
Planas Faktas

1.

Informacijos teikimas internetiniame tinklalapyje apie 

pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą

Gyventojai, kurie naudojasi 

internetu

Organizacijos internetiniame tinklalapyje 

patalpinta informacija apie atliekų rūšiavimo 

svarbą, pakuočių atliekų surinkimo sistemą, 

galimybes mažinti susidarančių pakuočių kiekį 

ir t.t. nuolat nuolat Organizacijos narių įnašai x x

2. Reportažai  per TV3 Play televiziją internete

Gyventojai, kurie naudojasi 

internetu ir žiūri televiziją 

internete

Reportažai (apie tai, kaip rūšiuoja žmonės, 

kaip teisingai rūšiuoti, kur keliauja šiukšlės iš 

konteinerių ir pan.) per TV3 Play televiziją 

internete. Reportažas/video siužetas 

atnaujinamas kiekvieną mėnesį, prieinamas 

visą laiką TV3 Play puslapyje.

Ne mažiau kaip 

200000 žiūrovų 

Anonsų peržiūrų 

skaičius per I - IV 

ketvirčius - 1800000; 

pilnų klipo peržiūrų 

skaičius I-IV ketvirtį - 

61592

Atitinkamais 

ketvirčiais 

pateiktose 

ataskaitose Organizacijos narių įnašai 30000 25720

3.  Moksleiviams skirtas konkursas "Duok žaibą! Rūšiuok!" 

Moksleiviai nuo 5 iki 12 klasės 

visoje Lietuvoje

Organizuoti konkursą moksleivių tarpe, kur 

kiekviena norinti klasė galėtų dalyvauti 

konkurse su atitinkamomis užduotimis. 

Rezultatai bus skelbiami interniatiniame 

puslapyje, kiekvienas norintis galės stebėti 

kaip keičiasi lyderiai, jų atliekamos užduotys 

ir t.t. Pagrindinis prizas grupės koncertas 

laimėjusiųjų mokykloje (2 koncertai). 

Informacija www.duokzaiba.lt; Facebook'e 

Duok žaibą!

70 – 100 klasių 

(apie 2000 

moksleivių) 

visoje Lietuvoje.

Užsiregistravo 72 

klasės iš skirtingų 

Lietuvos miestų

Pateikta su I-II 

ketvirčio 

ataskaitomis Organizacijos narių įnašai 50000 52000

4. 

Staraipsniai apie rūšiavimo akcijos „Duok žaibą!” pradžią, 

primenant esmines rūšiavimo taisykles

Gyventojai, kurie skaito regioninę 

ir nacionalinę spaudą

Didinti pakuočių atleikų  rūšiavimo problemos 

žinomumą bei sprendimo galimybes; Parodyti 

ir paaiškinti kaip tai teisingai daryti. 

Straipsniuose pristatoma vaikams ir jaunimui 

skirta akcija Duok žaibą!

Ne mažiau 

150000 

gyventojų

Visų straipsnių 

apimtis virš 500000 

gyventojų visoje 

Lietuvoje

Pateikta su I-II 

ketvirčio 

ataskaitomis Organizacijos narių įnašai 2000 10000

5. Televizinė reklama 

Gyventojai, kurie žiūri televiziją 

(LNK, TV3)

Reklaminė kampanija per televiziją, 

transliuojant paruoštus  video reklaminius 

klipus apie atliekų rūšiavimo naudą.

Ne mažiau kaip 

1mln gyventojų 

kiekvieną 

ketvirtį

Daugiau kaip 1mln 

unikalių žiūrovų 

Lietuvoje kiekvieną 

ketvirtį

Pateikta su I-

IIIketvirčio 

ataskaitomis, 

taip pat Priedas 

Nr.5 Organizacijos narių įnašai 95000 186446

6. TV reklamos klipo kūrimas 50000 54000

7. Internetinio puslapio atnaijinimas

Gyventojai, klientai, partneriai, 

kurie naudojasi internetu

Informaciją, pateikiamą internetiniame 

puslapyje suskaidyta į atskiras grupes, pagal 

jos vartotojus (visuomenė, partneriai, 

organizacijos nariai). Patogesnis priėjimas 

vartotojams, organizacijos nariams.

Pateikta su II 

ketvirčio 

ataskaita Organizacijos narių įnašai 5000 4900

8. Konferencija Mūsų pakuotė 2013

Savivaldybių specialistams, 

tvarkytojų atstovams, RATC'ų 

atstovams, RAAD'ų atstovams

Supažindinti savivaldybių specialistus su 

pakuočių atliekų tvarkymo veiklos esama 

padėtimi, keliamais reikalavimais, 

ekonominiais veiklos aspektais,  pateikti 

pakuočių atliekų tvarkymo srityje vykdytų 

akcijų ir projektų rezultatų apžvalgą, išvadas ir 

rekomendacijas.

100 - 120 

dalyvių 150 dalyvių Priedas Nr.2 Organizacijos narių įnašai 15000 4958

9. Seminarai gamintojų ir importuotojų atstovams

Gamintojų/importuotojų 

atstovams, susijusiems su 

pakuočių atliekų tvarkymu bei 

apskaita

Supažindinti gamintojus ir importuotojus su 

vykstančiais pasikeitimais pakuočių atliekų 

tvarkymo klausimais. 500 atstovų 949 atstovai Priedas Nr. 3 Organizacijos narių įnašai 10000 9780

Finansavimo šaltinis

Planuotos 

skirti lėšos, 

Lt

Panaudotos 

lėšos, Lt

INFORMACIJOS APIE ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 

Eil. 

Nr.
Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas

Priemonės skaitinė reikšmė vnt., 

įvykdymo data
Neįvykdymo 

priežastys

Priemonės 

įvykdymą 

įrodanti 

medžiaga arba 

Priedo Nr.



10.

Videoklipo Mūsų vaikams rūpi transliacijos per ekranus 

Maxima parduotuvėse

Gyventojai, perkantys Maxima 

parduotuvėse

Priminti visuomenei apie teisingą pakuočių 

atliekų rūšiavimą, pasitelkiant vaikus

760000 

trsansliacijų 

visoje Lietuvoje

Virš 760000 

trsansliacijų visoje 

Lietuvoje Priedas Nr.4 Organizacijos narių įnašai 50000 50300

11.

Radijo transliacijos apie rūšiavimą, pokalbiai, diskusijos, 

konkursai Gyventojai, klausantys radijo

Priminti radijo klausytojams (M1, ZIP, 

Radiocentras) apie rūšiavimo naudą; skatinti 

tai daryti rengiant mini konkursus - atsakius 

teisingai į kalusimą L'Oreal kompanijos 

Garnier produktų rinkinys

Ne mažiau kaip 

50000 

klausytojų

Daugiau kaip 50000 

klausytojų visoje 

Lietuvoje Organizacijos narių įnašai 20000 9115

12.

Stotelių apipavidalinimas tema“Mūsų vaikams rūpi 

kokiame pasaulyje jie gyvens”

Visi Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos  miestų gyventojai 

Priminti visuomenei apie teisingą pakuočių 

atliekų rūšiavimą, pasitelkiant vaikus bei 

Susieti visą rūšiavimo priminimo kampaniją, 

informauojant visuomenę, pasitekliant 

skirtingas priemones

Ne mažiau 

10mln kontaktų Virš 26 mln kontaktų Priedas Nr.1 Organizacijos narių įnašai 40000 32243

13. Akcijos "Kamštelių vajus" organizacija ir rėmimas

Visi norintys vaikai/suaugę 

komandomis

Kiekviena komanda turėjo surinkti kuo 

daugiau plastikinių kamštelių ir juos pristatyti 

į numatytas surinkimo vietas (svėrė kiekvienos 

komados atskirai); moksleiviai galėjo kurti 

kūrinius iš įvairių atliekų (buvo renkami 

gražiausi).  Skatinti vaikų norą rūšiuoti 

pakuočių atliekas; edukuoti teisingo rūšiavimo 

klausimais

Ne mažiau kaip 

180 komandų 198 komandos

Internetinės 

nuorodos 

pateikiamame 

priede Organizacijos narių įnašai 15000 17112

14. Stendai apie rūšiavimo naudą ir būtinybę 

Klaipėdoje prekybos centro Big 

lankytojai

Pristatymas pirkėjams ir besidomintiems 

rūšiavimu (pristatymas 2013 05 01), dovana - 

medžiaginis krepšelis pirkiniams - -

Pateikta su II 

ketvirčio 

ataskaita Organizacijos narių įnašai 523

15. Ežiukų Dryžiukų klubas

Prekybos centre Panorama 

veikianti savaitgalio veikla 

vaikams

Dalyvavimas organizuojamoje Ežiukų 

dryžiukų veikloje – tema Rūšiavimas. 

Dėlionės vaikams rūšiavimo tematika. - -

Pateikta su II 

ketvirčio 

ataskaita Organizacijos narių įnašai 1403

16. Socialinė reklama stenduose Kauno mieste

Žmonės, besilankantys Kauno 

mieste

Priminti Kauno miesto gyventojams apie 

būtinybę rūšiuoti pakuočių atliekas; parodyti, 

kaip teisingai taip daryti ir kas gali nutikti, jei 

to nedarys

Ne mažiau 

75000 Kauno 

miesto 

gyventojų, 

neskaitant 

atvykusių iš kitų 

miestų

Virš 2 mln pamatymų 

bei 72000 unikalių 

matytojų

Pateikta su III 

ketvirčio 

paaiškinimo 

dokumentais Organizacijos narių įnašai 1804

17. Talka su rankinio klubu HC Vilnius Rankinio klubo nariai

Sutvarkyta pasirinkta vieta Vilniaus mieste - 

Neries pakrantė ties Pliaterytės gimnazija 

Žirmūnuose, surenkant šiukles, pakuočių 

atliekas ir stambiagabarites atliekas atskirai 

bei perduoti sutvarkymui. 60 žmonių

65 žmonės (klubo 

žaidėjai bei 

aptarnaujantis 

personalas)

Internetinės 

nuorodos 

pateikiamame 

priede Organizacijos narių įnašai 5000 5434

18. Informacija apie rūšiavimą USB jungtyse

Seminarų, konferencijų, 

organizuotų VšĮ Žaliasis taškas 

dalyviams

Susitikimų, seminarų, konferencijų metu 

dalyviams išdalintos USB jungtys su 

informacija apie VšĮ Žaliasis taškas, darbo 

principus bei rūšiavimo atmintine - kur ką 

mesti, kodėl ir pan. 400 vienetų 400 vienetų Priedas Nr.9 Organizacijos narių įnašai 11804

19. 3R dirbtuvių rėmimas

Studentai, profesionalai, 

besidomintys kūryba iš antrinių 

žaliavų

„3R dirbtuvės“ (3 R – tai trys angliški žodžiai 

reduce, reuse, recycle). Projekto pagrindinė 

idėja yra atskleisti eko dizaino žavesį - 

parodyti daiktų panaudojimą daug 

patrauklesnį ir įtikinti žmones, kad tai gali 

tapti neatsiejama jų buities dalimi, gražia 

interjero detale. Prikelsime daiktus antram 

gyvenimui, kad jie būtų ne mažiau 

patrauklesni nei nauji. Šiuo projektu 

skatinsime antrinį atliekų panaudojimą. 20 darbų virš 40 darbų

Priedas Nr.10, 

internetinių 

nuorodų sąrašas Organizacijos narių įnašai

20. Straipsniai Lietuvos žiniose aktualiomis temomis

Gyventojai, skaitantys Lietuvos 

žinias

Atskirų aktualių temų apie rūšiavimą 

iniciavimas.

Ne mažiau kaip 

8000 skaitytojų

10000-11000 tiražas 

bei 9000-10000 

unikalių elektroninio 

leidinio skaitytojų per 

dieną

Priedas Nr.6, 

priedas Nr.7 Organizacijos narių įnašai 4900

21. Utenos savivaldybės kalendoriai Utenos savivaldybės gyventojai

Kalendoriai, skirti skatinti gyventojų aktyvumą 

rūšiuoti pakuočių atliekas, nurodant išvežimo 

grafikus. Pagal pasirašytą bendradarbiavimo 

sutartį. 3000 gyventojų 3000 gyventojų Priedas Nr.8 Organizacijos narių įnašai 2668



22. Seminarai įmonėse 

Western Union, Euromonitor 

International kompanijų 

darbuotojai

Prezentacija įmonių darbuotojams, 

besidomintiems pakuočių atliekų rūšiavimu, jo 

naudingumu, būtinybe ir nauda pagal porekį

apie 50 įmonių 

darbuotojų

Pateikta su II 

ketvirčio  

dokumentais -

23. Privačių valdų gyventojų informavimo kampanija Alytaus regiono gyventojai

Supažindinti privačių valdų gyventojus 

išdalinamomis atmintinėmis bei informacija 

vietinėse visuomenės informavimo 

priemonėse su pakuočių atliekų atskiro 

surinkimo diegiama sistema bei naudojimosi 

šiais konteineriais tvarka ir pasiektais 

rezultatais.

10000 privačių 

valdų

Buvo išdalinta 

tik dalis 

konteinerių, 

todėl nupręsta 

kampaniją 

perkelti į 

periodą, kai 

konteineriai 

bus dalinami 

daugumai 

gyventojų.

Paaiškinimas 

teiktas pagal 

AAA užklausą Organizacijos narių įnašai 25000

24. 

Dalyvavimas konferencijoje “Mūsų aplinka – mūsų 

rūpestis: atliekų tvarkymas ir perdirbimas“

VšĮ Kauno mechanikos mokyklos 

organizuotos konferencijos 

dalyviai

Dalyvavo VšĮ Komercijos direktorius Arūnas 

Makauskas su pranešimu

Pateikta su II 

ketvirčio  

dokumentais -

25.

Akcija "Saugau gamtą ir save" (kartu su UAB EMP recycling, 

VšĮ Padangų importuotojų organizacija, VšĮ Ekošviesa) DELFI skaitytojai

Bet kuris pilietis, užfiksavęs pažeidimą - 

šiukšlinimą, nelegalų sąvartyną ir pan. nuotraukas 

ar video siunčia į Delfi, kur viešinamas šiukšlinimo 

ar kito pažeidimo faktas. Aktyviausi dalyviai 

apdovanoti Aplinkos ministerijos dovanomis. Virš 30 pažeidimo faktų Priedas Nr.11 Organizacijos narių įnašai 3000

412000 488110

VšĮ Žaliasis taškas            Generalinis direktorius Kęstutis Pocius

Elzė Rudienė +370 68685232, el.paštas elze.rudiene@gmail.com


