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ŠVIETIMO PROGRAMA 2017 m. 
 
 

Eil. nr. 

 
 

Priemonė 

 
 

Tikslinės grupės 

 
 

Aprašymas 

 
Įgyvendinimas (tikslas ir apimtis) 

 
 

Finansavimo šaltinis 

 
Planuojama 

skirti lėšų (EUR) 

 
Skirta lėšų 

suma (EUR) 

Planas Faktas 

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, 

tobulinama vartotojui draugiška aplinka, tikslinami 

duomenys apie rūšiavimą.  

Nuolat papildoma 
aktualia informacija, 
ne mažiau kaip 1 
atnaujinimas I, II, III, IV 
ketvirčiais.  

Įvykdyta. Įkeltos 46 naujienos, atlikti 

kiti vizualiniai bei tekstiniai 

atnaujinimai. Integruoti papildomi 

funkcionalumai vartotojų naudojimui 

bei puslapio administravimui 

palengvinti 

  

Organizacijos narių įnašai 3400 825,93 

2  Video medžiaga apie pakuočių 

atliekų tvarkymo sektorių 

Interneto vartotojai Video formatu pateikiama aktuali informacija apie 

p[akuočių atliekų tvarkymo sektorių, rūšiavimo svarbą 
1 video IV ketvirtį Įvykdyta. Parengtas video reportažas 

pristatant ekologinį projektą, bei jo 

rezultatus, siekiant atkreipti 

visuomenės dėmesį į aplinkosauginių 

klausimų aktualumą bei skleisti 

informaciją apie visapusiško švietimo 

tikslais vykdomą nacionalinę olimpiadą. 

Organizacijos narių įnašai 2000 550 

3 Komunikacija socialiniuose 

tinkluose. 

 

 [Tęstinė priemonė] 

Socialinių tinklų vartotojai Įrašai apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų 

tvarkymo sektoriaus, aplinkosauginius bei kitus aplinkai 

draugiško gyvenimo būdo klausimus, mokomoji 

informacija ir patarimai, socialinių tinklų vartotojų 

sąmoningumo didinimas ir motyvacijos rūšiuoti kėlimas. 

 
Ne mažiau 10 įrašų I, 

II, III, IV ketvirčiais. 

Įvykdyta. I ketv. – 34 įrašai, II ketv. – 69 

įrašai, III ketv. – 24 įrašai, IV ketv. – 23 

įrašai. 

Organizacijos narių įnašai 3000 466,15 

4 Reklamos transliacijos Interneto vartotojai Reklamos, skatinančios rūšiuoti, transliacijos, 

pateikiamos viešose interneto platformose. 

Ne mažiau kaip 60000 
peržiūrų II ir IV ketvirtį. 
Viso 120 000 peržiūrų. 

Įvykdyta. 534 513 peržiūrų. 
Organizacijos narių įnašai 6000 6000 

5 Komunikacija apie atliekų 

tvarkymo sektorių 

Atliekų tvarkymo sektoriaus 

dalyviai, gamintojai ir 

importuotojai, Lietuvos 

gyventojai. 

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. 

Ne mažiau kaip 2 

pranešimai I, II, III, IV 

ketvirčiais. 

Įvykdyta. Pranešimai skelbti: 03-09; 03-
09; 04-18; 06-14; 09-21; 10-11; 10-23; 
12-03 
Straipsniai: 04-05; 04-21; 06-14; 12-15 

Komentarai: 08-18; 09-28; 12-28 

Reportažai: 04-05 

Organizacijos narių įnašai 6000 9315,55 

6 Leidiniai Atliekų tvarkymo sektoriaus 

dalyviai, gamintojai ir 

importuotojai, Lietuvos gyventojai. 

Aktuali informacija apie ketvirčio naujienas, įvykius 

sektoriuje, rūšiavimo svarbą aplinkosaugos kontekste. 
Po 1 leidinį I, II, III, IV 
ketvirčiais. 

 

Įvykdyta. Leidiniai parengti: 03-16;  
06-29; 11-24; 12-29. 

 

Organizacijos narių įnašai 3000 2859,53 

IŠMANIEJI TELEFONAI 

7  Mobilioji aplikacija  

 "Žaliasis taškas" 

 

[Tęstinė priemonė] 

Išmaniųjų telefonų vartotojai Mobiliosios programėlės, kurioje galima rasti informaciją 

apie pakuočių rūšiavimo konteinerių lokaciją ir rūšiavimo 

taisykles, palaikymas ir atnaujinimas. 

Aplikacijos talpinimas 

2 platformose, 

atnaujinimo darbai 

visais ketvirčiais pagal 

poreikį. 

Įvykdyta. Programėlė palaikoma Google 
Play ir Appstore platformose, iš kurių 
yra pasiekiama visiems Android ir iOS 
operacines sistemas naudojantiems 
vartotojams. 

 

Organizacijos narių įnašai 1000 88,28 

http://www.zaliasistaskas.lt/
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EDUKACIJA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE, ORGANIZACIJOSE IR KT. 

8 Švietimo akcija mokykloms Lietuvos mokyklų moksleiviai ir 

mokytojai 

Moksleivių ir mokytojų aprūpinimas edukacine 

medžiaga apie rūšiavimą, perdirbimą bei aplinkosaugą.  
Ne mažiau 100 vnt. 

medžiagos II ir IV 

ketvirčiais 

Įvykdyta.  II ir IV ketv. išdalinta 600 

vnt. medžiagos. 

 

Organizacijos narių įnašai 9000 6060 

9 Švietimo akcija biurams Įmonių darbuotojai Lietuvoje Darbuotojų biuruose aprūpinimas naudinga edukacine 

informacija apie pakuočių atliekų tvarkymą. 

Ne mažiau 100 vnt. 

medžiagos II, III, IV 

ketvirčiais. 

Įvykdyta. Išdalinta 400 vnt. 

medžiagos (04.15-12.20) 

 

Organizacijos narių įnašai 3000 1941,98 

10 Priemonės rūšiavimui 
 
[Tęstinė priemonė] 

Lietuvos mokyklos, darželiai, 

įstaigos, įmonės, gyventojai 

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių atliekoms rūšiuoti jų 

susidarymo vietoje, ne mažiau 9000 vnt. per metus. 
Nuolat pagal poreikį 

Įvykdyta. Išdalinta 9346 vnt. rūšiavimo 

dėžių. Dėžės pristatytos 345 įstaigoms. 

Organizacijos narių įnašai 35000 34584,3 

PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI 

11 TV transliacijos TV programų žiūrovai Socialinės reklamos, skatinančios visuomenę atkreipti 

dėmesį į rūšiavimo problemą, keisti įpročius ir pradėti 

rūšiuoti atliekas. 

Ne mažiau 500 GRP 

II, IV ketvirčiais.  
Įvykdyta. Pasiekta 1376 GRP 

 

Organizacijos narių įnašai 50000 49500,67 

12 Nacionalinis švietimo projektas 

visuomenei 

Moksleiviai Projektas, skatinantis gilinti žinias apie aplinkosaugą, 

įtraukiantis dalyvauti Lietuvos mokyklas. Ekologinis 

projektas viešinamas internete, kituose informaciniuose 

kanaluose. 

I ketv.- pasirengimo 

darbai, II ketv. – ne 

mažiau 4 renginių, III 

ketv. – pasirengimo 

darbai, IV ketv. – 

viešinimo darbai, 1 

renginys. 

 Įvykdyta. II ketv. 9 renginiai (05-16; 

05-17; 05-19; 05-22; 05-23; 05-24; 05- 

25; 05-29; 05-30). IV ketv. 1 finalinis 
renginys. 

 

Organizacijos narių įnašai 38500 38410,48 

13 Įvairios Žaliojo taško vykdomos 

akcijos 

Lietuvos gyventojai Konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti 

ekologišką gyvenimo būdą. 

Ne mažiau kaip 1 

akcija I, II, III, IV 

ketvirčiais. 

Įvykdyta. I ketv. (03-28); II ketv. (05-04; 
06-30) III ketv. (07-25; 07-28; 08-03; 08-
15); IV ketv. (12-27) 

 

Organizacijos narių įnašai 9000 1145,01 

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS 

14 Seminarai gamintojams 

importuotojams 

Organizacijos nariai Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą: įstatyminės 

bazės pasikeitimų pristatymas, pakuočių apskaitos 

vedimo klausimai. 

III ketv. pasirengimo 

darba, IV ketv. ne 

mažiau 4 seminarų 

Įvykdyta. IV ketv. surengti 7 seminarai 
(lapkričio 8; 9; 10; 14; 15; 16; 20 
dienomis). 

Organizacijos narių įnašai 9000 6856,08 

15 Metinė Žaliojo taško 

konferencija 

Organizacijos nariai, sektoriaus 
dalyviai 

Renginys apie pakuotes, jų rūšiavimą, sektoriaus 

tendencijas ir problematiką, partnerystės tarp sistemos 

dalyvių skatinimas 

III ketv. pasirengimo 

darbai, IV ketv. 

renginys - ne mažiau 

100 dalyvių 

Atsižvelgiant į sektoriaus dalyvių 
poreikius 14 ir 15 priemonės apjungtos: 
įgyvendinant beveik dviguba apimtimi -
suorganizuojant 7 renginius, kuriuose 
dalyvavo beveik 1300 dalyvių. 

Organizacijos narių įnašai 7000 0 

  ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE 

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

Savivaldybių gyventojai Edukacinės ir reklaminės priemonės atliekų tvarkymo 

klausimais, pritaikytos kiekvienos savivaldybės gyventojų 

švietimui pagal poreikį ir pageidavimus. 

Suderintos švietimo 

priemonės pagal 

poreikį 

Įvykdyta. Priemonės įgyvendintos:          
I ketv. – 5 savivaldybėse; II ketv. – 4 
savivaldybėse; III ketv. – 9 
savivaldybėse; IV ketv. – 16 
savivaldybių 

Organizacijos narių įnašai 50000 53638,56 
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1 Priemonė. Interneto svetainė  
 

Interneto svetainėje www.zaliasistaskas.lt talpinama informacija apie skirtingus rūšiavimo aspektus bei aktualios 

naujienos atliekų tvarkymo sektoriaus klausimais Lietuvoje ir pasaulyje. Tinklalapis nuolat papildomas nauja tekstine ir 

vizualine informacija, tobulinama vartotojui draugiška aplinka, tikslinami duomenys apie rūšiavimą. 

 

Priemonės vykdymo aprašymas: 
2017-ais metais atnaujinti internetinės svetainės informaciniai duomenys, vizualiniai sprendimai bei tekstai. Tinklalapio 

duomenų bazė pagal tikslines auditorijas nuolat pildyta nuotraukomis, aktualiomis naujienomis, svarbia informacija apie 

rūšiavimą bei atliekų tvarkymą. Integruoti papildomi funkcionalumai vartotojų naudojimui bei puslapio administravimui 

palengvinti. 

 

Priemonės įvykdymo data: 
2017 m. vasario – gruodžio mėn. [Tęstinė priemonė] 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

• Įkeltos 46 naujienos, skirtingoms tikslinėms auditorijoms 
                                          Visuomenei: 
 http://www.zaliasistaskas.lt/naujienos-visuomenei.html 

Verslui: 
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos-verslui.html 
Švietimo įstaigų bendruomenėms: 
http://www.zaliasistaskas.lt/zalioji-olimpiada.html 

 

• Naujinta faktinė informacija, susijusi su duomenimis ir statistika 

• Įgyvendinti kiti vizualinių bei tekstinių sprendimų atnaujinimai  

• Integruota speciali užsakymo forma rūšiavimo priemonių užsakymui 

• Įdiegtas papildomas funkcionalumas „online“ renginių registracijos formoms talpinti 

 

Skirta suma: 
825,93 eurų be PVM. 

 

 

 

http://www.zaliasistaskas.lt/
http://www.zaliasistaskas.lt/naujienos-visuomenei.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos-verslui.html
http://www.zaliasistaskas.lt/zalioji-olimpiada.html
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2 Priemonė. Video medžiaga apie pakuočių atliekų tvarkymo sektorių 

 
Video formatu pateikiama aktuali informacija apie pakuočių atliekų tvarkymo sektorių, rūšiavimo svarbą. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 

 

Parengtas video reportažas, pristatantis ekologinį projektą bei jo rezultatus, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į 
aplinkosauginių klausimų aktualumą bei skleisti informaciją apie visapusiško švietimo tikslais vykdomą nacionalinę 
olimpiadą. Pirmą kartą organizuotoje Nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“ 2017 metais dalyvavo per 28 tūkst. šalies 
moksleivių, kuriems vos per mėnesį savo mokyklose pavyko išrūšiuoti beveik 40 tūkst. kg atliekų! Ekologinio projekto tikslas-  
ne tik išmokyti rūšiuoti, bet ir apskritai atkreipti dėmesį į šiuolaikinio žmogaus elgseną, suteikti progą gilintis į šiuo metu 
aktualias aplinkosaugos problemas ir imtis realių veiksmų, prisidedant prie problemų prevencijos. Nacionalinės „Žaliosios 
olimpiados“ metu, smagiai žaisdami ir įgyvendindami užduotis, mokiniai turi galimybę ne tik gilinti žinias aplinkos apsaugos, 
resursų taupymo, atliekų rūšiavimo ir vartojimo mažinimo srityse, bet ir praktiškai pritaikyti jas savo gyvenime.  Todėl 
neatsitiktinai viso projekto ir konkrečiai parengto video komunikacinė žinutė yra: „Maži darbai – dideliems pokyčiams!”, 
siekiant atskleisti, jog mažais žingsneliais kartu galime pakeisti visą pasaulį! 

 

Priemonės įvykdymo data: 
2017 m. Lapkričio 3 d.  

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 
Sukurtas 1 video reportažas: https://youtu.be/MAgL4HlWWWM 

 
Skirta suma: 
550 eurų be PVM. 

 

 

https://youtu.be/MAgL4HlWWWM
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3 Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose 

 
Įrašai „Facebook“ https://www.facebook.com/Zaliasistaskas/ bei „LinkedIn“ https://www.linkedin.com/company/%C5%BEaliasis-
ta%C5%A1kas/ apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo sektoriaus, aplinkosauginius bei kitus aplinkai draugiško 
gyvenimo būdo klausimus, mokomoji informacija ir patarimai, socialinių tinklų vartotojų sąmoningumo didinimas ir motyvacijos 
rūšiuoti kėlimas. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Per 2017-uosius priemonė socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir LinkedIn vykdyta nuolat, dalijantis vartotojams aktualiu turiniu: 

aplinkosauginės tematikos naujienomis Lietuvoje ir pasaulyje, žinutėmis apie ekologiją, atliekų tvarkymą, rūšiavimo naudą. 

Vykdytos akcijos, konkursai, skatinant vartotojus įsitraukti, dalinantis patirtimi bei nuomone apie rūšiavimą, atliekų tvarkymo 

sistemą Lietuvoje, asmeninį indėlį į atliekų prevenciją. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos vykdytos apklausos duomenis, jog 

informacijos minėta tematika labiausiai trūksta internetiniuose kanaluose, Žaliojo taško paskyroje komunikacija suaktyvinta iki  80,7 

proc. 

 

Priemonės įvykdymo data: 
2017 m. sausio – gruodžio mėn. [Tęstinė priemonė] 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

• I ketvirtis – 34 įrašai. 

01-19; 01-20; 01-20; 01-23; 01-24; 01-25; 01-25; 01-27; 01-31; 02-01; 02-02; 02-06; 02-07; 02-08; 02-14; 03-06; 03-06; 
03-07; 03-07; 03-08; 03-08; 03-09; 03-09; 03-11; 03-15; 03-15; 03-16; 03-17; 03-17; 03-20; 03-21; 03-28; 03-28; 03-30 

• II ketvirtis – 69 įrašai. 

04-01; 04-03; 04-05; 04-06; 04-06; 04-07; 04-12; 04-12; 04-13; 04-13; 04-13; 04-16; 04-18; 04-18; 04-22; 04-24; 04-25; 
04-25; 04-26; 04-28; 05-03; 05-03; 05-09; 05-10; 05-10; 05-15; 05-16; 05-16; 05-16; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 
05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-17; 05-18; 05-18; 05-19; 05-22; 
05-22; 05-23; 05-24; 05-24; 05-25; 05-26; 05-26; 05-29; 05-30; 06-20; 06-20; 06-26; 06-26; 06-26; 06-27; 06-29; 06-30; 
06-30 

• III ketvirtis – 24 įrašai. 

• 07-01; 07-03; 07-10; 07-14; 07-17; 07-20; 07-21; 07-24; 07-25; 07-25; 07-26; 07-26; 07-28; 07-31; 08-03; 08-03; 08-04; 
08-16; 08-22; 09-01; 09-01; 09-19; 09-22; 09-22 

• IV ketvirtis – 23 įrašai. 

10-02; 10-06; 10-10; 10-13; 10-16; 10-18; 10-18; 10-24; 10-27; 10-31; 11-07; 11-14; 11-15; 11-17; 11-22; 12-05; 12-07; 
12-11; 12-14; 12-20; 12-23; 12-27; 12-29 

Skirta suma: 
466,15 eurų be PVM. 

https://www.facebook.com/Zaliasistaskas/
https://www.linkedin.com/company/%C5%BEaliasis-ta%C5%A1kas/
https://www.linkedin.com/company/%C5%BEaliasis-ta%C5%A1kas/
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4 Priemonė. Reklamos transliacijos 

 

Reklamos, skatinančios rūšiuoti, transliacijos plačiajai auditorijai pateikiamos viešose interneto platformose. 
 

Priemonės vykdymo aprašymas: 
Nerūšiuojamos atliekos niekur nedingsta - patekusios į sąvartyną, jos kaupiasi ir yra net kelis šimtus metų, taip kenkdamos aplinkai 
ir kiekvieno mūsų sveikatai. Besikaupiančios atliekos tampa našta ne tik mums - šią naštą mes perduodame savo vaikams. Žinute: 
„Atsikratykime atliekų naštos – rūšiuokime!” internetinėje erdvėje transliuojamu reklaminiu siužetu kviečiama atkreipti dėmesį į 
nerūšiuojamų atliekų problematiką, skatinant susimąstyti ir keisti savo įpročius pradedant rūšiuoti. 

 

Priemonės įvykdymo data: 
II ketvirtį  2017 05 07 – 2017 07 25 

IV ketvirtį 2017 10 31 –  2017 12 02 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 
534 513 peržiūros. 

 
Skirta suma: 
6000 eurų be PVM. 
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5 Priemonė. Komunikacija apie atliekų tvarkymo sektorių 
 
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 aprašymas: 
Šalies gyventojams bei Žaliojo taško nariams nuolat komunikuojama apie sektoriaus aktualijas Lietuvoje, vykstančius procesus bei 
pasikeitimus pakuočių atliekų tvarkymo teisiniame reglamentavime. Taip pat siekiama išsamiai informuoti visuomenę apie atliekų 
tvarkymą bei skirtingus rūšiavimo aspektus, motyvuoti ne tik rūšiuoti atliekas, tačiau ir panaudoti jas pakartotinai. 
 

Priemonės įgyvendinimo data:  
Pranešimai skelbti: 03-09; 03-09; 04-18; 06-14; 09-21; 10-11; 10-23; 12-03 
Straipsniai: 04-05; 04-21; 06-14; 12-15 

Komentarai: 08-18; 09-28; 12-28 
Reportažai: 04-05 

 
Skirta suma: 
9315,55 eurų be PVM. 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 
 

• I ketvirtis – 2 pranešimai 

 
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/mokyklas-registruotis-kviecia-pirmoji-nacionaline-zalioji-olimpiada.html 

 
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/verslas-nepritaria-uzstato-sistemos-pletrai.html 
 

• II ketvirtis – 3 straipsniai; 2 pranešimai; 1 reportažas 

 
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/atlieku-rusiavimo-naujoves-patiks-ne-visiems-teks-atverti-pinigines.html 

 
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-
produktai-ir-atlieku-tvarkymas8240.html 
 
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/aplinkos-ministerija-planuoja-perziureti-priimta-savu-reikmiu-nutarima.html 
 
https://www.alfa.lt/straipsnis/50163608/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-produktai-ir-
atlieku-tvarkymas 
 
https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/06/15/news/aplinkos-ministerija-pazadejo-pakoreguoti-priimta-savu-reikmiu-
nutarima-1688142/ 

 
Reportažas TV3 žiniose 2017 04 05 

 

• III ketvirtis – 2 ekspertiniai komentarai straipsniuose; 1 pranešimas 
 

https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/keisis-atlieku-tvarkymas-pokycius-pajus-kiekvienas-gyventojas.d?id=75494095 
 
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/darbo-vietu-regionuose-truksta-mato-tik-viena-iseiti.d?id=75546719 
 
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujiena-2017-09-21-163805.html 

 

• IV ketvirtis – 3 pranešimai; 1 straipsnis; 1 ekspertinis komentaras 
 

http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/finisuoja-visa-lietuva-apkeliavusi-zalioji-olimpiada.html 
 

http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/mokyklas-registruotis-kviecia-pirmoji-nacionaline-zalioji-olimpiada.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/verslas-nepritaria-uzstato-sistemos-pletrai.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/atlieku-rusiavimo-naujoves-patiks-ne-visiems-teks-atverti-pinigines.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-produktai-ir-atlieku-tvarkymas8240.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-produktai-ir-atlieku-tvarkymas8240.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/aplinkos-ministerija-planuoja-perziureti-priimta-savu-reikmiu-nutarima.html
https://www.alfa.lt/straipsnis/50163608/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-produktai-ir-atlieku-tvarkymas
https://www.alfa.lt/straipsnis/50163608/pakuociu-tvarkytojai-ivedus-nauja-taromatu-sistema-brangtu-maisto-produktai-ir-atlieku-tvarkymas
https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/06/15/news/aplinkos-ministerija-pazadejo-pakoreguoti-priimta-savu-reikmiu-nutarima-1688142/
https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/06/15/news/aplinkos-ministerija-pazadejo-pakoreguoti-priimta-savu-reikmiu-nutarima-1688142/
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/keisis-atlieku-tvarkymas-pokycius-pajus-kiekvienas-gyventojas.d?id=75494095
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/darbo-vietu-regionuose-truksta-mato-tik-viena-iseiti.d?id=75546719
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujiena-2017-09-21-163805.html
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/finisuoja-visa-lietuva-apkeliavusi-zalioji-olimpiada.html
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http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/moksleiviai-formuoja-atlieku-rusiavimo-tradicijas-lietuvoje.html 
 
https://www.alfa.lt/straipsnis/50247269/pieno-ir-kefyro-buteliu-nesupirkines-o-visoms-alkoholiniu-gerimu-pakuotems-
zalia-sviesa 
 

• „Pajūrio naujienos“ 2017 gruodžio 15 d. 
 

 
 

• 2017 m. Gruodis-gegužė Nr. 2 (8) Žurnalas „Reitingai“ 

 

http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/moksleiviai-formuoja-atlieku-rusiavimo-tradicijas-lietuvoje.html
https://www.alfa.lt/straipsnis/50247269/pieno-ir-kefyro-buteliu-nesupirkines-o-visoms-alkoholiniu-gerimu-pakuotems-zalia-sviesa
https://www.alfa.lt/straipsnis/50247269/pieno-ir-kefyro-buteliu-nesupirkines-o-visoms-alkoholiniu-gerimu-pakuotems-zalia-sviesa
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6 priemonė. Leidiniai 
 

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

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
2017 metų laikotarpyje įvairaus pobūdžio leidiniuose pristatyta pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus statistika bei 

perspektyvos, informuota apie sektoriaus naujienas, pastangas tobulinti atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje. Pateikti 

duomenys apie konteinerių infrastruktūros plėtrą šalyje, supažindinta su įvairiais projektais, skirtais visuomenės 

edukacijai. Parengta ir išleista metodinė medžiaga atliekų tvarkymo sektoriaus dalyviams pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo klausimais.  

 

Priemonės įvykdymo data: 
03-16; 06-29; 11-24; 12-29. 

 
Skirta suma: 
2859,53 eurų be PVM. 

 

• I ketvirtis – 1 leidinys  

https://issuu.com/zaliasistakas/docs/zaliasis_laiskas_9 

 

• II ketvirtis – 1 leidinys 
 https://issuu.com/zaliasistakas/docs/naujienlaiskis_5347df6d28df64 
 

• IV ketvirtis – 2 leidiniai 
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/metodin___med__iaga_seminarams_2017 
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/__aliasis_lai__kas_nr._11 
 

 

 

https://issuu.com/zaliasistakas/docs/zaliasis_laiskas_9
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/naujienlaiskis_5347df6d28df64
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/metodin___med__iaga_seminarams_2017
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/__aliasis_lai__kas_nr._11


17 
 

7 Priemonė. Mobilioji aplikacija "Žaliasis taškas" 

 
Mobiliosios programėlės, kurioje galima rasti informaciją apie pakuočių rūšiavimo konteinerių lokaciją ir rūšiavimo taisykles, 

palaikymas ir atnaujinimas. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Programėlė palaikoma „Google Play“ ir „Appstore“ platformose, iš kurių yra pasiekiama visiems „Android“ ir „iOS“ operacines 

sistemas naudojantiems vartotojams. Programėlė viešinama „Facebook“ tinkle ir ant rūšiavimo dėžių pateikiant QR kodą bei 

trumpą informaciją apie parsisiuntimo galimybes.  

 

Priemonės įvykdymo data: 
Programėlė talpinama dvejose mobiliosiose platformose metų laikotarpiui [Tęstinė priemonė] 

I – IV ketv. programėlės viešinimas (nuolat) 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

• Programėlė „Žaliasis taškas“, pozicionuojama dvejose mobiliosiose platformose  

• Viešinama socialiniame tinkle „Facebook“, skrajutėse, ant rūšiavimo dėžių (nuolat)  

 

Skirta suma: 
88,28 be PVM. 

 

 

 
 

Atsisiųsti programėlę (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.zaliasistaskas.app 

Atsisiųsti programėlę (App Store): https://itunes.apple.com/lt/app/%C5%BEaliasis-ta%C5%A1kas/id1065878287?mt=8 
 

 
 
 
 
 
               
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.zaliasistaskas.app
https://itunes.apple.com/lt/app/%C5%BEaliasis-ta%C5%A1kas/id1065878287?mt=8
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8 Priemonė. Švietimo akcija mokykloms 
 

Moksleivių ir mokytojų aprūpinimas edukacine medžiaga apie rūšiavimą, perdirbimą bei aplinkosaugą.  

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Edukacinis leidinys „Žalioji knyga“, skirtas moksleiviams ir mokytojams, buvo platinamas spausdintas ir elektroniniu 

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 įgyvendinimo apimtis ir data:  
I ketvirtis - atliktos faktinės informacijos korekcijos 

 

II ketvirtis - išdalinta 500 vnt. „Žaliųjų knygų“ (04.26-06.15) 

• Vilniaus Žirmūnų gimnazija 

• Vilniaus Juventos Gimnazija 

• Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija 

• Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 

• Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija 

• Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 

• Šilalės bei Priekulės bibliotekos 

 

IV ketvirtis - išdalinta 100 vnt. medžiagos bei 10-iai įvairių klasių (beveik 300 moksleivių) Vilniaus r. Pagirių gimnazijoj (12.06-12.07) 
pravestos „Žaliosios pamokėlės“  

 
Skirta suma: 
6060 eurų be PVM. 

 

Knyga el. formatu: https://issuu.com/zaliasistakas/docs/green_book 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/zaliasistakas/docs/green_book
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„ŽALIOJI MOKYKLĖLĖ“ 
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9 Priemonė. Švietimo akcija biurams 
 

Įvairiuose biuruose darbuotojų aprūpinimas naudinga edukacine informacija apie pakuočių atliekų tvarkymą.  

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Leidinys apie rūšiavimą biure, skirtas įmonių darbuotojams, bei informaciniai plakatai su rūšiavimo taisyklėmis, padedantys 

teisingai rūšiuoti, platinami skatinant pakuočių atliekų rūšiavimą darbo vietose. Įmonės bei jų darbuotojai skatinami domėtis 

aplinkosauga, saugoti gamtą bei rūpintis taršos mažinimu. Rūšiuojantiems biurams kalėdiniu laikotarpiu dalijami specialūs „Žaliojo 

taško“ suvenyrai. 

 

Priemonės įvykdymo data: 
II  ketvirtis – išdalinta 200 vnt. informacinės medžiagos (04.15-06.20) 

III ketvirtis – išdalinta 100 vnt. informacinės medžiagos (10.11)  

IV ketvirtis – išdalinta 100 vnt. informacinės medžiagos (12.05) 

IV ketvirtis – suvenyrų dalijimas (12.20) 

 

Skirta suma: 
1941,98 eurų be PVM. 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

• El. Leidinys https://issuu.com/zaliasistakas/docs/knygel__



• Informaciniai plakatai




 

https://issuu.com/zaliasistakas/docs/knygel__


21 
 

 

 

• Spalio 21 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, renginys TedxISM 
 

     
 

 
 

• Gruodžio 5 dieną seminaras Bitė Lietuva darbuotojams

 





• Suvenyriniai „Žaliojo taško“ pledai rūšiuojantiems biurams (100 vnt.)



http://www.tedxism.lt/
https://www.bite.lt/apie/mus/bite-lietuva
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10 Priemonė. Priemonės rūšiavimui 

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių atliekoms rūšiuoti jų susidarymo vietoje  

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Praėjusiais metais rūšiavimui skirtos spalvotosios „Žaliojo taško“ dėžutės keliavo ne tik į didžiuosius šalies miestus, bet 

plačiai pasklido po visus Lietuvos regionus, pasiekdamos atokiausiai gyvenančias, entuziastingai rūšiuoti nusiteikusias 

bendruomenes. Per 2017-uosius metus išdalinta per 9 tūkst. vnt. „Žaliojo taško“ kartoninių rūšiavimo dėžučių. 

 
Priemonės įvykdymo data: 
I – IV ketvirtį, nuolat pagal poreikį [Tęstinė priemonė]. 

 
Skirta suma: 
34584,3 eurų be PVM. 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

• Išdalinta 9345 vnt. rūšiavimo dėžių. 

• Dėžės pristatytos 345 įstaigoms. 
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11 Priemonė. TV transliacijos  
Socialinės reklamos, skatinančios visuomenę atkreipti dėmesį į rūšiavimo problemą, keisti įpročius ir pradėti rūšiuoti atliekas. 

 
Priemonės vykdymo aprašas: 
Televizijos ekranuose transliuota socialinė reklama, kurioje perteiktas kiek neįprastas ir netikėtas požiūris į šiukšlių rūšiavimo 
problemą. O jei tos šiukšlės, kurių nesurūšiuojame, visada liktų su mumis? Tam tikra prasme, jos ir lieka… Video transliacijomis 
kviesta susimąstyti apie tai, jog „Nerūšiuojamos atliekos keliauja į šiukšlynus, o šiukšlynai… nekeliauja niekur. Jie tik auga ir 
slegia visų mūsų pečius”.  
 

Priemonės įvykdymo apimtis ir data: 
Įgyvendinta dviem etapais gegužės- birželio ir rugsėjo-spalio-lapkričio mėnesiais. Pasiekta 1376 GRP. 

 
 

Skirta suma: 
49500,67 eurų be PVM. 

 

 
 

 
 

*Transliacijų ataskaita pridedama   
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12 Priemonė. Nacionalinis švietimo projektas visuomenei  
 

Projektas, skatinantis gilinti žinias apie aplinkosaugą, įtraukiantis dalyvauti Lietuvos mokyklas. Ekologinis projektas viešinamas 

internete bei kituose informaciniuose kanaluose. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 

 
2017 metų sausio – spalio mėnesiais buvo organizuota nacionalinė  „Žalioji olimpiada“, skirta 8-11 klasių moksleiviams. Ekologinis 
projektas inicijuotas siekiant atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais. 
Olimpiados metu Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviams buvo siekiama perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, 
formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų 
naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui ir sveikesnei gyvensenai. 

 

Ekologinės iniciatyvos uždaviniai:  

• Didinti mokinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą aplinkosaugos srityje nacionalinės 
olimpiados metu; 

• Tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje skatinant aplinkos apsaugą Lietuvoje; 

• Keisti ir ugdyti šiuolaikinių mokinių mąstymą ir vartojimo kultūrą, požiūrį į aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir 
plėtrą;  
 

Priemonės įvykdymo apimtis ir data: 
 

Pirmajame etape dalyvauti aplinkos resursų taupymo varžybose kviestos visos Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigos. Sutaupyti 
resursai buvo apskaičiuojami proporcingai mokyklos dydžiui ir mokinių skaičiui. Pirmasis etapas vyko 2017 m. kovo mėnesį. 
Daugiausiai resursų sutaupiusios mokyklos įgavo teisę varžytis olimpiados pusfinalyje (antrajame etape). Prieš užduočių atlikimo 
etapą visos užsiregistravusios mokyklos per konsultacijų savaitę turėjo galimybę pasiruošti užduočių atlikimui, gauti papildomos 
informacijos bei rekomendacijas apie resursų taupymo galimybes mokymosi įstaigose.  

 
Antrajame etape – pusfinalyje – dalyvavo komandos iš resursų tapymo rungtyje nugalėjusių mokyklų. Pusfinalyje dalyvaujančią 
komandą privalėjo sudaryti 6 pagrindinės sudėties ir 3 atsarginės sudėties moksleiviai. Pusfinalyje dalyvaujančios komandos varžėsi 
vykdydamos praktines užduotis, susijusias su aplinkosaugos problemomis ir jų sprendimų būdais, resursų taupymu, teisingu atliekų 
tvarkymu, aplinkos kokybės gerinimu. Dalyvaujančios mokyklos taip pat turėjo sirgalių komandas, palaikančiųjų skaičius jose buvo 
neribojamas. Pusfinaliai vyko 2017 metų gegužės 16 – 30 dienomis įvairiuose Lietuvos miestuose. Pusfinalių metu buvo išrinktos 10 
komandų, dar 2 komandos atrinktos papildomai, specialių vasaros užduočių metu.  

 
Finale spalio 18 diena Lietuvos parodų rūmuose „Litexpo“ dėl pagrindinio prizo, skirto visai komandai varžėsi viso 12 komandų. 
Komanda, laimėjusi I-ąją vietą, ir jų atstovaujama mokykla tapo olimpiados ambasadore.  

 

Skirta suma: 
38410,48 eurų be PVM. 
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Renginių akimirkos: 
https://www.facebook.com/pg/Zaliasistaskas/photos/?tab=album&album_id=1694947720549276 
 

 
 

*Detali ataskaita apie projekto įgyvendinimą pridedama

https://www.facebook.com/pg/Zaliasistaskas/photos/?tab=album&album_id=1694947720549276
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13 priemonė. Įvairios Žaliojo taško vykdomos akcijos 
Konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti ekologišką gyvenimo būdą. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Konkursai bei interaktyvios akcijos, skatinančios šalies gyventojų įsitraukimą į atliekų rūšiavimo procesą, vykdytos viešojoje erdvėje 
ir socialiniame tinkle „Facebook“. 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data: 

• I ketv. - 1 akcija. 03-28 vykdytas konkursas socialiniame tinkle „Facebook“, kurio metu propaguojant ekologišką 
gyvenimo būdą buvo galima laimėti dviratį. Konkurse dalyvavo 416 vartotojų. 

 

 

 
• II ketv. 2 akcijos. 05-04 vykdyta akcija „Rūšiuok laiptinėje“ 

 
06-30 socialiniame tinkle „Facebook“ vykdytas konkursas, skatinantis įsitraukti į atliekų rūšiavimą. Konkurse 

dalyvavo 418 vartotojų. 

 

• III ketv. 3 interaktyvios akcijos; 1 renginys. 07-25 socialiniame tinkle „Facebook“ viešinta interaktyvi, vartotojų įsitraukimą 
skatinanti akcija, kurios metu siekta identifikuoti Lietuvos gyventojų sąmoningumo bei žinių lygį atliekų rūšiavimo 
klausimais, teiraujantis, ar žinoma, į kokį atliekų rūšiavimo konteinerį turi būti metamas pieno pakelis. Į akciją įsitraukė 
164 vartotojai. 

 

07-28 socialiniame tinkle „Facebook“ viešinta interaktyvi akcija, kurios metu identifikuotas Lietuvos gyventojų 
sąmoningumas bei žinių lygis rūšiavimo klausimais.  Skatintas įvairaus amžiaus šalies gyventojų įsitraukimas bei dinamiška 
reakcija atsakant į klausimą apie konteinerį, į kurį turi būti metamas jogurto dangtelis. Į akciją įsitraukė 107 vartotojai. 

 
 08-03 socialiniame tinkle „Facebook“ viešinta interaktyvi, vartotojų įsitraukimą skatinanti akcija, kurios metu siekta 
identifikuoti Lietuvos gyventojų sąmoningumo bei žinių lygį atliekų rūšiavimo klausimais, teiraujantis, ar žinoma, į kokį 
atliekų rūšiavimo konteinerį turi būti metami gumos popierėliai. Į akciją įsitraukė 117 vartotojų. 

 

08-15 organizuotas visuomeninis renginys Šilalėje. 
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• IV ketv. 1 akcija. 12-27 socialiniame tinkle „Facebook“ skelbtas konkursas, skatinantis antrinį žaliavų panaudojimą, kurio 
metu gyventojai kviesti susikurti kalėdines dekoracijas bei namų papuošimus, vengiant pirkti naujas prekybos centruose. 
Konkurse dalyvavo 65 vartotojai. 

 

 
 

Skirta suma: 
1145,01 eurų be PVM.
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14 Priemonė / 15 Priemonė. Seminarai gamintojams 
importuotojams. Metinė Žaliojo taško konferencija. 

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

pateikimas./ Renginys apie pakuotes, jų rūšiavimą, sektoriaus tendencijas ir problematiką. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Numatyta suorganizuoti ne mažiau 4 seminarų bei surengti 1 metinį „Žaliojo taško“ renginį. Tačiau, atsižvelgiant į 
pastarojo laikotarpio įstatyminius pasikeitimus pakuočių atliekų tvarkyme, sukėlusius sumaištį sektoriaus dalyvių 
tarpe, siekiant teisingai informuoti bei atsakyti į visus kylančius klausimus, nuspręsta vietoje metinio renginio 
inicijuoti didesnį seminarų skaičių.  
 

Sulaukus didelio antplūdžio žmonių bei siekiant patenkinti rinkos poreikius, buvo suorganizuota beveik dvigubai 
daugiau seminarų, t.y. net 7 informaciniai - konsultaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo per 1300 žmonių. 
 

Lapkričio mėnesį vykdyto seminarų ciklo „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas 2017-2018 m.“ metu 
supažindinta su naujausiais teisės aktų pakeitimais pakuočių atliekų apskaitoje ir visame pakuočių atliekų tvarkymo 
sektoriuje. Renginių metu aptartos gamintojų ir importuotojų pareigos, pakuočių apskaitos reikalavimai, praktiniai 
taikymo metodai bei dažniausiai daromos klaidos.  

 

Priemonės įvykdymo apimtis ir data: 
IV ketv. 7 seminarai: 

• Lapkričio   8 d. Panevėžyje, viešbutyje „Šermutas“ (Aplinkelio g. 5, Šilagalio k., Panevėžio rajonas) 119 
dalyvių 

• Lapkričio   9 d. Klaipėdoje, viešbutyje „Old Mill Conference“ (Žvejų g. 22, Klaipėda) 108 dalyviai 

• Lapkričio 10 d. Šiauliuose, konferencijų centre „Havana“ (Rūdės g. 27d., Šiauliai) 118 dalyvių 

• Lapkričio 14 d. Alytuje, viešbutyje „Senas Namas“ (Užuolankos g. 24, Alytus) 49 dalyviai 

• Lapkričio 15 d. Vilniuje, viešbutyje „Best Western Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius) 394 dalyviai 

• Lapkričio 16 d. Kaune, verslo lyderių centre „BLC“ (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) 250 dalyvių 

• Lapkričio 20 d. Kaune, verslo lyderių centre „BLC“ (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) 247 dalyvių 

 
Skirta suma: 
6856,08 eurų be PVM.  
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• Informacija teikta internetinėje svetainėje: 
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/zaliojo-tasko-klientams-nemokamu-seminaru-
ciklas2673.html 
 

• Parengta metodinė medžiaga „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas 2017-2018 m.“: 

https://issuu.com/zaliasistakas/docs/metodin___med__iaga_seminarams_2017 
 

 

    
 

 

 

 

 

http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/zaliojo-tasko-klientams-nemokamu-seminaru-ciklas2673.html
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/zaliojo-tasko-klientams-nemokamu-seminaru-ciklas2673.html
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/metodin___med__iaga_seminarams_2017
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• Renginių akimirkos: 
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16 priemonė. Švietimo veiklos savivaldybėse 
Edukacinės ir reklaminės priemonės atliekų tvarkymo klausimais, pritaikytos kiekvienos savivaldybės gyventojų 
švietimui pagal poreikį ir pageidavimus. 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Su šalies savivaldybėmis arba jas atstovaujančiais regioniniais atliekų tvarkymo centrais suderintos švietimo 

priemonės, skirtos tų savivaldybių ar regionų gyventojams edukuoti atliekų tvarkymo klausimais, įgyvendintos metų 

eigoje pagal išreikštus savivaldybių pageidavimus bei Žaliojo taško iniciatyvas. 

 

Priemonės įvykdymo apimtis ir data: 
 
 
 
I ketvirtis: 
 
 
 
 
 
 

• Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras. Išdalintos 693 rūšiavimo dėžės (gavėjų sąrašas pateiktas 
priede Nr. 1 ) 

 
 
 
 
 
 

• Raseinių rajono savivaldybė. Informacinis stendas. 
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• Skuodo rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms. 8 vnt. 
 

 
 

 

• Kauno rajono savivaldybė. Kalendoriai 50 vnt.  
 

 
 
 

• Vilniaus rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti individualiems konteineriams 6400 vnt. 
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II ketvirtis: 
 

• Molėtų rajono savivaldybė. Išdalintos 194 atliekų rūšiavimo dėžės (gavėjų sąrašas pateiktas priede Nr. 2) 
 

 
 

• Šilutės rajono savivaldybė. Informaciniai stendai 37 vnt. 
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• Anykščių savivaldybė. Edukacinis renginys mokytojams. Balandžio 13 diena. 
  Švietimo pagalbos tarnyba, Muziejaus g. 20, Anykščiai  

 
„Atliekų tvarkymo alternatyvos. Ugdymas per kūrybiškumo vystymą“ 

Konferencija/dirbtuvės švietimo įstaigų pedagogams. 
 

10.00 – 11.00 val. Seminaras. „KITOKS POŽIŪRIS Į ATLIEKAS”. Aptarti pagrindiniai atliekų tvarkymo 
prioritetai bei jų alternatyvos, susipažindinta su sąvoka „žiedinė ekonomika“. Kaip tai pritaikyti mokymo 
įstaigoje? Pasidalinome savo patirtimi šioje srityje. Diskusijos metu griauti nusistovėję stereotipai ir 
atsakyta į dalyvius dominčius klausimus. Po paskaitos buvo dalinama mokomoji medžiaga. 

 
11.00 – 13.00 val. Eko dirbtuvės. Dažnai net nesusimąstome, kiek daug perkame to, ką galime visai 
nesunkiai pasidaryti patys iš senų ir niekam netinkamų medžiagų. Seminaro metu įgytas žinias kvietėme 
pritaikyti praktiškai ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Jų metu mokėmės, kaip senus ir nereikalingus, 
atliekomis vadinamus daiktus, paversti naudingais buityje ar pamokoje panaudojamais daiktais. Gaminome 
knygų viršelius ir skirtukus, aptarėme, ką galime mokykloje pasidaryti, kaip pritaikyti. 

 

Renginio akimirkos: 
     

 
 

 

• Telšių RATC – suvenyrai: rašikliai 500 vnt., bloknotai 500 vnt., Knygelės 1500 vnt.)  
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III ketvirtis: 
 

• Elektrėnų savivaldybė. Informacija apie rūšiavimą ant šiukšliavėžės. 
 

 
 

• Jonavos rajono savivaldybė. Reklaminis stendas, skatinantis rūšiuoti.  
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• Klaipėdos RATC. Informacija apie rūšiavimą ant viešojo transporto rugsėjo mėn.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Palangos miesto savivaldybė. Suvenyriniai magnetukai, skatinantys rūšiuoti 260 vnt. 
 

 
 

• Panevėžio miesto savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti individualiems konteineriams 1200 vnt.  

Lankstinukai apie atliekų rūšiavimą 1000 vnt. 
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• Pasvalio rajono savivaldybė. Lankstinukai apie atliekų rūšiavimą 1000 vnt. 

• Raseinių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti individualiems konteineriams 3000 vnt. 

• Tauragės RATC. Lankstinukai apie atliekų rūšiavimą 4000 vnt. Dalyvavimas Šilalės miesto šventėje. 

 
„Žaliasis taškas“ – Šilalės miesto šventėje, rugpjūčio 15 diena 

 

Informacijos apie atliekų rūšiavimą teikimas, skatinimas rūšiuoti, interaktyvios akcijos, kūrybinės dirbtuvės. 
Su miesto šventėje dalyvavusiais įvairaus amžiaus gyventojais gaminome seges ir žmogeliukus iš antrinių 
žaliavų, dalinome informacinius bukletus ir daugkartinio naudojimo ekologiškus maišus. 

 

Renginio akimirkos: 

 

 
 
 
 

• Zarasų rajono savivaldybė. Kamštinės medžiagos informacinės lentos 20 vnt. Daugkartinio naudojimo 
medžiaginiai maišeliai 100 vnt. 
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IV ketvirtis: 
 
 

• Kėdainių savivaldybė. 3 renginiai švietimo įstaigoms. 

 
I Gruodžio 4 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g. 40. 
ATLIEKŲ TVARKYMO ALTERNATYVOS. UGDYMAS PER KŪRYBIŠKUMO VYSTYMĄ 

 
12 - 13 val. Paskaita. „KITOKS POŽIURIS Į ATLIEKAS”. Aptarėme pagrindinius atliekų tvarkymo prioritetus bei jų 
alternatyvas, supažindinome su sąvoka „žiedinė ekonomika“. Kaip tai pritaikyti mokymo įstaigoje? Dalinomės 
patirtimi šioje srityje. Diskusijos metu griovėme nusistovėjusius stereotipus ir atsakinėjome į dalyvių klausimus. 
Po paskaitos  buvo dalinamos edukacinės knygos. 
 
13.00 – 15.00 val. Eko dirbtuvės. Dažnai net nesusimastome, kiek daug perkame to, ką galime visai nesunkiai 
pasidaryti patys iš senų ir niekam netinkamų medžiagų. Mokymu metu įgytas žinias kvietėme pritaikyti 
praktiškai ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Jų metu mokėmės, kaip senus ir nereikalingus, atliekomis 
vadinamus daiktus, paversti naudingais buityje ar pamokoje panaudojamais daiktais. Gaminome iš antrinių 
žaliavų papuošimus Šv.  Kalėdoms (rekomenduodami tai, ką būtų galima pasidaryti su vaikais pamokų metu). 
Renginį filmavo vietinė televizija. Dviems įstaigoms buvo padovanotos kūrybinės dirbtuvės: II Gruodžio 11 d. 
Lopšelis darželis “Vaikystė”. 

III Gruodžio 11 d. Lopšelis darželis „Vyturėlis“  
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• Panevėžio miesto savivaldybė. Informaciniai plakatai apie atliekų rūšiavimą 40 000 vnt.  
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• Kauno miesto savivaldybė. Edukaciniai renginiai švietimo įstaigoms, įvairaus amžiaus vaikams ir 
pedagogams, „Žaliosios pamokėlės“. 
 

Pamokėlės vyko Kauno miesto mokyklose pirmokams. Pirmoje dalyje paskaita apie atsakingą vartojimą ir 
tinkamą atliekų tvarkymą, pabrėžiant pagrindines atliekų rūšiavimo taisykles. Antroje dalyje dirbtuvėlės, 
pasirinktinai: advento kalendoriai/kalėdiniai papuošimai.  

 
Lapkričio 9 diena. Kauno mokykla - darželis „Šviesa“; Kauno r. Škėnavos pagrindinė mokykla 
Lapkričio 14  diena. Kauno moksleivių aplinkotyros centras  
Lapkričio 22 diena. Kauno miesto savivaldybė 
Lapkričio 27 diena. Kauno Petrašiūnų progimnazija; Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla 
Lapričio 29 diena. Kauno Paparčio pagrindinė mokykla  
 
 
 
Renginių akimirkos:  
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• Kaišiadorių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti individualiems konteineriams 1000 vnt. 

• Klaipėdos RATC. Informaciniai lipdukai, skirti kolektyviniams konteineriams 500 vnt.; 
Informacija apie rūšiavimą ant viešojo transporto spalio mėn.;   
Kalendoriaus gamyba. Finansuojama kartu su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“. 
 

 
 

 

• Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras. Lankstinukai apie atliekų rūšiavimą 62 000 vnt. 

• Molėtų rajono savivaldybė. Edukacinės knygelės ikimokyklinio amžiaus vaikams 100 vnt. 

• Pasvalio rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms. 100 vnt. 

• Širvintų rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms. 100 vnt. 

• Ukmergės rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms. 200 vnt. 

• Utenos rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms. 100 vnt.; 
Informacija apie atliekų rūšiavimą ant šiukšliavėžės.  
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• Biržų rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti kolektyviniams konteineriams 300 vnt. 

• Švenčionių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti kolektyviniams konteineriams 600 vnt. 

• Visagino savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti kolektyviniams konteineriams 300 vnt. 
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• Rokiškio rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai, skirti individualiems konteineriams 1000 vnt. 
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• Skuodo savivaldybė. Informaciniai plakatai „Mūsų bendruomenė rūšiuoja“ 200 vnt.; 
Kalendoriai 20 vnt. 
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Atsižvelgdami į tai, kad sąraše nepaminėtos savivaldybės derinti švietimo priemones atsisakė ir 

edukacinės programos įgyvendinti nepageidavo, iniciavome papildomą komunikacijos apie atliekų 

rūšiavimo naudą kampaniją. 

 

Didžiuosiuose šalies miestuose, viešajame transporte buvo rodomi video klipai. "Media Traffic" - TV 

viešajame transporte, turinti LCD ekranų tinklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose bei teikianti 

video reklamos paslaugas. Dinaminis vaizdas statinėje aplinkoje traukia akį, o įdomios bei naudingos 

informacijos pateikimas reklamos blokuose (naujienos ir orai, įdomūs foto reportažai, teatrų 

repertuarai ir kt.) prikausto keleivių dėmesį, tad informacija yra pastebima ir įsimenama. 

 

 
 

 
 

Skirta suma: 
53638,56 eurų be PVM 
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Ataskaitą parengė:  VšĮ ,,Žaliasis taškas“  

Patvirtino: 

Marketingo ir komunikacijos vadovė 
Simona Rasalė 

VšĮ ,,Žaliasis taškas“  
Generalinis direktorius 

Kęstutis Pocius 




