
 

 

 

DAROM 2018 Ką reikia žinoti? 

  
Atėjęs pavasaris kviečia jus vis dažniau iškišti nosį į lauką ir apsitvarkyti savo apylinkėse.  
Džiaugiamės, jog kaip ir kasmet, to daryti neteks vieniems. Kartu su savo bendruomenėmis, darbo kolektyvu, 

šeimos nariais sudalyvaukime 2018 metų DAROM akcijoje BALANDŽIO 21 DIENĄ.  
 

Šiemet Darom bendradarbiauja su Gamintojų ir importuotojų asociacija ir akcijos metu rūpinsis ne tik švaria 

aplinka, bet ir jūsų nebenaudojamomis baterijomis, kurias balandžio 21 dieną galėsite atnešti į surinkimo taškus. 
RINK BATERIJAS ATSKIRAI! ir taip apsaugok save ir savo aplinką nuo pavojingų atliekų. 
 

KAIP PRISIJUNGTI: 
1.     www.mesdarom.lt skiltyje Darom2018 - Pilnas vietų sąrašas, išsirink norimą tašką prie kurio tvarkymo nori 

prisijungti, registruokis; 
2.     Prieš išeidamas iš namų iš stalčiaus išsitrauk senas užsigulėjusias baterijas; 
3.     Atsisiųsk mobiliąją programėlę “World Cleanup”, atvykęs į vietą su šia programėle fotografuok šiukšlinus taškus, 

o juos sutvarkęs toje pačioje programėlėje nepamiršk to pažymėti; 
4.     Renginyje nurodytu laiku ateik į išsirinktą vietą ir kartu atsivesk kaimyną (jei dar iš namų prigriebsi pirštines ir 

grėblį, tikrai nepamaišys); 
5.     Atsineštas baterijas įdėk į specialų baltą maišą, maišus rasi visuose Darom taškuose (PRISIMINK, kaupiamos 

senos baterijos yra toksiškos, turi proga jas saugiai utilizuoti); 
6.     Susipažink su bendraminčiais atėjusiais į tavo pasirinktą tvarkymosi tašką, pasiimk Darom šiukšlių maišą 

(DĖMESIO, jei akcijos metu šiukšles renkate į savo atsineštą maišą, ant jo turi būti užklijuotas Darom logotipas, jį 

galite rasti puslapyje skilyje Darom2018-reklaminė medžiaga atsisiuntimui); 
7.     Po tvarkymosi šiukšlių maišai turi atkeliauti į specialias, nurodytas vietas; 
8.     Nusifotografuok, nusifilmuok su talkos dalyviais ir kaip smagiai ir produktyviai leidžiate laiką, atsiųsk veizdinę 

medžiagą mums el. Paštu media@mesdarom.lt (nuotraukas patalpinsime savo puslapyje, o jūs galėsite laimėti mūsų 

rėmėjų prizų); 
9.     Suorganizuok ar prisijunk prie organizuojamo pikniko sutvarkytoje teritorijoje; 
10.  Esate atsakingas pilietis ir norite dalyvauti loterijoje?, Tvarkymosi pabaigoje spec. baterijų maišelį nunešęs į 

artimiausią RATC (regioninio atliekų tvarkymo centro aikštelę) ir į maišelį įdėjęs savo kontaktus, dalyvausi 

gamintojų ir importuotojų asociacijos rengiamoje loterijoje 50eur. Vertės prizui laimėti; 
11.  Darom savanorių pažymėjimus ir padėkas galėsite parsisiųsti mūsų puslapyje. 

  
SAUGUMAS AKCIJOS METU: Dėmesio, kviečiame pasirūpinti savo ir kaimyno saugumu akcijos metu. Renkant 

šiukšles kviečiame mūvėti pirštines, nerinkti šiukšlių kurios gali sukelti pavojų jūsų gyvybei ar sveikatai. 
Pastebėjus įtartinus ar pavojingus radinius pranešti pagalbos numeriu 112. Saugoti savo gyvybę ir laikytis atokiau 

nuo stačių, klampių vietų, skardžių, ar vandens telkinių. 
Taip pat, akcijos metu saugoti ne tik save, bet ir gamtą. Vaikščioti takeliais, neminti ant želdinių bei aplenkti krūmų 

ir medžių šakas jų nepažeidžiant. 
 

BŪK INICIATYVUS, organizuok tvarkymą savo bendruomenėje, pasirink iš esamų DAROM taškų ir prisijunk. 

Akcijos metu padėk kaimynui patempti tą sunkų maišą ir paskolink grėblį. O po smagaus tvarkymosi suorganizuok 

pikniką savo bendruomenėje ir parodyk mums kaip jums sekėsi. (foto ir video lauksime el.paštu 

media@mesdarom.lt). 
  
Su šypsena, 
Darom2018 vadovė Austė Juozapaitytė 
  

http://www.mesdarom.lt/

