
„Žaliasis Aleksotas“ 

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonės VP3-1.4-AM-09-K projektas 

„Žaliasis Aleksotas“ Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-113 siekia skleisti aplinkosauginio švietimo 

idėjas, skatinti atsakingą visuomenės požiūrį į gamtą ir gyvenamą aplinką. 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2010 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. spalio 30 d. Projekto 

informacinis portalas: http://www.zaliasisaleksotas.lt Projekto veiklos skirtos informuoti visuomenę 

keturioms aktualiomis temomis:  

 aplinkos oro kokybė, šiltnamio efektas, 

 vandens kokybė 

 biologinė įvairovė 

 aplinkai palankus gyvenimo būdas. 

Projektą įgyvendina:  

 Vytauto Didžiojo universitetas (Kauno botanikas sodas) su partneriais: 

 Aleksoto bendruomenės centru (ABC) 

 Tarptautiniu Birutės Galdikas gamtosaugos labdaros ir paramos fondu 

 VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centru 

Apie projektą: 

Projekto veiklos buvo organizuojamos pačioje „žaliausioje“ Aleksoto vietoje – Aukštosios Fredos 

dvare veikiančiame VDU Kauno botanikos sode. Šioje vietoje ne tik kaupiamos gausios viso 

pasaulio augalų kolekcijos! Tūkstančiai lankytojų čia ateina pažinti nuostabią augalų pasaulio 

įvairovę ir ja grožėtis. Čia tinkama vieta susimastyti apie vartotojiškos visuomenės atsakomybę už 

gamtos išlikimą, už aplinką, kurioje gyvename ir kurioje ateityje gyvens ateinančios kartos. 

Botanikos sode įgyvendinama daug Aleksoto bendruomenės iniciatyvų – švietėjiški ir 

etnokultūriniai renginiai, tradicinės bendruomenės šventės. Projektas „Žaliasis Aleksotas“ papildys 

„sodo visuomenės“ veiklų įvairovę ekologinio sąmoningumo siekiais, ir šia prasme labai toli 

http://www.zaliasisaleksotas.lt/


peraugs Aleksoto ribas. VDU Kauno botanikos sodas yra savotiško grožio žalias gamtos kampelis 

pačiame Kauno centre. Jis svarbus kauniečiams, ir ypač – botanikos sodo kaimynams, artimiausių 

rajonų gyventojams. Ne vienas iš tokių sodo lankytojų kalbinamas prasitaria: „Aš juk čia gyvenu“. 

Taip, jie nori būtent čia ateiti turėdami laisvą minutėlę – juk žengę vos kelis žingsnius nuo namų, 

pabėga nuo miesto šurmulio ir staiga atsiduria taikiame gamtos grožio prieglobstyje. Iš tokio 

„Žaliojo Aleksoto“ sieksime skleisti žinias visai Lietuvai apie įvairiausias aplinkos problemas, 

kurios jaudina ne tik Aleksoto, ne tik Kauno, ir ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio žmones, 

suvokiančius, kad turime visa tai saugoti, kad galėtumėm vėl ir vėl ateiti į šalia esantį ŽALIĄ 

SODĄ. 

 

Projekte pristatyta: 

12 aplinkosauginio švietimo seminarų ciklų "Aš ir aplinka" 

Dvi akcijos „Birutės Galdikas ažuolų giraitės sodinimas“  

Dvi akcijos Sosnovskio barščiams Heracleum sosnowskyi naikinti VDU KBS 

Keturios akcijos „Atviros VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų durys“ 

Keturios talkų akcijos aplinkai tvarkyti 

Beveik 50 televizijos laidų ir net 200 radijo laidų 


