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Priedas 2
Tikslinta

VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS
PROGRAMOS VYKDYMAS 2014 METAIS
Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ yra gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau –
Organizacija), turinti galiojančią licenciją visų rūšių pakuočių atliekų tvarkymui organizuoti.
Švietimo programos kryptys, tikslai ir uždaviniai
Numatomi Švietimo programos tikslai ir uždaviniai apima tokias sritis:

1.

Reguliariai informuoti ir šviesti visuomenę apie atliekų prevenciją, rūšiavimo ir
perdirbimo svarbą.

2.

Skatinti visuomenę rūšiuoti pakuočių atliekas jų susidarymo vietose, sudarant tam
sąlygas – mokyklas aprūpinti rūšiavimo dėžėmis.

3.

Skatinti visuomenę teisingai rūšiuoti, (prie dalinamų konteinerių privačioms valdoms)
informuojant juos apie pakuočių rūšis bei rūšiavimo taisykles.

4.

Ugdyti palankią nuomonę apie gaminių pakartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų
produktus.

5.

Organizuoti visuomenės informacines kampanijas, akcijas, renginius, pažintinius
renginius mokyklose, didžiuosiuose prekybos centruose bei surinktose tikslinėse
gyventojų auditorijose propaguojant pakuočių atliekų surinkimo būtinumą, priemones,
būdus ir gerą patirtį.

Nustatyti programos tikslai ir uždaviniai 2014 metais buvo iš esmės pasiekti ir įgyvendinti toliau
nurodomomis pagrindinėmis priemonėmis.
Visuomenės švietimo ir informavimo plane numatytas rezervas buvo panaudotas pagrindinių ir papildomų
priemonių įgyvendinimui. Papildomos priemonės naudotos siekiant įgyvendinti užsibrėžtą švietimo plano
tikslą.
Dėžės, skirtos rūšiavimui patalpų viduje buvo dalinamos pagal poreikį, pateiktą savivaldybių, RATC arba
kreipiantis tiesiogiai. Priemonės 12; 19-21; 24-26; 28-30; 32-44 įgyvendintos suteikiant rūšiavimo
konteinerius patalpų viduje, tačiau aprūpinimas jomis, kaip ir maišais bei lipdukais priskirtas 3 priemonei.

9 priemonės įgyvendinimas perkeliamas į 2015 metus, dėl techninių įgyvendinimo galimybių. Tačiau
priemonės įgyvendinimo procesas vyksta.
Kaip buvo papildomai nurodyta „Dėl 2014 metų ataskaitos“, Nr.(2.3)-A4-2100, 2013 metais švietimo
programoje neįgyvendinta priemonė dėl privačių valdų informavimo (Alytaus RATC), papildomai
įgyvendinta 2014 metais. Sąskaitos bei aktą pateikti prie švietimo programos priemonių įgyvendinimo
dokumentų.
Neatitikimai tarp planuotų ir panaudotų lėšų atsiradę dėl priemonių įgyvendinimo papildomų išlaidų
atsiradimo, kurios nebuvo numatytos.
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