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Klausimai 11 kl. Ir vyresniems dalyviams 

 

1. Koks procesas leidžia atliekas sudarančias medžiagas paversti į tos pačios ar kitos paskirties 
produktus? 

 
a) rūšiavimas; 
b) restauravimas; 
c) perdirbimas; 
d) dekupažas. 
 
Atliekas sudarančios medžiagos į tos pačios ar kitos paskirties produktus paverčiamos jas perdirbant. 

Restauravimas – antrinis daiktų gimimas juos atnaujinant. Dekupažas, 
tai  daiktų  dekoravimo įvairiais piešinėliais technika. Rūšiuodami atliekas, sudarome galimybę jas 
kuo tinkamiau panaudoti ir taip taupyti gamtos išteklius. 

 

2.  Turite kelias kartonines dėžes. Kaip pasielgsite atnešę jas prie atliekų konteinerių? 

 
a) mesite į popieriui skirtą konteinerį, o netilpusią dėžę – į mišrių atliekų konteinerį; 
b) mesite į popieriui skirtą konteinerį, o jei visos netilps – pastatysite šalia konteinerio; 
c) jei visos dėžės netilps, paskambinsite atliekų tvarkytojams, kad laiku neišvežtos atliekos; 
d) visas dėžes išardysite, suplėšysite arba bent jau suspausite ir tik tada mesite į konteinerį, o netilpusias 

dėžes parsinešite į namus ir atnešite, kai konteineriai bus ištuštinti. 
 
Kartoninės dėžės nors ir sąlyginai nedaug sveria, užima labai daug vietos. Norėdami kuo daugiau atliekų 

sutalpinti į konteinerį tokias atliekas išardykite, suplėšykite arba bent jau suspauskite ir tik tada 
meskite į konteinerį. Palikti dėžę prie konteinerių – labai blogas sprendimas, nes tai teršia aplinką. 
Sudrėkęs, išpurvintas kartonas nebetinka perdirbimui. 

 

3. Kokius iš šių vienkartinių plastikinių gaminių nuo 2021 m. liepos 3 d. draudžiama pateikti 
Lietuvos rinkai?  

a) šiaudelius; 
b) prie oro balionėlių tvirtinamas ir jiems laikyti skirtas lazdeles; 
c) ausų krapštukus; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Šiuo draudimu yra uždrausta daug vienkartinių plastiko gaminių tokių kaip: vienkartiniai stalo 

įrankiai, lėkštės, ausų krapštukai, gėrimų šiaudeliai, prie oro balionėlių tvirtinamos ir jiems laikyti 
skirtos lazdelės ir kt.  



Daugiau nei 80 proc. atliekų jūrose ir vandenynuose yra plastikas. Ir dažniausiai tas, kuris mums 
tarnauja vos kelias akimirkas. Norint mažinti šių atliekų kiekius, buvo priimtas šis draudimas ir 
vienkartiniai plastikiniai gaminiai keičiami daugkartiniais arba popieriniais. 

 
 
 
 
4. Kuris iš šių teiginių yra klaidingas? 

a) pakuotės ir antrinės žaliavos, kurios rūšiuojant yra išmetamos į joms skirtus konteinerius,  yra dar 
kartą perrūšiuojamos; 

b) pakuotės, kuriose yra pavojingų atliekų, turi būti pristatomos į didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikšteles; 

c) remiantis nustatytais atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetais, atliekų perdirbimas yra geresnis 
sprendinys nei pakartotinis produktų naudojimas; 

d) visi teiginiai klaidingi. 
 
Atliekų tvarkymo principai nustato tokią atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eilę (nuo 

mažiausiai pageidaujamo iki labiausiai pageidaujamo) – atliekų šalinimas, atliekų panaudojimas 
energijai gauti, atliekų perdirbimas, atliekų paruošimas naudoti pakartotinai, atliekų prevencija, 
tame tarpe pakartotinis produktų panaudojimas. Visi likę teiginiai teisingi – mūsų rūšiuojant 
išmetamos atliekos yra perrūšiuojamos siekiant atskirti atskiras atliekų rūšis, kas leidžia jas 
perdirbti, o pavojingų atliekų pakuotės turi būti pristatomos į didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikšteles ir negali būti metamos į bendrus pakuotėms surinkti skirtus konteinerius. 

5. „Dėk‘ui“, „Dalinkimės“, „Imk“, „Daiktų kiemas“, „Atiduotuvės“, „Mainukai“ - kas tai? 

a) labdaros organizacijos; 
b) pakuočių perdirbimo įmonės; 
c) dalijimosi daiktais stotelės; 
d) filmų apie ekologiją pavadinimai. 
 

Tokiais pavadinimais Lietuvoje jau keletą metų veikia dalijimosi daiktais stotelių tinklai. Vilniaus 
regione tokios stotelės vadinasi Dėk‘ui, Utenos regione - „Dalinkimės“, Šiaulių regione - „Daiktų 
kiemas“, Klaipėdos regione – „Imk“, Kauno regione – „Atiduotuvės“, Alytaus regione – 
„Mainukai“ ir greitu metu dalijimosi daiktais stotelių duris Panevėžio regione atversiančios Keisk‘is 
stotelės. Kasmet didėjantys atliekų kiekiai skatina ieškoti sprendimų, tokių kaip atliekų prevencija 
(vengimas). Vienas tokių yra nebereikalingus, bet tvarkingus, tinkamus naudoti daiktus atiduoti 
tiems, kam jie bus reikalingi tokie, kokie yra arba atnaujinti. 

 

6. Kas įskaičiuota į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestį? 
 

a) mokestis už sąvartynų eksploataciją ir jų priežiūrą po uždarymo; 
b) mokestis už didelių gabaritų atliekų surinkimą, žaliųjų atliekų surinkimą, šių atliekų sutvarkymą ir jų 

surinkimo aikštelių eksploataciją; 



c) mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir rūšiavimą MBA (mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginiuose); 

d) visi atsakymai teisingi. 
 
Į vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įskaičiuoti mokesčiai už: atliekų 

tvarkymo infrastruktūros sukūrimą ir palaikymą; komunalinių atliekų surinkimą; atliekų rūšiavimą 
MBA (mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose); didelių gabaritų atliekų surinkimą; žaliųjų 
atliekų surinkimą; šių atliekų surinkimo aikštelių eksploataciją; surinktų atliekų sutvarkymą;  
sąvartynų eksploataciją ir jų priežiūrą po uždarymo; atliekų tvarkymo sistemos administravimą. 

 
7. Kas yra atliekų piktogramos? 
 
a) atliekų surinkimo konteinerių spalvinimo būdas; 
b) medžiagų likučiai po atliekų perdirbimo; 
c) atliekų ženklinimo sistema; 
d) iš atliekų sudėlioti ženklai. 
 
Atliekų piktogramos, tai atliekų ženklinimo sistema, kai tuo pačiu simboliu žymima ir gaminio pakuotė, 

ir konteineris, į kurį ji turi keliauti rūšiuojant. Taip siekiama supaprastinti informaciją apie atliekų 
rūšiavimą. Sistema pradėta kurti ir įgyvendinti Danijoje. Ji pradedama taikyti ir Lietuvoje. 

 
8. Kiek į jūras ir vandenynus kasmet patenka šiukšlių? 

a) apie 10 milijonų tonų; 
b) apie 5 milijonai tonų; 
c) apie 2 milijonai tonų; 
d) apie 1 milijonas tonų. 
 
Kasmet į jūras ir vandenynus patenka maždaug 10 milijonų tonų šiukšlių. Plastmasė, daugiausia 

plastmasinės pakuotės, pvz., buteliai nuo gėrimų arba vienkartiniai įpakavimo maišeliai, yra 
svarbiausios atliekos, aptinkamos jūrinėje aplinkoje. Sąrašą galima tęsti: apgadinti žvejybiniai tinklai, 
virvės, higieniniai paketai, tamponai, vatos pagaliukai, prezervatyvai, cigarečių nuorūkos, 
vienkartiniai žiebtuvėliai ir t. t. 

 

9.  Kokie teiginiai teisingi lyginant stiklo perdirbimą su naujo stiklo gamyba? 
 
a) susidaro daugiau anglies dvideginio dujų; 
b) sunaudojama tiek pat energijos išteklių; 
c) 50% mažiau teršiamas vanduo ir oras; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Stiklo rūšiavimas turi milžinišką naudą aplinkai. Jei įvairūs plastiko gaminiai sąvartyne suyra per 200–

500 metų, tai stiklo duženoms gali prireikti viso tūkstančio metų ar dar daugiau. Užtat jį galima 
neribotai kartų perdirbti panaudojant 100 proc. medžiagų ir tai neturi jokios įtakos naujo gaminio 
kokybei. Be to, gaminant stiklinę pakuotę iš stiklo duženų, sutaupoma maždaug 35 proc. energijos 



išteklių, perdirbus toną stiklo atliekų išvengiama maždaug 315 kg anglies dvideginio dujų,  o 
vandens ir oro tarša sumažėja perpus. 

 
 
10. Pagal gamintojo atsakomybės principą gamintojai yra atsakingi už:  
 
a) vidaus rinkai pateiktų gaminių poveikį aplinkai nuo gamybos iki jų atliekų sutvarkymo; 
b) gaminių pagaminimą ir pristatymą vidaus rinkai nustatytu laiku; 
c) vidaus rinkai pateiktų gaminių atitikimą vartotojo lūkesčiams; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Gamintojams ir importuotojams taikomas principas, pagal kurį gamintojai ir importuotojai atsakingi už 

jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą nuo gamybos iki saugaus 
atliekų sutvarkymo, t.y. gamintojai atsakingi už gaminių daromą poveikį aplinkai, tame tarpe ir už šių 
gaminių atliekų saugų sutvarkymą. 

 
11. Kiek laiko netinkamai išmesta nuorūka gali teršti aplinką?  
 
a) iki 100 metų; 
b) iki 75 metų;  
c) iki 25 metų; 
d) iki 80 metų. 
 
Tabako gaminių filtrai yra viena iš dažniausiai randamų šiukšlių – pavyzdžiui, Europos Sąjungos 

paplūdimiuose jie užima antrą vietą tarp dažniausiai randamų vienkartinių plastikinių gaminių 
šiukšlių. Cigarečių filtro plastikiniai pluoštai nėra biologiškai skaidūs, tai reiškia, kad jie nėra 
organiškai suskaidomi, todėl vandenyje nuorūka apytiksliai suyra per 15 metų, o kitur gamtoje – per 
dar ilgesnį laiką.  

 
12.  Nematomais taršos šaltiniais vadinami: 
 
a) vėjas gludinantis uolas; 
b) vienaląsčiai organizmai; 
c) mineralinės kilmės dulkės; 
d) visi atsakymai neteisingi. 

Dešimčių el. laiškų per dieną siuntimas, greitas skambutis į „WhatsApp“, kelių nuotraukų siuntimas 
„Messenger“ ar vaizdo klipo peržiūra „YouTube“ – tai nematomi  taršos šaltiniai, naudojantys 
begalę energijos išteklių. Kiekvienam iš mūsų tai gali būti „tik viena nuotrauka“ arba „vos kelios 
minutės vaizdo įrašo“, tačiau viską sudėjus mūsų bendras interneto srautas neigiamai veikia 
klimatą. Nematomos taršos kaltininkus galime rasti savo namuose ar net rankinėje. Tai - išmanieji 
telefonai ir kompiuteriai. 

 

13. Kur reikia išmesti tuščias pakuotes nuo maisto papildų? 

a) į bendro naudojimo konteinerius; 



b) į pakuočių atliekų konteinerius atsižvelgiant į pakuotės rūšį; 
c) nunešti į vaistinę; 
d) pristatyti į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelę kaip pavojingą atlieką. 
 
Maisto papildai nėra nei vaistai, nei pavojingos medžiagos. Jų pakuotes reikia išmesti vadovaujantis 

principu, kuris taikomas visoms pakuotėms – pakuotės metamos į pakuotėms rinkti skirtus 
konteinerius.  

14. Yra namų, kurių stogų dengimui, sienų tvirtinimui ir apdailai yra panaudotas iš 
asbestcemenčio pagamintas šiferis. Šių atliekų surinkimui ir sutvarkymui Aplinkos ministerija 
iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų skiria finansavimą. Kodėl šios rūšies 
atliekoms surinkti ir sutvarkyti atskirai nuo kitų statybinių atliekų skiriamas atskiras 
dėmesys? 

 
a) šį šiferį norima pakartotinai naudoti statant naujus statinius; 
b) šiam šiferiui gaminti naudojamas asbestas gali pakenkti sveikatai; 
c) apdorojus šį šiferį išskiriamas statybose naudojamas cementas; 
d) šis šiferis kenkia statinių konstrukcijoms, tirpdo sąlytyje su juo esančias kitas statybines medžiagas. 
 
Iš asbestcemenčio pagamintame šiferyje esantis asbestas yra kancerogeniškas. Skaldant asbestą kylantys 

asbesto plaušeliai, patekę į plaučius, gal i sukelti plaučių vėžį. Tai lemia, kad iš asbestcemenčio 
pagamintas šiferis negali būti nei pakartotinai naudojamas, nei perdirbamas. Visos asbesto turinčios 
statybinės medžiagos turi būti saugiai pašalinamos. Negalima užmiršti, kad  dirbant su asbesto 
turinčiomis statybinėmis medžiagomis, būtina imtis priemonių apsaugančių nuo asbesto plaušelių 
patekimo į kvėpavimo takus: dėvėti kaukes, transportuoti  jas sandariuose maišuose ir pan. Pagal 
kenksmingumą asbestas prilyginamas tokioms toksiškoms medžiagoms kaip arsenas ir gyvsidabris. 

 

15. Elektronikos atliekos – šiuo metu greičiausiai auganti ir vis daugiau tvarkymo problemų 
visame pasaulyje sukelianti atliekų rūšis. Europoje vidutiniame namų ūkyje (WEEE Forum 
duomenimis) yra 11 nebenaudojamų arba sugedusių elektroninių daiktų arba kitaip, vienas 
europietis vidutiniškai sukaupia 4–5 kg nenaudojamų elektros ir elektroninės įrangos gaminių 
iki juos išmeta. Kokių veiksmų buvo imtasi nuo 2021 m. kovo 1 d., kad nebenaudojamos 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų mažėtų? 

 
a) užtikrintas atsarginių dalių prieinamumas;  
b) atnaujintas energijos suvartojimo ženklinimo dizainas;  
c) užtikrinta prieiga prie remonto instrukcijų; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
2021 m. kovo 1 d. ES šalyse įsigaliojusio ekologinio projektavimo taisyklės, kurių esmė – užtikrinti, kad 

buityje naudojama elektroninė įranga tarnautų kuo ilgiau. Tam, elektroninės įrangos gamintojai 
privalo dar ne mažiau kaip 7-10 metų tiekti atsargines dalis po įrangos gamybos nutraukimo. Minėti 
reikalavimai apima 31 elektronikos gaminių grupę ir galioja šaldytuvams, šildytuvams, dulkių 
siurbliams, skalbimo mašinoms, oro kondicionieriams, televizoriams, kompiuteriams ir kitai 
elektronikai. 

 



 

16.  Iki 2023 m. gruodžio 31 d. visose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje, 
gyventojams turi būti sudarytos galimybės atskirti arba kompostuoti susidarymo vietoje 
biologines (maisto ir žaliąsias) atliekas, kartu siekiant, kad maisto atliekų susidarytų kuo 
mažiau. Kiek Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis vidutiniškai maisto atliekų per metus 
išmeta vienas Lietuvos gyventojas? 

 
a) 15 kg;  
b) 41 kg;  
c) 76 kg; 
d) 121 kg. 
 
2019 m. maisto atliekų (atskirai surinktų ir mišriame komunalinių atliekų sraute esančių) susidarė 114,5 

tūkst. tonų. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Lietuvoje maisto atliekų kiekis mišriame 
komunalinių atliekų sraute sudaro apie 15 proc., o vienam šalies gyventojui tenka vidutiniškai 41 kg 
maisto atliekų per metus. Pasauliniu mastu vienam gyventojui vidutiniškai tenka 121 kilogramas 
maisto atliekų. 

 

17. Europos jūrų, tame tarpe ir Baltijos jūros, pakrantėse matomos naujos netinkamo žmonių 
elgesio tendencijos. Pastarieji keli metai lėmė didesnius plastiko gamybos ir vartojimo pokyčius 
bei išaugusį šių atliekų kiekį. Kokios rūšies šiukšlėmis 2021 m. buvo papildytas Europos jūrų 
pakrantes teršiančių šiukšlių sąrašas?  

 
a) vienkartiniai maisto išsinešimo indai-pakuotės; 
b) rankų dezinfekcijos buteliukų pakuotės; 
c) vienkartinės medicininės kaukės ir pirštinės; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 

 
 
Su COVID-19 siejami produktai, tokie kaip vienkartinės kaukės ir pirštinės, yra naujas objektas, 

randamas jūros pakrantėje, kuris nuo 2021 m. yra įtrauktas į Europos pakrantes teršiančių 
šiukšlių sąrašą.     



Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pandemijos pradžioje įvertino, kad visame pasaulyje per mėnesį 
buvo panaudota 89 mln. medicininių kaukių ir 76 mln. porų pirštinių. Įvertinta, kad pasaulyje kas 
minutę išmetama apie 3 mln. tokių kaukių.  

Maždaug 80 % plastiko šiukšlių į jūrą patenka iš sausumos šaltinių, likusi dalis susidaro dėl jūroje 
vykdomos veiklos. Išmestos plastiko atliekos ilgai išlieka jūros aplinkoje. Plastiko gyvavimo trukmė 
gali siekti iki 450 metų, jis nesuyra, o suskyla į mažesnius plastiko gabalėlius, vadinamus 
mikroplastikais.  

 

18. Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, Lietuva, kaip ir kitos 192 valstybės, 2015 m. 
įsipareigojo iki 2030 m. įgyvendinti Jungtinių Tautų nustatytus Darnaus vystymosi tikslus, 
apimančius aplinkos apsaugos, ekonominio vystymosi ir socialinės gerovės sritis. Kiekvienas iš 
šių tikslų turi atskirą sąrašą uždavinių, kurių viso 169. Kiek tikslų, t. y. tvarumo sričių, 
keliama Darnaus vystymosi darbotvarkėje? 

 
a) 17; 
b) 30; 
c) 169; 
d) 192. 
 
Atsakymas 

 
Darnus vystymasis – modernios ir atsakingos valstybės bei jos visuomenės raidos kelias, kuris remiasi 

trimis lygiavertėmis politikos sritimis – aplinkos apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove.  
Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 m.: 1) Panaikinti visų formų skurdą; 2) Panaikinti badą, užtikrinti 

apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį; 3) Užtikrinti sveiką gyvenimą ir 
skatinti visų amžiaus grupių gerovę; 4) Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir 
skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; 5) Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites; 
6) Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją; 7) Užtikrinti visiems 
prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos; 8) Skatinti tvarų, visaapimantį 
ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą; 9) Plėtoti atsparią 
infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas; 10) 
Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių; 11) Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves 
saugias, atsparias ir darnias; 12) Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius; 13) Imtis 
skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų; 14) Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti 



vandenynų ir jūrų išteklius; 15) Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai 
valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės 
praradimą; 16) Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo 
visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas; 17) Stiprinti vystymosi darbotvarkės 
įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi. 

2021 m. darnaus vystymosi indekso duomenimis, Lietuva atsilieka nuo kaimyninių šalių (Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos) ir užima 31 vietą. 

 

19. Paveikslėlyje yra pavaizduota biologiškai skaidi medžiaga – žolė, matoma per mikroskopą. 
Atėjus pavasariui, žolė vis kelia stiebą aukštyn ir atsiranda poreikis ją nuolat prižiūrėti. Kaip 
teisingai tvarkyti nupjautą žolę? 

  

 
 
a) pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę; 
b) kompostuoti savarankiškai; 
c) kai kuriais atvejais sudeginti laikantis aplinkosaugos reikalavimų; 
d) visi atsakymai yra teisingi 
 
Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar 

anaerobiniu būdu – tai šakos, lapai, žolė, sodo ir daržo atliekos ir virtuvės atliekas, išskyrus skerdieną, 
mėsą, žuvį, virtas daržoves. Tokias atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. 
Šioms atliekoms tvarkyti skirtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės arba šios atliekos gali būti 
kompostuojamos pačių gyventojų. 

Pagal Aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis 
taisykles nukritusius lapus, sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės 
kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tada, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kai 
kompostuojant gali išplisti augalų kenkėjai) ar kitaip panaudoti. Deginti jas galima ne arčiau kaip 
30 metrų nuo statinių ir tik surinktas į krūvas. Be to, deginimas turi būti nuolat stebimas, o baigus 
smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu ar smėliu. Draudžiama surinktus 
augalus, jų dalis ar krūvas deginti miestuose ir miesteliuose, išskyrus laužų kūrenimui nustatytose 
vietose. Plačiau apie tai, kaip reikėtų deginti nukritusius lapus nepažeidžiant aplinkosaugos 
reikalavimų, Aplinkos apsaugos departamento svetainėje 



20.  Šiukšlinimas, netinkamas atliekų tvarkymas, nenoras rūšiuoti – problemos, kurias nuolat 
stengiamasi išspręsti. Problemos buria, skatina kalbėti apie tai ir ieškoti galimų sprendimų 
būdų, bet neretai jų buvimas tiesiog neigiamas. Kaip vadinasi iniciatyvos „Kūrybos kampas 
360“ įkūrėjo, 2020-2021 m. atliekų rinkimo ir rūšiavimo žygių „Už švarią Lietuvą“ 
organizatoriaus Giedraus Bučo reportažas, kuriam Aplinkos ministerijos surengtame 
žurnalistų kūrybos konkurse „Žmogus ir aplinka” skirta pirmoji vieta? 

 
 

a) „Karalius nuogas arba kaip mes bandome apgauti save“; 
b) „Nešiukšlink“;  
c) „Už švarią Lietuvą“;  
d) „Radinys“. 
 
Devynioliktąjį kartą surengto žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ pirmąją vietą pelnė 

nepriklausomas autorius Giedrius Bučas už reportažą „Karalius nuogas arba kaip mes bandome 
apgauti save“. Vertindamas pirmąjį vietą pelniusį darbą apie Lietuvoje susidarančius komunalinių 
atliekų kiekius ir sąvartynų problemą, aplinkos ministras sykiu išreiškė viltį, kad sąvartynų tema 
žurnalistams bus nebe tokia aktuali jau šio dešimtmečio pabaigoje,. 

 


