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Priemonė

Tikslinės grupės

Įgyvendinimas (tikslas ir apimtis)

Aprašymas
INTERNETAS

1 Interneto svetainė
www.zaliasistaskas.lt Tęstinė
priemonė

Interneto vartotojai

Interneto svetainėje talpinama informacija apie
skirtingus rūšiavimo aspektus, aktualios naujienos apie
atliekų tvarkymo sektorių Lietuvoje ir pasaulyje. Nuolat
papildoma aktualia tekstine ir vizualine informacija
papildymai, vartotojui draugiškos svetainės tobulinimas
ir naujinimas, duomenų bazės apie rūšiavimą tikslinimas

Planas

Finansavimo šaltinis

Faktas

Planuojama
skirti lėšų (EUR)

Skirta lėšų
suma (EUR)

Organizacijos narių įnašai

5000

5757,49

Organizacijos narių įnašai

6000

6572

Organizacijos narių įnašai

3000

2250

1000

323,6

Organizacijos narių įnašai

6500

2327,9

Organizacijos narių įnašai

1600

1932,3

Organizacijos narių įnašai

10000

8731,2

Įvykdyta. Atnaujintas tinklalapis,
Nuolat papildoma
sukurti 23 polapiai, įkelta 30 naujienų,
aktualia informacija
kiti vizualiniai ir tekstiniai atnaujinimai

2 Edukacinė video medžiaga apie Interneto vartotojai
atliekų rūšiavimą

Edukacinė animacija apie pakuočių rūšiavimą ir
perdirbimo procesus, kuri padėtų labiau sudominti
vartotojus ir paprasčiau papasakoti apie pakuotės kelią
nuo vartotojo namų iki naujo produkto.

3 Video medžiaga apie atliekų
rūšiavimą

Interneto vartotojai

Edukaciniai reportažai apie įvairias atliekas, jų rūšiavimą,
perdirbimą, kūrybinius projektus ir akcijas, skatinančias 5 reportažai IV ketv.
visuomenę rūšiuoti.

4 Komunikacija socialiniuose
tinkluose Tęstinė priemonė

Socialinių tinklų vartotojai

Įrašai apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo
klausimus, mokomoji informacija ir patarimai, socialinių Ne mažiau 6 įrašų I, II, Įvykdyta. I ketv. – 30 įrašų, II ketv. – 19
įrašų, III ketv. – 18 įrašų, IV ketv. – 16
tinklų vartotojų sąmoningumo didinimas ir motyvacijos
III, IV ketvirčiais.
įrašų.
rūšiuoti kėlimas.

5 Komunikacija apie atliekų
rūšiavimą

Gyventojai, skaitantys
naujienas interneto
portaluose

Informacijos rinkimas, analizė ir pateikimas visuomenei
aktualiuose straipsniuose, pranešimuose, bei kitomis
tekstinėmis ir vizualinėmis komunikacijos priemonėmis
pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. Vartotojai
supažindinami su nežinomais rūšiavimo aspektais,
skatinama pradėti rūšiuoti, komunikuojama informacija
ir išreiškiama pozicija apie sektoriaus naujienas.

6 Naujienlaiškiai

Interneto svetainės
www.zaliasistaskas.lt
vartotojai

Aktuali informacija apie ketvirčio naujienas, įvykius
sektoriuje, rūšiavimo svarbą aplinkosaugos kontekste.

7 Mobilioji aplikacija "Žaliasis
taškas" Tęstinė priemonė

Išmaniųjų telefonų
vartotojai

4 animaciniai video II Įvykdyta. Sukurti 4 animaciniai video,
užbaigta 06-28
ketv.
Įvykdyta. Sukurti 5 reportažai,
užbaigta 12-20

Įvykdyta. Pranešimai skelbti: 02-28; 03Ne mažiau 2
18; 04-05; 05-03; 06-29; 06-30; 09-05;
pranešimų I, II, III, IV
09-30; 10-04; 10-10; 10-17; 10-17; 10ketvirčiais.
18; 10-20; 11-15; 11-10.

Po 1 leidinį I-II ketv., 2
Įvykdyta, 03-31; 09-20; 10-27; 12-27.
leidiniai IV ketv.

IŠMANIEJI TELEFONAI
Mobiliosios programėlės, kurioje galima rasti informaciją
apie pakuočių rūšiavimo konteinerių lokaciją ir rūšiavimo
taisykles, kūrimo bei tobulinimo darbai.

Įvykdyta. 2016 m. sausio – vasario
mėn. programėlės užbaigimo darbai
Vasario 24 d. programėlė įkelta į
mobiliąsias platformas
I – IV ketv. programėlės tobulinimo
Aplikacijos
užbaigimo, duomenų darbai, duomenų bazės papildymas
bazės atnaujinimo ir (02-29 duomenų bazės papildymas; 03viešinimo darbai
31 duomenų bazės papildymas; 04-29
visais ketvirčiais
duomenų bazės papildymas; 06-30
turinio atnaujinimas; 11-30 duomenų
bazės papildymas)
III – IV ketv. programėlės viešinimas
(nuolat)
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8 Švietimo akcija mokykloms

Lietuvos mokyklų
moksleiviai ir mokytojai

EDUKACIJA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE, ORGANIZACIJOSE IR KT.
Moksleivių ir mokytojų aprūpinimas metodine
Organizacijos narių įnašai
Įvykdyta. II – III ketv. medžiagos
mokomąja medžiaga apie rūšiavimą, perdirbimą bei
rengimas, IV ketv. knygos
aplinkosaugą. Rengiami metodinės medžiagos
Mažiausiai 500
publikavimas (11-30), spauda (12-20).
komplektai.
komplektų IV ketv.
Parengta 1 knyga (122 psl.),

16000

7219,99

Organizacijos narių įnašai

8000

5262

Organizacijos narių įnašai

23000

27642,74

Įvykdyta. IV ketv. 13 renginių (10-04; Organizacijos narių įnašai
10-05; 10-05; 10-06; 10-07; 10-07; 1010; 10-10; 10-11; 10-12; 10-12; 10-13;
10-15)
Organizacijos narių įnašai
Įvykdyta. I ketv. 3 renginiai (02-04; 0302; 03-14); II ketv. 9 renginiai (04-06;
I ketv.- 1, II ketv. 7, III 04-12; 04-18; 04-25; 04-27; 05-04; 05ketv. - 2, IV ketv. 7 09; 05-18; 05-26), III ketv. 3 renginiai
(09-16; 09-27; 09-30); IV ketv. 7
renginiai
renginiai (10-07; 10-07; 10-13; 10-14;
10-21; 11-10; 11-11)

12000

12000

10670

10414,29

2200

2200

Organizacijos narių įnašai

3000

3330,65

Organizacijos narių įnašai

70000

69737,62

Organizacijos narių įnašai

5000

6042,48

Organizacijos narių įnašai

1000

1967,85

publikuota el. formatu, 500 vnt.
atspausdintų knygų

9 Švietimo akcija biurams

10 Priemonės rūšiavimui

Įmonių darbuotojai Lietuvoje Darbuotojų biuruose aprūpinimas naudinga informacija
apie rūšiavimą, prieinamu būdu pateikiami patarimai
apie atliekų rūšiavimą biure ir namuose (dalomoji
medžiaga)
Lietuvos mokyklos, darželiai, Rūšiavimo dėžės, skirtos plastikinėms, popierinėms ir
įstaigos, įmonės, gyventojai stiklinėms pakuotėms rūšiuoti jų susidarymo vietoje,
mažiausiai 3000 komplektų

Ne mažiau 100
komplektų IV ketv.

Įvykdyta. II – III ketv. medžiagos
rengimas, IV ketv. leidinio
publikavimas (12-15), 1000 vnt.
spauda (12-20), IV ketv. 100 vnt.
suvenyrų dalijimas (12-20)

Nuolat pagal poreikį

Įvykdyta. Išdalinta 9142 vnt. rūšiavimo
dėžių. Dėžės pristatytos 321 įstaigai.

11 Renginiai apie pakuočių atliekų Vaikai skirtingose
rūšiavimą
savivaldybėse

PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI
Renginiai skatinantys visuomenę domėtis apie rūšiavimą
ir rūšiuoti atliekas
Ne mažiau 10
renginių IV ketv.

12 Kūrybinės dirbtuvės apie
pakuočių atliekų rūšiavimą

Seminarai apie pakuočių atliekų rūšiavimą ir pakartotinį
panaudojimą, kūrybinės dirbtuvės

Miestelių bibliotekų
lankytojai, moksleiviai,
mokytojai, bibliotekų
darbuotojai

13 Tęstinis projektas su Žalgiriečio Vaikai žaidžiantys futbolą
futbolo akademija

Projekto, vykdyto nuo 2015 m. IV ketvirčio, užbaigimas,
aktualios informacijos apie rūšiavimą pateikimas
vaikams ir tėveliams, apklausų darymas ir akcijos
rezultatų analizė.

14 Įvairios Žaliojo taško vykdomos Lietuvos gyventojai
akcijos

Konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti
ekologišką gyvenimo būdą.

15 Nacionalinis švietimo projektas Lietuvos gyventojai
visuomenei

Kampanija apie rūšiavimą, akcentuojanti rūšiavimo
svarbą, TV ir lauko reklamos priemonės

16 Seminarai gamintojams
importuotojams

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS
Įstatyminės bazės pasikeitimų pristatymas, pakuočių
apskaitos vedimo klausimai, metodinės medžiagos
II ketv. ne mažiau 3,
pateikimas
IV ketv. ne mažiau 3

Organizacijos nariai

100 respondentų
Įvykdyta, apklausta 130 respondentų,
apklausa I ketv.,
informacija išplatinta.
projekto užbaigimas
Įvykdyta. II ketv. 2 (05-25; 06-22), III
II ketv. 2, III ketv. 3, IV
ketv. 3 (07-25; 09-23; 09-29); IV ketv.
ketv. 1 akcija
2 (10-13; 10-22) konkursai ir akcijos
Įgyvendinta. Pasiekta 233 GRP TV ir
233 GRP interneto video platformose,
Ne mažiau 200 GRP ir
suorganizuota socialinė akcija, sukurta
ne mažiau 10 lauko
TV reklama, lauko reklama (gamybos
reklamos vienetų
ir nuomos sąnaudos perkeltos į 19
priemonės aprašą)

seminarų

17 Konferenciją specialistams ir
atsakingiems pareigūnams
antrinių žaliavų ir pakuočių
atliekų tvarkymo klausimais

Savivaldybių administracijų, Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymo klausimai
atliekų tvarkytojų, RATC,
RAAD, AM atstovai

Renginys II ketv., ne
mažiau 70 dalyvių

Įgyvendinta. II ketv 2 seminarai (0419; 05-12), 1 seminaras perkeltas į IV
ketv, surengti 5 seminarai (lapkr. 14,
15, 16, 18, 21 dienomis)
Įvykdyta, perkelta į I ketv. (03-31), 94
dalyviai.
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18 Metinė Žaliojo taško
konferencija

Organizacijos nariai

19 Švietimo veiklos, suderintos su
kiekviena savivaldybe pagal
bendradarbiavimo sutartyse
numatytus reikalavimus

Savivaldybių gyventojai

Renginys apie pakuotes, jų rūšiavimą, sektoriaus
tendencijas ir problematiką, partnerystės tarp sistemos
dalyvių skatinimas

IV ketv., ne mažiau
100 dalyvių

ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE
Lauko reklama apie rūšiavimą, rūšiavimui skirtų
priemonių dalijimas, kitos priemonės, pritaikytos
Suderintos švietimo
kiekvienos savivaldybės gyventojų švietimui apie
priemonės pagal
pakuočių atliekų rūšiavimą
poreikį

Organizacijos narių įnašai

7000

14175,71

Organizacijos narių įnašai

30000

30041,63

220970

217929,45

Įvykdyta. 10-24, 150 dalyvių.

Įvykdyta.

VISO:
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1 priemonė: Interneto svetainė www.zaliasistaskas.lt
Priemonės aprašas:

Interneto svetainėje talpinama informacija apie skirtingus rūšiavimo aspektus, aktualios naujienos apie atliekų
tvarkymo sektorių Lietuvoje ir pasaulyje. Nuolat papildoma aktualia tekstine ir vizualine informacija papildymai,
vartotojui draugiškos svetainės tobulinimas ir naujinimas, duomenų bazės apie rūšiavimą tikslinimas.

Priemonės vykdymo aprašas:

Per 2016 metus atnaujinta svetainės struktūra, dizainas, tekstai, turinio valdymo sistema. Informacinė bazė buvo nuolat
pildoma nuotraukomis, naujienomis, informacija apie rūšiavimą bei atliekų tvarkymą. Sukurtas atliekų rūšiavimo
žaidimas, rūšiavimo konteinerių žemėlapis bei kiti interaktyvūs edukaciniai įrankiai svetainės lankytojams.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

2016 m. vasario – gruodžio mėn. (tęstinė priemonė)

Skirta suma:

5757,49 eurų be PVM.

Priemonės apimtis:
•
•
•
•

1 atnaujintas tinklalapis
Sukurti 23 polapiai
Įkelta 30 naujienų
Kiti vizualiniai ir tekstiniai atnaujinimai

Priemonės pavyzdžiai: (www.zaliasistaskas.lt)
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2 priemonė: Edukacinė video medžiaga apie atliekų rūšiavimą
Priemonės aprašas:

Edukacinė animacija apie pakuočių rūšiavimą ir perdirbimo procesus, kuri padėtų labiau sudominti vartotojus ir
paprasčiau papasakoti apie pakuotės kelią nuo vartotojo namų iki naujo produkto.

Priemonės vykdymo aprašas:

Pasitelkiant atliekų tvarkytojų ir perdirbėjų pagalbą, sukurti 4 animacinio pobūdžio filmukai, kuriais vaizduojamas
pakuotės kelias uždarame žiediniame cikle bei išsamūs stiklinių, plastikinių bei popierinių pakuočių perdirbimo procesai.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

2016 m. balandžio – birželio mėn. (užbaigta 06-28)

Skirta suma:

6572 eurų be PVM.

Priemonės apimtis:
•

Sukurti 4 animaciniai filmukai

Priemonės pavyzdžiai:
•
•
•
•

Pakuotės kelionė nuo rūšiavimo konteinerio iki parduotuvės lentynos
https://www.youtube.com/watch?v=IqKSpYK7sJw&t=1s
Popierinių pakuočių perdirbimas
https://www.youtube.com/watch?v=4_bQst2M1nc
Plastikinių pakuočių perdirbimas
https://www.youtube.com/watch?v=9XkTgLvJNlA
Stiklinių pakuočių perdirbimas
https://www.youtube.com/watch?v=uJSwB7qrDBY
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3 priemonė: Video medžiaga apie atliekų rūšiavimą
Priemonės aprašas:

Edukacinė animacija apie pakuočių rūšiavimą ir perdirbimo procesus, kuri padėtų labiau sudominti vartotojus ir
paprasčiau papasakoti apie pakuotės kelią nuo vartotojo namų iki naujo produkto.

Priemonės vykdymo aprašas:

Edukaciniai reportažai apie įvairias atliekas, jų rūšiavimą, perdirbimą, kūrybinius projektus ir akcijas, skatinančias
visuomenę rūšiuoti.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

Pasiruošimas 2016 m. birželio – rugsėjo mėn., vykdyta IV ketv. užbaigta 12.20

Skirta suma:

2250 eurų be PVM.

Priemonės apimtis:
•

Sukurti 5 video filmukai

Priemonės pavyzdžiai:
•
•
•
•
•

Atliekų tvarkymo sistemos kaita Lietuvoje
https://www.youtube.com/watch?v=R9L2GSCUclU&t=1s
3 mitai apie rūšiavimą, kuriuos verta pamiršti
https://www.youtube.com/watch?v=e6xZ7oGK84Q&feature=youtu.be
Gamintojų atsakomybės principas – kaip tai veikia?
https://www.youtube.com/watch?v=XUfGcpoboEM&feature=youtu.be
Žiedinė ekonomika. Kaip atliekas paversti ištekliais?
https://www.youtube.com/watch?v=Hl313DfygZ8
Skiriu dėmesio sau – skiriu dėmesio ir savo atliekoms
https://www.facebook.com/Zaliasistaskas/videos/1335116269865758/
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4 priemonė: Komunikacija socialiniuose tinkluose
Priemonės aprašas:

Įrašai apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo klausimus, mokomoji informacija ir patarimai, socialinių tinklų vartotojų
sąmoningumo didinimas ir motyvacijos rūšiuoti kėlimas.

Priemonės vykdymo aprašas:

Per 2016 metus priemonė socialiniame tinkle „Facebook“ vykdyta nuolat, buvo dalijamasi vartotojams aktualiu turiniu,
žinutėmis apie aplinkosaugą, atliekų tvarkymą, rūšiavimo naudą. Vykdytos akcijos, konkursai, skatinama vartotojus
įsitraukti, dalintis nuomone apie rūšiavimą, atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, savo indėlį į atliekų prevenciją. Žaliojo
taško paskyros sekėjų skaičius per metus išaugo 4,7 karto.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

2016 m. sausio – gruodžio mėn. (tęstinė priemonė)

Skirta suma:

323,6 eurų be PVM.

Priemonės apimtis:
•

•

•

•

I ketv. – 30 įrašų.
01-05; 01-07; 01-08; 01-15; 01-18; 01-19; 01-21; 01-25; 01-25; 01-29; 02-01; 02-02; 02-03; 02-08; 02-08; 0212; 12-12; 12-17; 12-19; 12-29; 03-02; 03-03; 03-04; 03-07; 03-07; 03-15; 03-16; 03-21; 03-21; 3-31;
II ketv. – 19 įrašų.
04-08; 04-15; 04-18; 04-20; 04-21; 04-22; 05-02; 05-06; 05-09; 05-17; 05-20; 05-25; 06-06; 06-07; 06-09; 0614; 06-22; 06-27; 06-27;
III ketv. – 18 įrašų.
07-13; 07-14; 07-18; 07-25; 08-05; 08-22; 08-30; 09-05; 09-05; 09-05; 09-06; 09-13; 09-14; 09-19; 09-23; 0926; 09-29; 09-29;
IV ketv. – 16 įrašų.
10-11; 10-12; 10-12; 10-13; 10-13; 10-17; 10-20; 11-10; 11-10; 11-11; 11-15; 11-15; 11-22; 12-02; 12-05; 1208;

Priemonės pavyzdžiai:
https://www.facebook.com/Zaliasistaskas/
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5 priemonė: Komunikacija apie atliekų rūšiavimą
Priemonės aprašas:

Informacijos rinkimas, analizė ir pateikimas visuomenei aktualiuose straipsniuose, pranešimuose, bei kitomis
tekstinėmis ir vizualinėmis komunikacijos priemonėmis pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. Vartotojai supažindinami
su nežinomais rūšiavimo aspektais, skatinama pradėti rūšiuoti, komunikuojama informacija ir išreiškiama pozicija apie
sektoriaus naujienas.

Priemonės vykdymo aprašas:

Per 2016 m., bendradarbiaujant su atliekų tvarkytojais ir perdirbėjais, sukurtos vieningos rūšiavimo taisyklės, siekiant
dar labiau supaprastinti informacijos pateikimą gyventojams. Gyventojams bei Žaliojo taško nariams buvo nuolat
komunikuojama apie aktualias naujienas Lietuvoje, vykstančius procesus. Buvo siekiama išsamiai informuoti visuomenę
apie atliekų tvarkymą bei skirtingus rūšiavimo aspektus, motyvuoti ne tik rūšiuoti atliekas, tačiau ir panaudoti jas
pakartotinai buityje bei laisvalaikiu.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

2016 m. sausio – gruodžio mėn. (tęstinė priemonė)
Pranešimai skelbti: 02-28; 03-18; 04-05; 05-03; 06-29; 06-30; 09-05; 09-30; 10-04; 10-10; 10-17; 10-17; 10-18; 10-20;
11-15; 11-10

Skirta suma:

2327,9 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•

•

•

•

I ketv. – 2 pranešimai
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/universalios-rusiavimo-taisykles-ka-turetumete-zinoti.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/kaip-prie-musu-namu-atsiranda-rusiavimui-skirtikonteineriai.html
II ketv. – 4 pranešimai
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/renginio-ekotakas-metu-imoniu-logotipai-bus-gaminami-iskamsteliu.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/kamsteliu-karstine-prasideda-ekotaku-nuklos-kaunolaisves-aleja.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/pintas-sedukas-vasarai-is-antriniu-aliavu.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/jaunosios-kartos-aplinkosaugines-vertybes-turi-butiugdomos-siandien.html
III ketv. – 2 pranešimai
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujove-lietuvoje-animuoti-filmukai-apie-rusiavima-irperdirbima.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/eko-dizainas-xxi-amiaus-issukis.html
IV ketv. – 8 pranešimai
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/kamsteliu-rinkejai-ada-tiesti-takus-ir-statyti-namus-isplastikiniu-buteliu-kamsteliu.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/prasidejo-aliojo-tasko-socialine-kampanija-atsikratykimeatlieku-nastos-rusiuokime.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/kita-forma-kviecia-dalyvauti-konkurse-ir-ismokti-tausotigamta.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/apie-atliekas-per-kino-mena.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/iedine-ekonomika-kaip-atliekas-paversti-istekliais.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/socialineje-reklamoje-netiketas-poiuris-i-siuksliu-rusiavimoproblema.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/justes-starinskaites-portretas-is-jos-atlieku-rusiuotiismokau-portugalijoje.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/ka-daryti-kad-i-savartynus-patektu-maziau-atlieku.html
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6 priemonė: Naujienlaiškiai
Priemonės aprašas:

Ketvirčio naujienos, įvykiai sektoriuje, rūšiavimo svarba aplinkosaugos kontekste.

Priemonės vykdymo aprašas:

Naujienlaiškiuose pristatyta pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus statistika ir perspektyvos, informuojama apie
sektoriaus naujienas, pastangas tobulinti atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, konteinerių infrastruktūros plėtrą, įvairius
projektus visuomenei edukuoti. Išsamiai pristatyta žiedinės ekonomikos koncepcija bei planai modelį taikyti Europos
Sąjungoje. Išleistas leidinys apie pakuočių atliekų tvarkymą.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

El. leidiniai publikuoti: 03-31; 09-20; 10-27; 12-27.

Skirta suma:

1932,3 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•

•

I ketv. – 1 leidinys
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/naujienlaiskis
III ketv. – 2 leidiniai
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/pakuo__i___atliek___tvarkymas_-_mok
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/zaliasis_laiskas_7
IV ketv. 1 leidinys
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/__aliasis_lai__kas_nr._8
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7 priemonė: Mobilioji aplikacija "Žaliasis taškas"
Priemonės aprašas:

Mobiliosios programėlės, kurioje galima rasti informaciją apie pakuočių rūšiavimo konteinerių lokaciją ir rūšiavimo
taisykles, kūrimo bei tobulinimo darbai.

Priemonės vykdymo aprašas:

Įvykdyti mobiliosios programėlės kūrimo darbai – meniu, filtrų langai, pagrindinis langas, informacijos meniu langai,
polapiai, programėlė įkelta į Google Play ir Appstore platformas, iš kurių yra pasiekiama visiems Android ir iOS
operacines sistemas naudojantiems vartotojams, atliktos rūšiavimo taisyklių korekcijos, duomenų bazė papildyta ~5000
naujų adresų koordinačių. Programėlė viešinama QR kodą bei trumpą informaciją apie parsisiuntimo galimybes
naudojant Facebook tinkle, spausdinant ant dėžių

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

2016 m. sausio – vasario mėn. programėlės užbaigimo darbai
Vasario 24 d. programėlė įkelta į mobiliąsias platformas
I – IV ketv. programėlės tobulinimo darbai, duomenų bazės papildymas (02-29 duomenų bazės papildymas; 03-31
duomenų bazės papildymas; 04-29 duomenų bazės papildymas; 06-30 turinio atnaujinimas; 11-30 duomenų bazės
papildymas)
III – IV ketv. programėlės viešinimas (nuolat)

Skirta suma:

8731,2 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•
•

Užbaigta programėlė „Žaliasis taškas“ (1 vnt.), įkelta į 2 platformas
Papildyta virš 5000 rūšiavimo konteinerių koordinačių, konvertuotų į adresus
Viešinama Facebook, skrajutėse, ant dėžių (nuolat)

Atsisiųsti programėlę (Google Play):
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.zaliasistaskas.app
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8 priemonė: Švietimo akcija mokykloms
Priemonės aprašas:

Moksleivių ir mokytojų aprūpinimas metodine mokomąja medžiaga apie rūšiavimą, perdirbimą bei aplinkosaugą.
Rengiami metodinės medžiagos komplektai.

Priemonės vykdymo aprašas:

Paruoštas metodinis – edukacinis leidinys, skirtas moksleiviams ir mokytojams „Žalioji knyga“. Atspausdinta ir dalijama
500 vnt. knygų, leidinys platinamas ir el. formatu. Knygoje pateikiama šviečiamojo pobūdžio informacija apie atliekas,
jų tvarkymą, rūšiavimą, aplinkosaugą, parengti praktiniai užsiėmimai, kuriuos galima atlikti tiek individualiai, tiek
kolektyviai (pvz., ugdymo įstaigoje).

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

II – III ketv. medžiagos rengimas
IV ketv. knygos publikavimas (11-30), spauda (12-20)

Skirta suma:

7219,99 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•

Parengta 1 knyga (122 psl.)
Publikuota el. formatu, 500 vnt. atspausdintų knygų

Knyga el. formatu: https://issuu.com/zaliasistakas/docs/green_book
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9 priemonė: Švietimo akcija biurams
Priemonės aprašas:

Darbuotojų biuruose aprūpinimas naudinga informacija apie rūšiavimą, prieinamu būdu pateikiami patarimai apie
atliekų rūšiavimą biure ir namuose (dalomoji medžiaga)

Priemonės vykdymo aprašas:

Paruoštas leidinys apie rūšiavimą biure, skirta įmonių darbuotojams, bei el. plakatai su rūšiavimo taisyklėmis,
padedantys teisingai rūšiuoti. Atspausdinta ir platinama 1000 vnt. leidinių „Žaliasis biuras. Rūšiavimo biure atmintinė“.
Įmonės bei jų darbuotojai skatinami domėtis aplinkosauga, saugoti gamtą bei rūpinti taršos mažinimu, rūšiuojantiems
biurams dalijami suvenyrai, lesyklėlės.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

II – III ketv. medžiagos rengimas
IV ketv. leidinio publikavimas (12-15), spauda (12-20)
IV ketv. suvenyrų dalijimas (12-20)

Skirta suma:

5262 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•

El. leidinys (1 vnt.), 1000 vnt. spauda
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/knygel__
El. plakatas (1 vnt.)

•

Suvenyrų komplektai rūšiuojantiems biurams (100 vnt. komplektų)

•
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10 priemonė: Priemonės rūšiavimui
Priemonės aprašas:

Rūšiavimo dėžės, skirtos plastikinėms, popierinėms ir stiklinėms pakuotėms rūšiuoti jų susidarymo vietoje, mažiausiai
3000 komplektų.

Priemonės vykdymo aprašas:

Atnaujintas rūšiavimo dėžių diza
inas, pagaminta ir išdalinta 9142 vnt. rūšiavimo dėžučių.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

I – IV ketv., nuolat pagal poreikį (tęstinė priemonė).

Skirta suma:

27642,74 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•

Išdalinta 9142 vnt. rūšiavimo dėžių
Dėžės pristatytos 321 įstaigai.
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11 priemonė: Renginiai apie pakuočių atliekų rūšiavimą
Priemonės aprašas:

Renginiai skatinantys visuomenę domėtis apie rūšiavimą ir rūšiuoti atliekas

Priemonės vykdymo aprašas:

Vykdytas projektas „Kamštelių vajus“.
Projekto tikslas – surinkti kuo daugiau gamtoje išmėtytų plastikinių butelių kamštelių ir juos perdirbti. Penktus metus
vykstančiame konkurse dalyvauja šimtai ugdymo įstaigų ir įvairių įmonių visoje Lietuvoje – per keturis konkurso metus
surinkta beveik 23 tonos niekam nereikalingų smulkių šiukšlių.
2016 m. projekto metu trylikoje Lietuvos miestų buvo įrengti kamštelių surinkimo punktai ir viso surinkta 6852
kilogramai plastikinių butelių kamštelių: Kaune 598 kg, Alytuje 440 kg, Druskininkuose 193 kg, Marijampolėje 358 kg,
Utenoje 813 kg, Panevėžyje 475 kg, Joniškyje 673 kg, Šiauliuose 381 kg, Plungėje 235 kg, Klaipėdoje 412 kg, Kelmėje 261
kg, Vilniuje 1625 kg. Per penkis konkurso metus surinkta ir priduota perdirbti 30 tonų plastikinių butelių kamštelių.
Šešios komandos (trys ikimokyklinės įstaigos ir trys mokyklos), surinkusios daugiausia kamštelių pasidalino 1800 eurų:
Joniškio „Saulės: pagrindinė mokykla ir Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“ po 400 eurų; Švenčionių progimnazija
ir Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ po 300 eurų ir Utenos Krašuonos progimnazija ir Mažeikių lopšelis – darželis
“Bitutė” po 200 eurų, kuriuos galės išleisti savo įstaigos reikmėms.
Trijų pedagogių, kurių komandos surinko daugiausia kamštelių, ir konkurso ambasadorės Druskininkuose laukia
savaitgalio kelionė į Didžiąją Britaniją.
Papildoma konkurso „Kamštelių vajus“ užduotis – iš plastikinių butelių kamštelių kurti meninius darbus.
Šiemet meninius darbus vertino: Gerda Vainoriūtė (VšĮ „Žaliasis taškas“), Jurgita Jakubauskaitė („Absurdo idėjos“), Inga
Labutytė – Atkočaitienė (LRT), Giedrius Bučas („Kūrybos kampas 360°”, Vaida Griškevičienė („RV agentūra“), rašytoja
Evelina Daciūtė. Savo balsus atidavė ir konkurso organizatorių komanda.
Geriausių meninių darbų iš plastikinių butelių kamštelių paroda vyko Vilniuje, PLC “Panorama” galerijoje II aukšte, spalio
16 – 29 dienomis.

Priemonės vykdymo apimtis ir (įvykdymo) data:

IV ketv. 13 renginių
•
Spalio 4 d., 10 – 16 val., Kaune, Kūrybos studija 360, Pramonės pr. 6
•
Spalio 5 d., 9 – 12 val., Alytuje, Alytaus miesto teatras, Rotušės a. 2
•
Spalio 5 d., 14 – 16 val., Druskininkuose, Socialinių paslaugų centras, Veisiejų g. 17
•
Spalio 6 d., 10 – 16 val., Marijampolėje, Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g.7
•
Spalio 7 d., 9 – 12 val., Utenoje, Krašuonos progimnazija, V.Kudirkos g. 5
•
Spalio 7 d., 13 – 16 val., Panevėžyje, Skaistakalnio pagrindinė m-kla, Beržų g. 27
•
Spalio 10 d., 10 – 12 val., Joniškyje, “Saulės” pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6
•
Spalio 10 d., 13 – 16 val., Šiauliuose, Salduvės progimnazija, Kalinausko g., 19
•
Spalio 11 d., 10 – 14 val., Mažeikiuose, Gabijos gimnazija, Gabijos takas 1
•
Spalio 12 d., 9 – 12 val., Plungėje, Plungės turizmo ir informacijos centras, Dariaus ir Girėno g. 27
•
Spalio 12 d., 13 – 16 val., Klaipėdoje, Darželio 11
•
Spalio 13 d., 10 – 14 val., Kelmėje, Jaunimo centras, J. Janonio g. 11
•
Spalio 15 d., 9 – 16 val., Vilniuje, Litexpo, Laisvės pr. 5

Skirta suma:

12000 eurų be PVM.
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Priemonės pavyzdžiai:

http://www.lidmania.com/lt/kamsteliu-vajus2016-prasides-geguzes-7-diena-dizaino-savaiteje-kaune-2/
http://www.lidmania.com/lt/dalyvauk-ekotake-kauno-laisves-alejoje/
http://www.lidmania.com/lt/2016-metu-kamsteliu-rinkimo-finalo-zemelapis/
http://www.lidmania.com/lt/siu-metu-kamsteliu-karstine-prasideda-ekotaku-nuklos-kauno-laisves-aleja/
http://www.lidmania.com/lt/paskubekite-prisiregistruoti-siu-metu-konkursui-registracija-iki-13-d/
http://www.lidmania.com/lt/2016-metu-konkurso-finalo-renginiai-kamsteliu-rinkimo-vietos-ir-laikai/
http://www.lidmania.com/lt/jubiliejinio-konkurso-kamsteliu-vajus2016-finalinis-renginys-vilniuje/
http://www.lidmania.com/lt/2016-metu-konkurso-rezultatai-ir-nugaletoju-apdovanojimai/
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12 priemonė: Kūrybinės dirbtuvės apie pakuočių atliekų rūšiavimą
Priemonės aprašas:

Seminarai apie pakuočių atliekų rūšiavimą ir pakartotinį panaudojimą, kūrybinės dirbtuvės.

Priemonės vykdymo aprašas:
Siekiant kuo daugiau bendruomenių įtraukti į aktyvius užsiėmimus, susijusius su aplinkosauginiu ugdymu bei įgūdžių
lavinimu, šiemet organizuotas projektas „Kita forma bibliotekoje“.
Projekto tikslas – keisti visuomenės požiūrį į kūrybišką pakartotinį daiktų naudojimą bei skatinti aplinkosauginį švietimą
kaip darnaus visuomenės vystymosi sudedamąją dalį, akcentuojant aplinkosaugines problemas, vartotojiškumo
pasekmes ir alternatyvas, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam naudojimui, aplinkos kokybės
gerinimui – mažinant atliekų kiekį savo buityje bei miesto sąvartynuose.
Pasiekti uždaviniai:
• gyventojų sąmoningumo ir informuotumo augimas, kūrybiškumo ir iniciatyvumo ugdymas, patobulėjusios
visuomenės grupių kompetencijos aplinkos apsaugos srityje, įgauti įgūdžiai, kaip teisingai organizuoti atliekų
tvarkymą savo aplinkoje (vengti, perdirbti, rūšiuoti);
• požiūrio kaita: įtikinimas, kad perdirbti daiktai yra patvarūs, patrauklūs ir ne prastesni už naujus, skatinimas
perdirbant daiktus prisidėti prie atliekų mažinimo savo mieste;
• skatinimas pažvelgti į vartotojišką kultūrą per kitą prizmę, akcentuojant pakartotinio naudojimo svarbą,
būtinybę įsigyjant daiktus atsižvelgti, ar jie pagaminti iš antrinių žaliavų, taip prisidedant prie gamtos išteklių
tausojimo;
• taršos prevencijos, kaip prioritetą atliekų tvarkymo srityje, sampratos ugdymas;
“Kita forma bibliotekose” buvo organizuojama 21 mieste, kiekvieno renginio metu sulaukta nuo 30 iki 100 dalyvių.
Problemos prie kurių sprendimo prisidėta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vartotojiškos kultūros mažinimas
Atliekų prevencijos skatinimas
Ekologinio sąmoningumo didinimas
Nusistovėjusių mitų apie atliekų tvarkymą griovimas
žiedinės ekonomikos svarba
Kūrybiškumo ugdymas, aplenkiant vartotojiškos kultūros mąstymą
Perdirbtų daiktų „įvaizdžio“ formavimas
Žinių apie rūšiavimą įtvirtinimas

Priemonės vykdymo apimtis, (įvykdymo) data ir pavyzdžiai:
I ketv. 3 renginiai
•

•

•

02 04 – Darbų parodos atidarymas ir apdovanojimai (dalyvių sk. 90)
http://rvagentura.lt/?p=2615
http://rvagentura.lt/?p=2627
03 02 – „Kita forma bibliotekoje” – Varėna (dalyvių sk. 36)
http://rvagentura.lt/?p=2654
http://biblioteka.varena.lt/lt/naujienos/1675-kita-forma-bibliotekoje
https://www.facebook.com/Varėnos-rajono-savivaldybės-viešoji-biblioteka-385165218239994/
03 14 – „Kita forma bibliotekoje” – Druskininkai (dalyvių sk. 45)
http://rvagentura.lt/?p=2673
http://www.manodruskininkai.lt/druskininku-aktualijos/kita-forma-bibliotekoje/
http://www.bibliotekadruskininkai.lt/lt/renginiai/743-kita-forma-bibliotekoje
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II ketv. 9 renginiai
•

•

•

•
•

•
•
•
•

04 06 – „Kita forma bibliotekoje” – Jurbarkas, 2 renginiai (dalyvių sk. 74)
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Vaiku-treciadienis/Kurybingai-apie-svaria-aplinka
http://rvagentura.lt/?p=2689
04 12 – „Kita forma bibliotekoje” – Prienai (dalyvių sk. 38)
http://rvagentura.lt/?p=2718
http://www.prienubiblioteka.lt/index.php/pageid/569/articlepage/0/articleid/874
http://www.gyvenimas.eu/2016/05/11/europos-savaite-bibliotekoje/
http://geraprienuose.lt/naujienos/kultura-ir-svietimas/kurybines-ekodirbtuves-kita-forma-bibliotekoje/
04 18 – „Kita forma bibliotekoje” – Vilnius (dalyvių sk. 120)
http://rvagentura.lt/?p=2751
http://www.vcb.lt/2015/12/page/2/
http://www.vilnius.lt/index.php?1260512103
04 25 – „Kita forma bibliotekoje” – Kėdainiai (dalyvių sk. 35)
http://rvagentura.lt/?p=2767
04 27 – „Kita forma bibliotekoje” – Vilnius (dalyvių sk. 65)
http://rvagentura.lt/?cat=89
http://www.juventos.vilnius.lm.lt/index.php/renginiai/80-bendri-mokyklos-renginiai/190-kita-formabibliotekose-tavo-biblioteka-igaus-kita-forma
05 04 – „Kita forma bibliotekoje” – Utena (dalyvių sk. 34).
http://rvagentura.lt/?p=2794
05 09 – „Kita forma bibliotekoje” – Molėtai (dalyvių sk. 200)
http://rvagentura.lt/?p=2828
05 18 – „Kita forma bibliotekoje” – Tauragė (dalyvių sk. 35)
http://rvagentura.lt/?p=2822
05 26 – „Kita forma bibliotekoje” – Klaipėdos raj. Agluonėnai, (dalyvių sk. 25)
http://rvagentura.lt/?p=2842

III ketv. 3 renginiai
09 16 – „Kita forma bibliotekoje” – Širvintos (dalyvių sk. 28)
http://rvagentura.lt/?p=2990
http://sirvintuvb.lt/?p=9991
•
09 27 – „Kita forma bibliotekoje” – Jurbarko raj. Vadžgirys (dalyvių sk. 35)
http://rvagentura.lt/?p=3019
http://vadzgirys.lt/106-d%C4%97kojame-u%C5%BE-kitok%C4%AF-po%C5%BEi%C5%ABr%C4%AF-%C4%AFatliekas.html
•
09 30 – „Kita forma bibliotekoje” – Naujoji Akmenė (dalyvių sk. 25)
http://rvagentura.lt/?p=3029
http://www.akmene.lt/go.php/lit/Kita-forma-bibliotekoje-nemokamas-aplinkosauginis-renginys-akmenesrajono-bibliotekininkams
•

IV ketv. 7 renginiai
•

•

•

10 07 – „Kita forma bibliotekoje” – Gargždai (dalyvių sk. 82)
http://rvagentura.lt/?p=3042
http://www.gargzdaivb.lt/lt/vaikams-ir-jaunimui/naujienos/423-kita-forma-bibliotekose
10 07– „Kita forma bibliotekoje” – Nida (dalyvių sk. 30)
http://rvagentura.lt/?p=3054
http://www.neringosvb.lt/kita-forma-neringos-savivaldybes-viktoro-miliuno-viesojoje-bibliotekoje
http://neringosgimnazija.lt/index.php/2016/10/12/kita-forma-bibliotekoje/
10 13 – „Kita forma bibliotekoje” – Panevėžys (dalyvių sk. 74)
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http://rvagentura.lt/?p=3094
http://aina.lt/kita-forma-bibliotekoje/
•
10 14 – „Kita forma bibliotekoje” – Vilkaviškio raj. Vištytis (dalyvių sk. 32)
http://rvagentura.lt/?p=3075
http://www.santaka.info/?sidx=41561
http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:atuonioliktasis-kitaforma-bibliotekose-renginys-vitytyje&catid=1:latest-new
•
10 21 – „Kita forma bibliotekoje” – Šiaulių raj. Bazilionai (dalyvių sk. 35)
http://rvagentura.lt/?p=3149
http://biblioteka.w3.lt/wp-content/uploads/2016/10/%C5%A0iauli%C5%B3-rajono-savivaldyb%C4%97svie%C5%A1osios-bibliotekos-padalinys.pdf
https://www.bazilionai.siauliai.lm.lt/index.php/ugdymo-karjerai-centras/286-kita-forma-bibliotekoserenginys-bazilionuose
https://www.siauliuraj.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&t
mpl_name=m_article_print_view&article_id=7639
•
11 10 – „Kita forma bibliotekoje” – Ukmergė (dalyvių sk. 35)
http://rvagentura.lt/?p=3139
http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Dvidesimtoji-stotele--ukmerge/1
•
11 11 – „Kita forma bibliotekoje” – Zarasai (dalyvių sk. 86)
http://rvagentura.lt/?p=3158
http://zarasuose.lt/naujienos/4675--kita-forma-bibliotekose-zarasu-viesojoje-bibliotekoje
http://www.zarasubiblioteka.lt/lt/pradzia/3726-kita-forma-bibliotekose-zaras-viesojoje-bibliotekoje

Skirta suma:

10414,29 eurų be PVM.
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13 priemonė: Priemonės rūšiavimui
Priemonės aprašas:

Tęstinis projektas su Žalgiriečio futbolo akademija.

Priemonės vykdymo aprašas:

Projekto, vykdyto nuo 2015 m. IV ketvirčio, užbaigimas, aktualios informacijos apie rūšiavimą pateikimas vaikams ir
tėveliams, apklausų darymas ir akcijos rezultatų analizė.
Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų rūšiavimo problemą, vykdyti visuomenės edukaciją ir aiškinti
rūšiavimo svarbą per bendrą akciją su jaunaisiais „Žalgiriečio“ akademijos futbolininkais, šalies futbolo čempionų
komandos Vilniaus „Žalgiris“ futbolininkams dalyvaujant akcijoje.
Projektas susideda iš:
1) „Žalgiriečio“ akademijos bendruomenės narių apklausos apie atliekų rūšiavimą (prieš akciją)
2) Įžanginės komunikacijos vidiniais FA „Žalgirietis“ komunikaciniais kanalais, skrajučių platinimas Vilniaus
miesto ugdymo įstaigose
3) Parodomosios akcijos su jaunųjų ir profesionalių futbolininkų dalyvavimu
4) Akcijos komunikacijos žiniasklaidoje
5) Pakartotinės FA „Žalgirietis“ bendruomenės narių apklausos apie atliekų rūšiavimą;

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

I ketv., informacijos apie rūšiavimą platinimas tėveliams ir vaikams, akcijos rezultatų vertinimas, apklausa užbaigta 2016
m. sausio 11 d.

Skirta suma:

2200 eurų be PVM. (pagal projekto sutartį)

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•

Išplatinta 350 laiškų su Žaliojo taško naujienlaiškiu ir informacija apie rūšiavimą
Atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 129 respondentai, dalyvavę 2015 – 2016 m. organizuotame projekte

Ar Jūsų vaiką paskatino rūšiuoti dalyvavimas FK Žalgirietis ir VšĮ Žaliasis taškas organizuotoje šventėje?
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14 priemonė: Įvairios Žaliojo taško vykdomos akcijos
Priemonės aprašas:

Konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti ekologišką gyvenimo būdą.

Priemonės vykdymo aprašas:

Konkursai vykdyti socialiniame tinkle Facebook ir viešoje erdvėje, remiant socialinį dokumentinių filmų festivalį
„Nepatogus kinas“, kurio programoje buvo rodomi filmai aplinkosaugine tematika.

Priemonės vykdymo apimtis, (įvykdymo) data ir pavyzdžiai:
II ketv. 2 konkursai.

05-25 vykdytas konkursas socialiniame tinkle Facebook, kurio metu galima laimėti daugkartinio naudojimo vandens
gertuves, kuriomis galima mažinti suvartojamų pakuočių kiekį. Konkurse dalyvavo 1102 vartotojai.
06-22 vykdytas konkursas socialiniame tinkle Facebook, kurio metu galima laimėti ekologišką daugkartinio naudojimo
„Žaliojo taško“ maišelį, kurio pagalba galima prisidėti prie pakuočių mažinimo. Dalyvavo 127 vartotojai.

III ketv. 3 konkursai.
07-25 vykdytas konkursas socialiniame tinkle Facebook, kurio metu galima laimėti daugkartinio naudojimo vandens
gertuves, kuriomis galima mažinti suvartojamų pakuočių kiekį. Gertuves galima laimėti pasidalijus priežastimis, kodėl
reikia rūšiuoti. Konkurse dalyvavo 273 vartotojai.
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09-23 vykdytas konkursas socialiniame tinkle Facebook, kuriame galima laimėti skėtį. Skatinama pamėgti „Žaliojo
taško“ paskyrą, taip domintis viešinama informacija apie rūšiavimą, atliekų tvarkymą bei aplinkosaugą.
09-29 konkursas socialiniame tinkle Facebook, kurio metu galima laimėti stalo žaidimą „Rūšiavimo ABC“. Akcijoje
dalyvavo 216 Facebook vartotojų.
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IV ketv.
Akcija – socialinė iniciatyva.
Parama dokumentinių kino filmų festivaliui „Nepatogus kinas“, kurio „Žaliojoje programoje“ rodomi filmai apie atliekas
bei atliekų tvarkymo problematiką pasaulyje. Festivalio metu:
•
Informacija apie rūšiavimo problematiką pristatyta daugiau kaip 30 000 unikalių lankytojų festivalio interneto
svetainėje (viso parodyta daugiau kaip 50 000 lankytojų)
•
Festivalio socialinio tinklo Facebook komunikacijoje integruota reklama pasiekė daugiau kaip 20 000 vartotojų
auditoriją (vartotojų įsitraukimas– 3190)
•
Rūšiuoti skatinantis reklaminis klipas parodytas beveik 10 000 kino teatrų lankytojų visoje Lietuvoje
(tiesioginių kino teatrinių kontaktų skaičius)
•
Žinutė apie rūšiavimo svarbą išplatinta ant beveik 10 000 „Tiketos“ bilietų
•
Specialus “Žaliojo taško” reklaminis maketas kataloge pasiekė 750 vartotojų tikslinę auditoriją (žurnalistai,
partneriai, rėmėjai)
10-13 skelbiamas konkursas bilietams į kiną laimėti.
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•

10-22 Akcija Europos atliekų mažinimo savaitei pažymėti. Raginama dalintis žinia apie atliekų mažinimo
savaitę ir laimėti perdirbtus iš riedlenčių pagamintus raktų pakabukus.

Skirta suma:

3330,65 eurų be PVM.
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15 priemonė: Nacionalinis švietimo projektas visuomenei
Priemonės aprašas:

Kampanija apie rūšiavimą, akcentuojanti rūšiavimo svarbą, TV ir lauko reklamos priemonės.

Priemonės vykdymo aprašas:

Nacionaliniam edukaciniam projektui buvo sukurta idėja, turinti emocinį poveikį ir ne tik atkreipianti dėmesį į rūšiavimo
problematiką, tačiau ir paskatinanti auditoriją keisti savo įpročius.
Projekto žinutė: "Atsikratykime atliekų naštos – rūšiuokime"
Sukurtas TV klipas, didelio formato reklaminiai apie rūšiavimą. Projektą lydėjo socialinių tinklų kampanija "Mūsų
atliekos - tai mūsų atspindys", kurio metu menininkė Jolita Vaitkutė kūrė portretus iš įžymybių išrūšiuotų atliekų.
Projekte dalyvavo Andrius Užkalnis, Justė Starinskaitė, Paulius Ambrazevičius, Justinas Jarutis, Paulius Gritėnas.

Priemonės vykdymo (įvykdymo) data:

II-III ketv. pasiruošimo darbai
IV ketv.: spalio 10-19 d. TV transliacijos, spalio 10 – lapkričio 5 d. WEB transliacijos, lapkričio 10-15 d. socialinių tinklų
kampanija, lauko reklamos priemonės vykdytos spalio – lapkričio mėnesiais (detalesnė ataskaita pateikta 19 priemonės
apraše).

Skirta suma:

69737,62 eurų be PVM.

Priemonės apimtis ir pavyzdžiai:
•
•

TV klipas (1) – kūrimo darbai III - IV ketv., užbaigta 10-05.
https://www.youtube.com/watch?v=qQMStCBsDLs
TV transliacijos – vykdyta spalio 10 - 19 dienomis MTG kanalų grupėje. Pasiekta 233 GRP.
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Page 26 of 44

WEB transliacijos – vykdyta 10-10 – 11-06 data TV3 Play platformoje. Pasiekta 233 GRP, 7058 paspaudimai.
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Plakatų maketai (1), formato variacijos (8), užbaigta 09-29. Plakatai ir lauko reklama buvo rodoma skirtinguose
Lietuvos miestuose. Reklamos spauda ir plotų nuoma nurašyta 19 priemonės – švietimo priemonių savivaldybėse –
sąnaudoms.
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•

Socialinių tinklų kampanija. Vykdyta 11-10 – 11-15. Pagaminti ir viešinti 5 portretai. Žaliojo taško paskyroje reklamą
pamatė apie 40 000 vartotojų.
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16 priemonė: Seminarai gamintojams importuotojams
Priemonės aprašas:

Įstatyminės bazės pasikeitimų pristatymas, pakuočių apskaitos vedimo klausimai, metodinės medžiagos pateikimas.

Priemonės vykdymo aprašas:

II ketvirtį vykdytų seminarų metu pristatyta nauja informacija dėl pakuočių atitikties numatytiems reikalavimams,
dalyvaujant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovams. Aptartos naujienos dėl pakuočių ženklinimo
pasikeitimų.
IV ketvirtį vykdytų seminarų metu pristatytos gamintojų ir importuotojų pareigos, pakuočių apskaitos reikalavimai,
praktiniai taikymo metodai bei dažniausiai daromos klaidos.

Priemonės vykdymo apimtis ir (įvykdymo) data:

II ketv. 2 seminarai:
•
04-19 Vilniuje, viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius
•
05-12 Kaune, BLC Verslo lyderių centre, K.Donelaičio g. 62 /V.Putvinskio g. 53, Kaunas
1 seminaras perkeltas į IV ketvirtį.
IV ketv. 5 seminarai:
•
Lapkričio 14 d. Panevėžyje, viešbutyje „Šermutas“ (Aplinkelio g. 5, Šilagalio k., Panevėžio rajonas)
•
Lapkričio 15 d. Vilniuje, konferencijų centre „Karolina“ (Sausio 13-osios g., Vilnius)
•
Lapkričio 16 d. Kaune, verslo lyderių centre „BLC“ (K. Donelaičio g. 62, Kaunas)
•
Lapkričio 18 d. Klaipėdoje, viešbutyje „Old Mill Conference“ (Žvejų g. 22, Klaipėda)
•
Lapkričio 21 d. Šiauliuose, Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai)
6042,48 eurų be PVM.

Priemonės pavyzdžiai:
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/zaliojo-tasko-klientams-nemokamu-seminaru-ciklas.html
Dalyvių sąrašas 04-19 https://www.dropbox.com/s/m27a3t3b2icyud5/04-19%20Vilnius.pdf?dl=0
Dalyvių sąrašas 05-12 https://www.dropbox.com/s/ro3do4b55ygezyg/05-12%20Kaunas.pdf?dl=0
Dalyvių sąrašas 11-14 https://www.dropbox.com/s/h8iymsp6y3jdqz4/11-14%20Panev%C4%97%C5%BEys.pdf?
dl=0 Dalyvių sąrašas 11-15 https://www.dropbox.com/s/l77pi5ydkvjyzy9/11-15%20Vilnius.pdf?dl=0
Dalyvių sąrašas 11-16 https://www.dropbox.com/s/r14yaoscl8apomv/11-16%20Kaunas.pdf?dl=0
Dalyvių sąrašas 11-18 https://www.dropbox.com/s/awffbs267c164kz/11-18%20Klaip%C4%97da.pdf?dl=0 Dalyvių
sąrašas 11-21 https://www.dropbox.com/s/r83frw5g5qctz0w/11-21%20%C5%A0iauliai.pdf?dl=0

Page 29 of 44

17 priemonė: Konferencija specialistams ir atsakingiems pareigūnams antrinių žaliavų ir pakuočių
atliekų tvarkymo klausimais
Priemonės aprašas:

Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymo klausimai.

Priemonės vykdymo aprašas:

Kovo 31 dieną Panevėžyje įvyko konferencija, skirta savivaldybių administracijų, atliekų tvarkytojų, RATC, RAAD, AM
atstovams: “Pakuočių tvarkymas – efektyvumo link”, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 pakuočių atliekų tvarkymo
sektoriaus atstovų. Renginyje buvo ne vien pristatyti 2013-2015 metų rezultatai, bet ir kone kiekvienos apskrities bei
savivaldybės pasiekimai pakuočių rūšiavimo srityje. Didelis dėmesys skirtas individualių rūšiavimo konteinerių
infrastruktūros plėtros apžvalgai: paaiškėjo, kad jau nuveiktas didelis darbas, o iki 2018 metų konteineriais planuojama
aprūpinti visą šalies teritoriją.
Antrojoje konferencijos dalyje aptarta ir nauja pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo savivaldybėse koncepcija. Daug
diskusijų sulaukė naujas paslaugų teikėjų konkursų organizavimo projektas, kuris dar bus redaguojamas, atsižvelgiant į
sektoriaus dalyvių įžvalgas ir komentarus.

Priemonės vykdymo apimtis ir (įvykdymo) data:
•

Kovo 31 d., 94 dalyviai.

Skirta suma:

1967,85 eurų be PVM.

Priemonės pavyzdžiai:
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/paneveyje-ivyko-konferencija-pakuociu-tvarkymas-efektyvumolink.html
Dalyvių sąrašas: https://www.dropbox.com/s/tpqbef2vxplv8f7/03-31%20Panev%C4%97%C5%BEys.pdf?dl=0
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18 priemonė: Metinė Žaliojo taško konferencija
Priemonės aprašas:

Renginys apie pakuotes, jų rūšiavimą, sektoriaus tendencijas ir problematiką, partnerystės tarp sistemos dalyvių
skatinimas.

Priemonės vykdymo aprašas:

Spalio 24-ąją dieną Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo įvyko Žaliojo taško organizuota konferencija "Žiedinė
ekonomika. Kaip atliekas paversti ištekliais?", kurioje dalyvavo apie pusantro šimto gamintojų importuotojų bei atliekų
tvarkymo sektoriaus atstovų.
Apie žiedinę ekonomiką kalbėti būtina, nes laukia daug pokyčių, vedančių prie tvaresnės ekonomikos kūrimo.
Apie žiedinės ekonomikos svarbą galima kalbėti ir skaičiais: šiandien Europoje išmetama apie 600 milijonų tonų
medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos arba panaudotos pakartotinai, tad Europos Komisija nustatė, jog iki 2030 metų
turėsime užtikrinti, kad būtų perdirbama net 75% pakuočių atliekų.
Atliekų prevencija, ekologinis projektavimas, pakartotinis atliekų naudojimas ir panašios priemonės galėtų padėti ES
įmonėms sutaupyti 600 mlrd. eurų grynųjų lėšų, arba 8 proc. metinės apyvartos, o bendras per metus išmetamas
klimato kaitą sukeliančių dujų kiekis sumažėtų 2–4 procentais. Tad Europos Komisija pirmųjų konkrečių veiksmų numato
imtis dar iki 2019-ųjų metų.
Konferencijos viešnia iš Vokietijos - Ursula Denison, atstovaujanti tarptautinę skėtinę organizaciją PRO - Europe bei
Vokietijoje veikiančią "Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH", pabrėžė, jog žiedinės ekonomikos
kontekste vis svarbiau taps tinkamai įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą bei tobulinti partneryste paremtos
sistemos organizavimą. U. Denison dalijosi patarimais Lietuvai, remdamasi gerąja pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo patirtimi Vokietijoje.
Pokyčius, laukiančius tiek gamintojų ir importuotojų, tiek atliekų tvarkytojų, pristatė Aplinkos Ministerijos Atliekų
tvarkymo departamento direktorius Dalius Krinickas. Pasak jo, stiebtis tikrai yra kur, nes remiantis statistika sąvartyne
vis dar palaidojama apie 40% pakuočių - antrinių žaliavų. Kadangi rinkoje pakuočių tendencingai daugėja, būtina skatinti
ir jų tvarkymo efektyvumą. D. Krinickas pabrėžė, kad norėdami pasiekti ambicingus atliekų tvarkymo tikslus, turėsime
atkreipti dėmesį į produktų gamybą: didinti perdirbamumą, skatinti tvarias technologines inovacijas, diegti ekologinius
standartus; visuomenės edukaciją, perteikiant ekonominę bei ekologinę naudą; perdirbimo bei antrinių žaliavų rinkos
plėtrą.
Antrojoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė Marija Slaidina iš Latvijos kartoninių gėrimų pakuočių gamybos įmonės
„Tetra Pak“, pristačiusi ne vien gamintojo atsakomybės principais pagrįsto verslo vystymo pagrindus, tačiau ir pokyčius
vartotojų pirkimo įpročiuose, Zigmundas Venskys iš vienos didžiausių Europoje pakuočių gamybos įmonių „Amcor
Flexibles“, pristatęs maistui naudojamų pakuočių gamybos technologijų naujoves, Otonas Valiušis iš AB „Grigeo
Grigiškės“ bei UAB „Kauno stiklas“ direktorius Evaldas Sauliūnas, pristatę pakuočių perdirbimo bei gamybos iš antrinių
žaliavų galimybes bei procesus.
Prie konferencijos diskusijos prisijungė pakuočių projektavimo bei dizaino atstovai – Lietuvos grafikos dizainerių
asociacijos narė, daugiau kaip 7 metus pakuočių dizaino srityje besispecializuojanti dizainerė Marija Mikulskienė bei
kūrybinės agentūros VRS WPI Vilnius kūrybos vadovas Marius Zaveckas. Diskusijos metu buvo keliamas klausimas – kaip
pakuotės ekologiškumas gali būti naudingas marketingo tikslais bei ką išties perka vartotojas: produktą, ar pakuotę?
Po trečiosios dalies, kur pranešimus pristatė Raminta Radavičienė, atstovaujanti
tvarkytojų asociaciją, UAB „Ekobazė“ komercijos direktorė Marina Curko bei
Venstukonis, užvirė karšta diskusija, kurioje tiek pranešėjai, tiek konferencijos
reglamentavimo pokyčių būtinybę, skirtingų Lietuvoje veikiančių atliekų tvarkymo
problematiką bei tikrosios gamintojo atsakomybės įgyvendinimo sampratą.

Lietuvos komunalininkų ir atliekų
UAB „ECSO“ direktorius Vladas
dalyviai gilinosi į esamo teisinio
sistemų organizavimo principus ir
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Konferenciją užbaigė 4-oji dalis, kurioje VšĮ „Lietuvos inovacijų centro“ atstovas Artūras Jakubavičius pristatė pakuočių
gamintojams aktualias Europos Sąjungos fondų paramas ir pateikė jų gavimo instrukcijas, Marija Lippa, kalbėjusi apie
atliekų tvarkymo sistemą dažnai apsunkinantį reglamentavimą, kuris dažnu atveju vis vien neapsaugo nuo nesąžiningo
verslo vystymo atvejų.

Priemonės vykdymo apimtis ir (įvykdymo) data:
•

Spalio 24 d., apie 150 dalyvių.

14175,71 eurų be PVM.

Priemonės pavyzdžiai:
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/konferencijos-ziedine-ekonomika-kaip-atliekas-paversti-istekliaisapzvalga.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/ka-daryti-kad-i-savartynus-patektu-maziau-atlieku.html
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19 priemonė: Švietimo veiklos savivaldybėse
Priemonės aprašas:

Lauko reklama apie rūšiavimą, rūšiavimui skirtų priemonių dalijimas, kitos priemonės, pritaikytos kiekvienos
savivaldybės gyventojų švietimui apie pakuočių atliekų rūšiavimą.

Priemonės vykdymo aprašas:

Iki 2016 m. sausio 31 d. su savivaldybėmis arba jas atstovaujančiais regioniniais atliekų tvarkymo centrais buvo
suderintos švietimo priemonės, skirtos tų savivaldybių ar regionų gyventojams edukuoti atliekų tvarkymo klausimais.
Jos buvo įgyvendintos metų eigoje, pagal savivaldybių pageidavimus bei Žaliojo taško iniciatyva.

Priemonės vykdymo apimtis, (įvykdymo) data ir pavyzdžiai:
I ketv.
•

•

Telšių RATC – lipdukai, skirti individualiems konteineriams. Finansuojama kartu su VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“. Bendrai finansuota 8500 vnt. komplektų lipdukų (kovo 9 d.)

Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras. Grafikų su atliekų išvežimo grafikais spauda gyventojams Alytaus.
48 554 vnt. (kovo 31 d.)
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II ketv.
•
•
•
•
•
•
•
III ketv.
•

•

Jonavos rajono savivaldybė – išdalintos 253 rūšiavimo dėžės (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 2)
Kaišiadorių rajono savivaldybė – išdalintos 126 rūšiavimo dėžės (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 3)
Kauno rajono savivaldybė – išdalinta 278 vnt. rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 4)
Panevėžio miesto savivaldybė – išdalinta 378 vnt. rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 6)
Pasvalio rajono savivaldybė – išdalinta 60 vnt. rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 7)
Skuodo rajono savivaldybė – išdalinta 54 vnt. rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 8)
Šalčininkų rajono savivaldybė – išdalinta 153 vnt. rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 9

Kauno miestas – finansuota 350 vnt. žaidimo „Rūšiavimo ABC“ komplektų (rugsėjo 14 d.).

Kretingos rajono savivaldybė – išdalinta 252 vienetai rūšiavimo dėžių (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. )

IV ketv.
•

Anykščių savivaldybė – lauko lipdukai, skirti kolektyviniams konteineriams. 539 vnt. (gruodžio 12 d.)
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•

Biržų savivaldybė. Finansuojama reklamos gamyba, 6x3 m reklaminio ploto nuoma, 4 savaites (spalio mėn.)

•
•

Elektrėnų savivaldybė. Pristatytos 465 rūšiavimo dėžutės (gavėjų sąrašas pateiktas priede nr. 5)
Kauno miestas. Finansuota reklamos gamyba ir klijavimas ant 10 vnt. miesto mikroautobusų (spalio mėn. 5 vnt.,
lapkričio mėn. 5 vnt.)

•

Klaipėdos RATC. 17 lauko reklamos vienetų gamyba ir reklamos ploto nuoma autobusų stotelėse 4 savaites (spalio
mėn.) Taip pat, išdalinta 1007 vnt. rūšiavimo dėžių.
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•

Marijampolės atliekų tvarkymo centras. 6x3 m reklaminis lauko stendas, reklamos gamyba ir 3 savaičių reklamos
ploto nuoma (spalio mėn.) Taip pat išdalinta 465 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Molėtų rajono savivaldybė. Finansuojama reklamos gamyba 6x3 m ploto reklamos stendui (spalio 31 d.)

Page 36 of 44

•

Palangos miesto savivaldybė – 1000 vnt. lauko lipdukų spauda individualiems kitų pakuočių konteineriams
(gruodžio 27 d.)

•

Panevėžio rajono savivaldybė – 8500 vnt. A4 skrajučių su informacija apie rūšiavimą gamyba (gruodžio 1 d.)

•

Raseinių rajono savivaldybė – 2 vnt. lauko reklamos gamyba ir 1 vnt. 4 savaičių reklaminio ploto nuoma (spalio –
lapkričio mėn.)
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•

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras - 11 lauko reklamos vienetų gamyba ir reklamos ploto nuoma autobusų
stotelėse 3 savaites (spalio mėn.); 2 stotelių reklamos gamyba. Taip pat, išdalinta 903 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Trakų rajono savivaldybė – 50 vnt. USB raktų, skirtų aplinkosauginių renginių prizams (gruodžio 21 d.).
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•

Ukmergės rajono savivaldybė - 1 vnt. 4x2 m lauko reklamos gamyba ir reklaminio ploto nuoma 4 savaites (spalio
mėn). Taip pat išdalinta 102 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Utenos rajono savivaldybė – 320 vnt. stalo kalendorių gamyba su atliekų išvežimo grafikais (12-21)

•

Vilniaus miesto savivaldybė – 5 vnt. transporto reklamos gamyba ir reklamos ploto nuoma, reklama ACM
ekranuose (4 ekranai, 4 savaites, viso 21780 parodymų 10 s reklaminio klipo). Priemonės vykdomos spalio –
lapkričio mėn.
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•

Vilniaus rajono savivaldybė – reklaminių plakatų spauda (A1 – 42 vnt.; A2 – 67 vnt.; A3 – 31 vnt). Gruodžio 6d.

•

Visagino savivaldybė – reklaminių plakatų spauda (60 vnt.), lapkričio 28 d.
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•

Zarasų savivaldybė – reklaminio ploto nuoma 4 sav. ir 1 vnt. 6x3 m reklamos gamyba (spalio mėn).

Sąraše nepaminėtos savivaldybės atsisakė derinti švietimo priemones ir edukacinės programos įgyvendinti
nepageidavo.

Skirta suma:

30041,63 eurų be PVM.
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PRIEDAI
1.

2.

3.

Elektrėnų savivaldybė. Dėžučių gavėjų sąrašas (05-13; 11-04; 11-11; 11-28; 12-23)
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla
Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija
HAVI Logistics, UAB
UAB Finėjas
Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius
Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Daugirdiškių skyrius
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius
Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugiafunkcis skyrius
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinė mokykla
Elektrėnų pradinė mokykla
Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrius
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokyklos Kazokiškių skyrius
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokyklos Lazdėnų skyrius
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokyklos Pakalniškių skyrius
Elektrėnų lopšelis - darželis „Pasaka“
Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“
Elektrėnų savivaldybės Pylimų vaikų lopšelis - darželis
Elektrėnų vaikų lopšelis - darželis „Drugelis‘
Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželis
Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelis - darželis Eglutė
Elektrėnų meno mokykla
Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla
Elektrėnų sanatorinė mokykla
Jonavos rajono savivaldybė. Dėžučių gavėjų sąrašas (05-24):
Jonavos r. Batėgalos universalus daugiafunkcis centras
Jonavos vaikų lopšelis - darželis „Žilvitis“
Jonavos r. Barupės mokykla
UAB "Achemos" mokymo centras
Jonavos r. Šveicarijos pagrindinė mokykla
Jonavos r. Bukonių pagrindinė mokykla
Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla
Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla
Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
Jonavos vaikų lopšelis - darželis "Pakalnutė"
Jonavos vaikų globos namai
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Jonavos jaunimo mokykla
Jonavos vaikų lopšelis- darželis "Dobilas"
Jonavos vaikų lopšelis - darželis "Saulutė"
Kaišiadorių rajono savivaldybė (06-06; 12-23):
Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
Kaišiadorių lopšelis/darželis „Spindulys“
Kaišiadorių lopšelis/darželis „Žvaigždutė“
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4.

5.

6.

7.

Kaišiadorių r. mokykla/darželis „Rugelis“
Kaišiadorių V. Girzado progimnazija
Kruonio gimnazija
Palomenės pagrindinė mokykla
Paparčių pagrindinė mokykla
Pravieniškių lopšelis/darželis „Ąžuoliukas“
Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykl
Rumšiškių A. Baranausko gimnazija
Stasiūnų mokykla/darželis „Nykštukas“
Žaslių lopšelis/darželis „Žaliasis klevelis“
Žaslių pagrindinė mokykla
Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis/darželis „Varpelis“
Žiežmarių gimnazija
Žiežmarių mokykla/darželis
Savivaldybės administracija
Kauno rajono savivaldybė (05-13; 05-20; 05-24; 09-14; 09-20; 10-05; 10-14; 11-11):
Kauno rajono Ežerėlio pagrindinė mokykla
Neveronių gimnazija
Kauno r. Kačerginės sanatorijos "Žibutė" mokykla
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazija
Vaikų darželis Pipirai
UAB „Lidl Lietuva“
Karmėlavos Balio Buraco Gimnazija
Kauno rajono Užliedžių skyriaus mokykla
Kretingos rajono savivaldybė (08-08; 09-14; 12-23):
SĮ “Kretingos komunalininkas”
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
UAB “Ginmita”
Panevėžio miesto savivaldybė (05-13; 06-20; 11-11; 11-28; 12-23)
Panevėžio „Aušros“ progimnazija
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
Panevėžio 5-oji gimnazija
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
Panevėžio pradinė mokykla
R. Sargūno gimnazija
Panevėžio Rožyno progimnazija
Senvagės pagrindinė mokykla
Panevėžio specialioji mokykla – daugiafunkcis centras
Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras
„Ąžuolo“ progimnazija
"Žemynos progimnazija:
mokykla
baseinas
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Minties gimnazija
Žemkalnio gimnazija
Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžio lopšelis - darželis "Puriena"
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
AQ Wiring Systems UAB
IOCO Packaging
Pasvalio rajono savivaldybė (05-27):
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