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VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS ATASKAITA 2018 m.
Eil
.
nr
.

Priemonė

Tikslinės grupės

Aprašymas

Tikslas

Įgyvendinimo terminai ir tikslas
(skaitinė reikšmė)
I

II

III

IV

Pagal
poreikį,
ne
mažiau
1
atnauji
nimas

Pagal
poreikį,
ne
mažiau
1
atnauji
nimas

Pagal
poreikį,
ne
mažiau
1
atnauji
nimas

Pagal
poreikį,
ne
mažiau
1
atnauji
nimas

Finansavimo
šaltinis

Skirta lėšų
(EUR)

Organizacijos
narių įnašai

857,98

Organizacijos
narių įnašai

16655,63

Organizacijos
narių įnašai

839,88

Organizacijos
narių įnašai

2416,4

Organizacijos
narių įnašai

1355,16

Organizacijos
narių įnašai

14815,17

Organizacijos
narių įnašai

8092,15

INTERNETAS
1

Interneto svetainė
www.zaliasistaskas
.lt
[Tęstinė
priemonė]

Interneto
vartotojai

2

Komunikacija
socialiniuose
tinkluose.
[Tęstinė priemonė]

Socialinių tinklų
vartotojai

Interneto svetainėje talpinama informacija
apie skirtingus rūšiavimo aspektus,
skelbiamos naujienos apie atliekų tvarkymo
sektorių Lietuvoje ir pasaulyje. Nuolat
papildoma aktualia tekstine ir vizualine
informacija, tobulinima vartotojui draugiška
aplinka, tikslinama duomenų bazė apie
rūšiavimą.
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.

Patraukliai pateikti aktualią informaciją apie
aplinkosaugą bei pakuočių atliekų tvarkymą,
kurti išsamią duomenų ir žinių bazę, kuri
padėtų vartotojams sužinoti kuo daugiau apie
atliekų tvarkymą Lietuvoje.

Kurti patrauklų sektoriaus įvaizdį, didinti
vartotojų sąmoningumą skelbiant aktualią
informaciją apie aplinkosaugines problemas ir
atliekų tvarkymo prioritetus, skatinti
įsitraukimą.

Ne
mažiau
kaip 10
įrašų

Ne
mažiau
kaip 10
įrašų

Ne
mažiau
kaip 10
įrašų

Ne
mažiau
kaip 10
įrašų

Atnauji
nama
pagal
poreikį

Atnauji
nama
pagal
poreikį

Atnauji
nama
pagal
poreikį

IŠMANIEJI TELEFONAI
3

Mobilioji aplikacija
"Žaliasis taškas"
[Tęstinė priemonė]

Išmaniųjų telefonų
vartotojai

Mobiliosios programėlės, kurioje galima
Didinti informacijos apie rūšiavimą
rasti informaciją apie pakuočių rūšiavimo
prieinamumą gyventojams.
konteinerių lokaciją ir rūšiavimo taisykles,
palaikymas ir atnaujinimas.
EDUKACIJA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE, ORGANIZACIJOSE IR KT.

Atnauji
nama
pagal
poreikį
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Švietimo akcija
mokykloms

Lietuvos mokyklų
moksleiviai ir
mokytojai

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

Mokytojų ir moksleivių Lietuvos ugdymo
įstaigose informuotumo apie aplinkosaugą
didinimas.

Ne
mažiau
100
vnt.
medžia
gos

5

Švietimo akcija
biurams

Įmonių, viešųjų
įstaigų darbuotojai

Darbuotojų biuruose aprūpinimas naudinga
edukacine informacija apie pakuočių atliekų
tvarkymą.

Skatinti darbuotojus rūšiuoti ir didinti
ekologinį biurų sąmoningumą.

6

Priemonės
rūšiavimui.
[Tęstinė priemonė]

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių
atliekoms rūšiuoti jų susidarymo vietoje. Ne
mažiau 7000 vnt. per metus.

Suteikti patogias priemones rūšiuoti bendrose
patalpose.
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Leidiniai

Lietuvos
mokyklos,
darželiai, įstaigos,
įmonės, gyventojai
Atliekų tvarkymo
sektoriaus
dalyviai,
gamintojai ir
importuotojai,
Lietuvos
gyventojai

Aktuali atliekų tvarkymo sektoriaus
informacija apie rūšiavimo,
aplinkosauginius bei kitus aplinkai
draugiško gyvenimo būdo klausimus,
edukuojanti medžiaga ir patarimai
aplinkosaugos kontekste.

Didinti informuotumą, pateikiant ekspertinę
informaciją šalies bei pasaulio kontekste.

Ne
mažiau
100
vnt.
medžia
gos
Ne
mažiau
100
vnt.
medžia
gos

Nuolat
pagal
poreikį

1
leidinys

Nuolat
pagal
poreikį

1
leidiny
s

Ne
mažiau
100
vnt.
medžia
gos
Nuolat
pagal
poreikį

1
leidinys

Nuolat
pagal
poreikį

1
leidinys
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PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI
8

9

10

Komunikacija apie
atliekų tvarkymo
sektorių

Atliekų tvarkymo
sektoriaus
dalyviai,
gamintojai ir
importuotojai,
Lietuvos
gyventojai

Nacionalinis
švietimo projektas
visuomenei "Žalioji
olimpiada".
[Tęstinė priemonė]

Moksleiviai ir
mokytojai

Įvairios Žaliojo
taško vykdomos
akcijos

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.
Projektas, skatinantis gilinti žinias apie
aplinkosaugą, įtraukiantis dalyvauti
Lietuvos mokyklas. Projektas viešinamas
internete, kituose kanaluose.

Teikti visuomenei teisingą ir išsamią
informaciją apie skirtingus atliekų tvarkymo
sektoriaus aspektus, kurti sektoriaus įvaizdį ir
didinti patikimumą.

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

Skatinti gyventojų domėjimąsi aplinkosauga ir
įsitraukimą.

Atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos
problemas, skatinti domėtis jų sprendimo
būdais, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos
žinias, ugdyti ekologinį sąmoningumą.

Ne
mažiau
kaip 2
praneši
mai

Ne
mažiau
kaip 2
praneši
mai

Ne
mažiau
kaip 2
praneši
mai

Pasiren
gimo
darbai

Ne
mažiau
4
rengini
ų

Pasiren
gimo
darbai

Ne
mažiau
kaip 1
akcija

Ne
mažiau
kaip 1
akcija

Ne
mažiau
kaip 1
akcija

Organizacijos
narių įnašai

138473,83

Viešini
mo
darbai,
1
renginy
s.
Ne
mažiau
kaip 1
akcija

Organizacijos
narių įnašai

37660,83

Organizacijos
narių įnašai

17387,08

Ne
mažiau
4
semina
rų

Organizacijos
narių įnašai

6594,13

Organizacijos
narių įnašai

3100

Organizacijos
narių įnašai

50207,44

Ne
mažiau
kaip 2
praneši
mai

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS
11

Seminarai
gamintojams
importuotojams

Organizacijos
nariai

Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą.

Didinti informuotumą apie pakuočių atliekų
tvarkymo sektorių.

12

Metinis Žaliojo
taško renginys

Organizacijos
nariai, sektoriaus
dalyviai

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

Sutelkti sektoriaus atstovus, skatinti
bendradarbiavimą tobulinant atliekų tvarkymo
sektorių Lietuvoje.

13

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.

Pasiren
gimo
darbai

Pasiren
gimo
darbai

Viešini
mo
darbai,
1
renginy
s.

Suderi
ntos
švietim
o
priemo
nės
pagal
poreikį
(ne
mažiau
1
priemo
nė)

Suderi
ntos
švietim
o
priemo
nės
pagal
poreikį
(ne
mažiau
1
priemo
nė)

ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE
Didinti gyventojų informuotumą ir įsitraukimą,
motyvuoti rūšiuoti atliekas efektyviausiomis
regioninėmis priemonėmis.

Suderi
ntos
švietim
o
priemo
nės
pagal
poreikį
(ne
mažiau
1
priemo
nė)

Suderi
ntos
švietim
o
priemo
nės
pagal
poreikį
(ne
mažiau
1
priemo
nė)

VISO:

298455,68
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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 pildomas nauja tekstine ir
vizualine informacija, tobulinama vartotojui patogi ir draugiška aplinka, tikslinami duomenys apie rūšiavimą.

Priemonės vykdymo aprašymas:
2018-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:
2018 m. sausio – gruodžio mėn. [Tęstinė priemonė]

Priemonės įgyvendinimo apimtis:
•

Įkeltos 94 informacinės naujienos, skirtingoms tikslinėms auditorijoms
(42) Visuomenei: http://www.zaliasistaskas.lt/naujienos-visuomenei.html
(39) Verslui: http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos-verslui.html
(13) Švietimo įstaigų bendruomenėms: http://www.zaliasistaskas.lt/zalioji-olimpiada.html

•
•
•
•

Naujinta faktinė informacija, susijusi su duomenimis ir statistika
Įgyvendinti vizualinių bei tekstinių sprendimų atnaujinimai
Įdiegtas papildomas funkcionalumas renginių galerijoms talpinti
Atlikti HTML programavimo darbai svetainės anglų kalba adaptacijai

Skirta suma:
857,98 eurų be PVM.
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2 Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose
Nuolatos besikeičiančiame ir technologiškai tobulėjančiame pasaulyje socialiniai tinklai tapo nepamainoma komunikacijos
priemone, leidžiančia bendrauti, dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, stebėti ir komentuoti didžiuosius pasaulio įvykius. Augantis
socialinių tinklų naudojimas keičia ir žmonių kasdieninius įpročius. Socialiniuose tinkluose daug dėmesio sulaukia nuomonės lyderiai
– tinklaraštininkai, įžymybės, visuomenės veikėjai, tam tikros srities ekspertai ar tiesiog aktyvūs entuziastai, kurių komentarai,
išsakyta nuomonė ar požiūris daro poveikį tinklų vartotojams. Tyrimai atskleidžia, kad 82 proc. socialinių tinklų vartotojų pastebi
nuomonės lyderių (influencer‘ių) profiliuose skelbiamas nuotraukas, žinutes, video su rekomendacijomis ir 70 proc. sekėjų ja
pasitiki.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Per 2018-uosius metus komunikacija socialiniuose tinkluose vykdyta nuolat, intensyviai dalijantis vartotojams aktualiu turiniu. Įrašai
„Facebook“ bei „LinkedIn“ platformose apie aktualius pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo sektoriaus, aplinkosauginius
bei kitus aplinkai draugiško gyvenimo būdo klausimus, mokomoji informacija, video reportažai ir patarimai, socialinių tinklų
vartotojų sąmoningumo didinimas, motyvacijos rūšiuoti kėlimas.
Atsižvelgiant į naujausias komunikacijos socialiniuose tinkluose tendencijas dalintasi 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.

Priemonės įvykdymo data:
2018 m. sausio – gruodžio mėn. [Tęstinė priemonė]

Priemonės įgyvendinimo apimtis: Per metus viso publikuota 280 įrašų.
•

I ketvirtis – 75 įrašai:
28 žinutės

•

+

60 žinučių

+

19 žinučių

III ketvirtis – 59 įrašai:
40 žinučių

•

47 žinutės

II ketvirtis – 91 įrašai:
31 žinutė

•

+

IV ketvirtis – 55 įrašai:
32 žinutės

+

23 žinutės

Skirta suma:
16655,63 be PVM.
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3 Priemonė. Mobilioji aplikacija "Žaliasis taškas"
Mobiliosios programėlės, kurioje galima rasti informaciją apie pakuočių rūšiavimą, 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.

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:
839,88 be PVM
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4 Priemonė. Švietimo akcija mokykloms
Moksleivių ir mokytojų aprūpinimas edukacine medžiaga apie rūšiavimą, perdirbimą bei aplinkosaugą.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Bendradarbiaujant su specialistais, parengtas edukacinis leidinys „Žaliasis laisvalaikio katalogas“ skirtas įvairaus amžiaus vaikams
ir šeimoms, švietimo bei ugdymo institucijoms, dienos centram, bibliotekoms, buvo platinamas spausdintas ir elektroniniu
formatu. Knygoje pateikiama šviečiamojo pobūdžio informacija apie atliekas, jų tvarkymą, rūšiavimą, aplinkosaugą bei antrinį
panaudojimą įvairių švenčių metu. Rengiant turiningo laisvalaikio katalogą siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į panaudotų
pakuočių rūšiavimo ir perdirbimo svarbą. Vadovaujantis paprastomis instrukcijomis, galima ne tik taupyti gamtinius išteklius,
mažinti susidarančių atliekų kiekį, bet ir kokybiškai bei linksmai praleisti laiką darbų pamokoje mokykloje arba jaukiai vakaroti su
visa šeima.
Taip pat buvo parengti ir visuomenei pristatyti inovatyvūs QR kodai, kurių pagalba bet kokiame mobiliajame įrenginyje, galima
atsiversti „Žaliojo taško“ siūlomus edukacinius leidinius, taip ne tik taupant popierių, saugant medžius, bet suteikiant neribotas
galimybes svarbių metodinių knygų pasiekiamumui bet kur ir bet kada.

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir data:
•

I ketvirtis:

2018 01 15 Išdalinta 100 vnt.
2018 03 19 VDU Rasos gimnazija – paskaita apie rūšiavimą

•

III ketvirtis:

2018 07 02-09 29 Vilniaus miesto savivaldybės ekspertų pagalba Išdalinta 100 vnt. medžiagos
pradinio ugdymo įstaigoms. Taip pat Vilniaus rajone išdalinta 110 vnt. medžiagos.
2018 09 01-14 Vilniaus miesto savivaldybės pradinių klasių mokytojai „Žaliasis laisvalaikio
katalogas“ - 200 vnt. „Žalioji knyga“ - 25 vnt., „Žalioji knyga 2“ - 25 vnt.

•

IV ketvirtis:

2018 10 02 Mokytojų konferencija Vilniaus mieste. Dalyvių sk. 120. Leidiniai: Žalioji knyga, Žalioji
knyga 2, Laisvalaikio katalogas 180 vnt.
2018 10 11 Mokytojų konferencija Kauno mieste. Dalyvių sk. 60. Leidiniai: Žalioji knyga, Žalioji
knyga 2, Laisvalaikio katalogas ( 60 vnt.). QR kodai knygų.
2018 11 17 „Kita forma“ finalinio renginio metu – eko dirbtuvėse šeimoms bei pagrindiniams
dalyviams išdalinta apie 100 vnt.
2018 11 23-25 Parodos „Mokykla“ ir „Vaikų šalis“ metu išdalinta 3000 vnt. eko skirtukų/liniuočių su
lipniais lapeliais, ant kurių nugarėlių buvo pateikti QR kodai su nuorodom į elektroninias metodinių
leidinių versijas
2018 12 06-07 100 vnt. medžiagos bei 10-iai įvairių klasių (beveik 300 moksleivių) Vilniaus r. Pagirių
gimnazijoj pravestos „Žaliosios pamokėlės“

„Žaliasis laisvalaikio
katalogas“

„Žalioji knyga“

„Žalioji knyga II“

Skirta suma:
2416,40 eurų be PVM.
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5 Priemonė. Švietimo akcija biurams
Įvairiuose biuruose vedamos prezentacijos bei paskaitos įmonių darbuotojams. 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:

2018 06 05 Rūšiavimo paskaita „General financing“

•

III ketvirtis:

2018 08 29 Vilnius Tech Park
2018 08 30 Nepatogus kinas, Vingio parkas
2018 08 30 Vilniaus apskrities Mickevičiaus biblioteka

•

IV ketvirtis:

2018 12 22 Švyturio arena „Didžioji kalėdinė Klaipėdos mugė“, suvenyrų dalijimas

Priemonės įgyvendinimo apimtis:
•
•
•

El. Leidinys https://issuu.com/zaliasistakas/docs/knygel__
Kūrybinės dirbtuvės
Paskaitos apie rūšiavimą

Skirta suma:
1355,16 eurų be PVM.
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6 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 2018-uosius metus išdalinta 6332 „Žaliojo taško“ kartoninės rūšiavimo dėžutės.

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

Priemonės įgyvendinimo apimtis:
•

Išdalinta 6332 vnt. rūšiavimo dėžių.

Skirta suma:
14815,17 eurų be PVM.
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7 Priemonė. Leidiniai
Leidiniuose pateikiama aktuali informacija apie įvykius pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje, rūšiavimo svarbą aplinkosaugos
kontekste, naujausias tendencijas bei pasaulines inovacijas.

Priemonės vykdymo aprašymas:
2018 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 pokyčius
pakuočių atliekų apskaitoje bei jų integracija su GPAIS. Parengta ir išleista metodinė medžiaga atliekų tvarkymo sektoriaus
dalyviams pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo klausimais. Supažindinta su įvairiais projektais, skirtais visuomenės
edukacijai. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į panaudotų pakuočių rūšiavimo ir perdirbimo svarbą parengtas turiningo
laisvalaikio katalogas. Vadovaujantis leidinyje pateiktomis paprastomis instrukcijomis, galima ne tik taupyti gamtinius išteklius,
mažinti susidarančių atliekų kiekį, bet ir kokybiškai bei linksmai praleisti laiką darbų pamokoje mokykloje arba jaukiai vakaroti su
visa šeima namuose.

Priemonės įvykdymo data:
03-30; 06-29; 11-06; 12-30.

Skirta suma:
8092,15 eurų be PVM.
•

I ketvirtis – Žalioji knyga II. Išsamus informacinis leidinys apie ekologiją, aplinkosaugą ir atliekų tvarkymą, skirtas
vyresnių klasių moksleiviams ir pedagogams.
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/zalioji_knyga_2

•

II ketvirtis – Žaliasis laisvalaikio katalogas. Skirtas įvairaus
amžiaus vaikams ir šeimoms; švietimo bei ugdymo
institucijoms; dienos centrams; bibliotekoms.
https://issuu.com/zaliasistakas/docs/katalogas

•

III ketvirtis – Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos
organizavimas, jos pritaikymas GPAIS 2018-2019 m.

•

IV ketvirtis – Ekopartnerystė 2018. Leidinys apie kūrėjus
įmones ir organizacijas, kurių veikloje, kūryboje ir gamyboje
itin svarbūs žiedinės ekonomikos tikslai, tvarumo principai ir
ekologiškas požiūris.
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8 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 apie
sektoriaus naujienas.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Šalies gyventojams bei Žaliojo taško organizacijos nariams nuolat komunikuojama apie pakuočių atliekų tvarkymo
aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. Pristatomos aplinkosauginės tendencijos bei pasikeitimai 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 mažinti pakuočių naudojimą bei panaudoti jas
pakartotinai.

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir data: 5 didelės apimties integruoti projektai + Publikacijos

1.

2.

Edukacinis projektas su Virtuvės mitų griovėjais

Informacinis skambučių centras

Laidos Nr. Data
1
2018 09 09
2
2018 09 16
3
2018 09 23
4
2018 09 30
5
2018 10 07
6
2018 10 14
7
2018 10 21
8
2018 10 28
9
2018 11 04
10
2018 11 11
11
2018 11 18
12
2018 11 25
13
2018 12 02
14
2018 12 09
15
2018 12 16
16
2018 12 23
17
2018 12 30

Eterio laikas
21:09-21:26
21:21-21:48
20:28-21:00
20:47-21:17
21:06-21:28
20:52-21:18
07:17-07:39
13:08-13:57
21:14-21:40
07:05-07:47
02:56-04:38
13:31-14:27
07:15-08:22
09:01-09:53
06:34-07:36
15:29-16:21
06:15-07:26

Projektas skirtas efektyviau ir kokybiškiau
teikti paslaugas bei konsultuoti visuomenę
aktualiais pakuočių atliekų tvarkymo
klausimais.

Laida transliuojama
TV3eteryje
kiekvieno
savaitgalio
rytais.
Kiekvienos laidos
įrašas talpinamas
www.tv3play.lt
svetainėje
Laidos
pasiekiamumas
3 808 000 vartotojų

Skambučių centro
paslaugomis galima
naudotis darbo
dienomis nuo
08:00 iki 17:00 val.

Būdami lyderiaujančia savo verslo segmento
organizacija, vienijančia daugiau kaip 3 tūkst.
gamintojų ir importuotojų, jaučiamės atsakingi
už aukščiausius klientų aptarnavimo standartus
ir užtarnautą pasitikėjimą stipriname
šiuolaikiniam verslui patogia paslauga.
Organizacijos nariai, būsimi klientai ir
visuomenės atstovai konsultuojami pakuočių
atliekų tvarkymo koordinavimo ir sektoriaus
veiklos, pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių
žaliavų perdirbimo sistemos, aplinkos taršos
klausimais.

3.

Mokomieji video

„Žaliasis taškas“ gamintojams importuotojams
parengė elektroninius pakuočių apskaitos video
mokymus, kurie palengvins darbą su Aplinkos
ministerijos įdiegta gaminių, pakuočių ir
atliekų apskaitos informacine sistema
(GPAIS).
El. mokymai supažindins su pakuočių rūšimis,
dokumentų parengimu ir pakuočių apskaita
vieningoje GPAIS

Išklausę šiuos
mokymus
gamintojai ir
importuotojai galės:
skirti pakuočių rūšis
ir grupes;
užsiregistruoti
gamintojų ir
importuotojų
sąvade; tinkamai
vesti pakuočių
apskaitą GPAIS
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4.

Žurnalas „Reitingai“

Tiražas: 17 tūkst. Auditorija:

Publikavimas:

• tūkstančiai pradinukų ir progimnazistų tėvų
(nes "Reitingai" pateikia pradinių mokyklų ir
progimnazijų reitingus).

2018m.gegužė2018m. gruodis

40 tūkst. aštuntokų ir jų tėvai (nes “Reitingai”
pateikia dalykinį gimnazijų reitingą).

2018m.gruodis2019m. balandis

150 tūkst. devintokų, dešimtokų, vienuoliktokų
ir dvyliktokų bei jų tėvai (žurnalas pateikia
universitetų, kolegijų reitingus, pasaulio
universitetų reitingų apžvalgą, taip pat Lietuvos
profesinių mokyklų vertinimą).
• 35 tūkst. mokytojų, 10 tūkst. dėstytojų,
darbdaviai.
• šeimos, kurios domisi švietimu ir kurioms rūpi
jų vaikų ateitis.

5.

Komunikacijos kampanija plačiajai visuomenei:
Edukacinio video transliacijos viešajame
transporte

2018 m. lapkritis 2018 gruodis

Edukacinio video transliacijos kino teatruose

2018 gruodžio 152018 gruodžio 31 d.

Edukacinio video transliacijos prekybos
centrų ekranuose

2018 gruodžio 152018 gruodžio 31 d.

Informaciniai plakatai mieste

2018 gruodžio 152018 gruodžio 31 d.

PUBLIKACIJOS ŽINIASKLAIDOJE
•

I ketvirtis – 01 22;

https://www.etaplius.lt/nacionaline-zalioji-olimpiada-lietuvos-moksleivius-kviecia-pasinerti-i-smagu-ekologinizaidima
•

II ketvirtis – 04 18; 05 04; 05 07; 06 01; 06 12; 06 22; 06 26

https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/galvos-skausmas-ar-rusiuojamas-atliekas-butinaisplauti.d?id=77732349
https://sc.bns.lt/view/item/267837
https://sc.bns.lt/view/item/268033
http://www.bns.lt/topic/934/news/55913609/
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/zinodami-siuos-zenklus-kitaip-ziuresite-i-pakuotesparduotuveje.d?id=78257477
https://www.lzinios.lt/Ekonomika/brangstantis-plastiko-pakuociu-tvarkymas-gali-branginti-ir-prekes/267645
https://sc.bns.lt/view/item/273533
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https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/ziedine-ekonomika-lietuvoje-iprocius-teks-keisti-arba-brangiai-arbasamoningai-1007-983196
•

III ketvirtis – 08 10; 08 16; 08 22; 09 05; 09 19; 09 21; 09 27

https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/ketina-apmokestinti-plastikinius-maiselius-mokesciu-skatins-keistiiprocius.d?id=78787249
http://www.bns.lt/topic/932/news/56487307/
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/botanikos-sode-nemokamas-nepatogaus-kino-seansas-po-atvirudangumi-4-1018312
https://sc.bns.lt/view/item/279295
https://sc.bns.lt/view/item/280723
https://sc.bns.lt/view/item/281017
https://sc.bns.lt/view/item/281695
•

IV ketvirtis –10 05; 10 08; 10 22; 11 21; 11 21; 11 22; 11 23; 11 27

http://www.bns.lt/topic/916/news/56864685/
https://sc.bns.lt/view/item/283063
https://sc.bns.lt/view/item/284435
https://www.delfi.lt/projektai/atlieku-kultura/ivardijo-dazniausias-klaidas-rusiuojant-kodel-serveteliu-negalimamesti-i-popieriaus-konteineri.d?id=79496015
https://sc.bns.lt/view/item/287907
https://sc.bns.lt/view/item/288275
https://www.delfi.lt/projektai/atlieku-kultura/kelione-is-siuksliadezes-atgal-i-rinka-kaip-vykstaperdirbimas.d?id=79595193
https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/melas/kiek-tiesos-yra-pasakyme-kad-visos-surusiuotos-atliekoskeliauja-i-savartynus.d?id=79685673

Skirta suma:
138473,83 eurų be PVM.
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9 Priemonė. Nacionalinis švietimo projektas „Žalioji olimpiada“
„Žalioji olimpiada“ – tai projektas, skirtas vyresnių klasių moksleiviams, siekiant atkreipti dėmesį į aplinkosaugos
problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais. Olimpiados metu Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviams 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.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Ekologinio projekto metu siekiama:
•
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:
Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ vykdoma trimis etapais:
Pirmajame etape kviečiame dalyvauti visas Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigas aplinkos resursų taupymo varžybose.
Sutaupyti resursai apskaičiuojami proporcingai mokyklos dydžiui ir mokinių skaičiui. Pirmasis etapas vyko 2018 m. kovo
1 – 31 dienomis. Daugiausiai resursų sutaupiusios mokyklos įgauna teisę varžytis olimpiados pusfinalyje (antrajame
etape). Prieš užduočių atlikimo etapą visos užsiregistravusios mokyklos per konsultacijų savaitę turi galimybę
pasiruošti užduočių atlikimui, gauti papildomos informacijos bei rekomendacijas apie resursų taupymo galimybes
mokymosi įstaigose.
Antrajame etape – pusfinalyje – dalyvauja komandos iš resursų tapymo rungtyje nugalėjusių mokyklų. Pusfinalyje
dalyvaujančią komandą privalo sudaryti 6 pagrindinės sudėties ir 3 atsarginės sudėties moksleiviai. Pusfinalyje
dalyvaujančios komandos varžosi vykdydamos praktines užduotis, susijusias su aplinkosaugos problemomis ir jų
sprendimų būdais, resursų taupymu, teisingu atliekų tvarkymu, aplinkos kokybės gerinimu. Dalyvaujančios mokyklos
taip pat gali turėti sirgalių komandas, palakančiųjų skaičius jose neribojamas. Pusfinaliai vyko 2018 metų gegužės 1 –
15 dienomis įvairiuose Lietuvos miestuose. Pusfinalių metu buvo išrinktos komandos dalyvausiančios finalinėse
kovose.
Finale dėl pagrindinio prizo, skirto visai komandai varžėsi 13 komandų. „Žaliosios olimpiados“ komandos, laimėjusios
I-ąją vietą, mokykla tapo olimpiados ambasadore. Nacionalinio konkurso finalas Lietuvos parodų rūmuose „Litexpo“ ,
Vilniuje vyko 2018 m. Spalio 30 d.
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.
Antrą kartą organizuotoje Nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“ 2018 metais dalyvavo per 37 tūkst. šalies moksleivių,
kuriems vos per mėnesį savo mokyklose pavyko išrūšiuoti beveik 54 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!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Cd0B-BcB5ps

Skirta suma:
37660,83 eurų be PVM.
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PUSFINALIAI ĮVAIRIUOSE ŠALIES UNIVERSITETUOSE

INTERAKTYVIOS VEIKLOS
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10 priemonė. Įvairios Žaliojo taško vykdomos akcijos
Projektai, konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti ekologišką gyvenimo būdą.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Integruoti projektai, konkursai bei interaktyvios akcijos, skatinančios šalies gyventojų įsitraukimą į atliekų rūšiavimo
procesą. 2018 metais organizuoti 6 įvairaus pobūdžio, į skirtingas auditorijas orientuoti, integruotų komunikacijos
priemonių projektai.

Priemonės įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data:
•

Vasaros stovykla [2018 08 20 - 2018 08 24]

Vasara – atostogų, pramogų ir malonumų metas, todėl „Žaliasis taškas“ kartu su ilgamečiu partneriu Kita Forma bei
kitais projekto draugais, kvietė į pirmą kartą organizuojamą dienos stovyklą, skirtą 15 – 17 metų moksleiviams.
MM – metrai per minutę - tai aktyvaus laisvalaikio stovykla besiremianti ekologijos, atsakingo vartojimo, sąmoningo
gyvenimo būdo principais. Stovyklos tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas susijusias su
vartotojiška kultūra, atliekų susidarymu, skatinti iniciatyvumą ir aktyvų veikimą savo aplinkoje.
Šioje stovykloje didelis dėmesys skirtas riedlenčių kultūrai, skatinant vaikus į šią kultūrą pažiūrėti ne tik kaip į
laisvalaikio užsiėmimą, bet ir kaip į profesionalų sportą, reikalaujantį didelės koncentracijos, koordinacijos,
atletiškumo. Juk ne veltui riedlentės nuo 2020 m. yra įtraukiamos ir į olimpinių žaidynių programą.
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujiena-2018-06-04-111413.html

•

Nepatogus kinas. Žalioji programa 2018 08 30

Išlydint vasarą, rugpjūčio 30 dieną, "Žaliasis taškas" kartu su žmogaus teisių dokumentinių filmų festivaliu
„Nepatogus kinas“ kvietė į nemokamą aplinkosaugai skirtą renginį VU Botanikos sodo Vingio skyriuje. Autentiškoje
parko dalyje vyko ekskursija, dirbtuvės ir buvo rodoma Kolumbijoje filmuota dokumentika „Mąstantys kalnu“
fiksuojanti vietinės genties kovą bandant išsaugoti kalnyno gamtą ir unikalią kultūrą.
Botanikos sode įsikūrusi interaktyvi „Žaliojo taško“ palapinė, renginio svečius kvietė atkreipti dėmesį į aplinkos taršą
bei susimąstyti apie žmogiškąsias vertybes užgožiančią vartojimo kultūrą. Edukacinėje erdvėje po atviru dangumi
„Nepatogaus kino“ festivalio dalyviai turėjo galimybę išgirsti apie atsakingą vartojimą, atliekų prevenciją, susipažinti
su rūšiavimo nauda.
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad daugelis nebenaudojamų daiktų, kaip ir pakuočių atliekos, gali būti
perdirbti ir atgimti kitų daiktų forma, renginio metu buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės.
„Žaliojo taško“ komanda kvietė gyventojus iš nebenešiojamų ar tiesiog pabodusių marškinėlių pasigaminti
daugkartinio naudojimo krepšius. Pastaruoju metu daug kalbant apie plastikinių maišelių poveikį ir žalą gamtai,
stilingas, išskirtinis pirkinių ir laisvalaikio krepšys – tampa ne tik madingu, bet ir praktišku bei gamtą tausojančiu
aksesuaru.
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujiena-2018-08-28-135533.html
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•

Lėlių teatras 2018 09 21

Pasitelkus pasaką apie dviejų įsimintų personažų nuotykius papasakoti vaikams apie aplinkosaugą ir sukurti tvarų
santykį su daiktais – toks svarbiausias lėlių teatro „Aitvaras“ ir didžiausios pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos
Lietuvoje – VšĮ „Žaliasis taškas“ – tikslas pristatant spektaklį „Kontis ir Tvarkius“. Pirmieji aplinkosaugos temai skirto
spektaklio premjerą išvydo SOS Vaikų kaimo globotiniai, vėliau ši inovatyvi edukacinė priemonė tęs kelionę po visą
Lietuvą.
Spektaklis kurtas tikintis, kad vaikai pamėgs rūpestingo konteinerio Končiaus ir linksmo peliuko Tvarkiaus personažus
bei ateityje jie siesis su aplinkosauga ir atsakomybe už aplinką, kurioje gyvename.
Kontis ir Tvarkius ne tik leidžia žaismingai ir paprastai mokyti vaikus rūšiuoti, bet ir puikiai perteikia rūšiavimo
prasmę, skatina susimąstyti apie santykį su gamta ir kiekvieno iš mūsų atsakomybe mažinti neigiamą įtaką aplinkai.
Interaktyvaus spektaklio, kurio metu mažieji žiūrovai įtraukiami į pasakojimo veiksmą, trukmė – 40 min. Edukacinėje
inscenizacijoje vaidina Jūratė Kundrotienė ir Rūta Petkutė. Muzikos autorius – Vytautas Skruibys.
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/kontis-ir-tvarkius-pirmasis-leliu-spektaklis-apie-atliekurusiavima.html

•

Kita forma konkursas 2018 11 17

Ilgametis „Žaliojo taško“ partneris VšĮ „RV Agentūra“ šeštus metus iš eilės visoje Lietuvoje organizuoja „Kita forma“
konkursą, prie kurio prisideda ir organizacija. Šis aplinkosauginio švietimo konkursas skirtas visoms švietimo ir
ugdymo įstaigoms.
Konkurso tema – įvairūs daiktai (dovanos, baldai, aksesuarai, namų ir interjero akcentai, žaislai, paveikslai ir kt.)
pagaminti iš įvairiausių nebereikalingų medžiagų, daiktų ar jų dalių.
Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, skatinti juos priimti gamtai draugiškus
sprendimus, plėsti kūrybinį akiratį, atrasti naujas formas ir idėjas bei panaudojus netikėtas medžiagas (antrines
žaliavas) suteikti progą atgimti daiktams, kurie dar gali būti ne kartą panaudojami bei atstoti naujus pirkinius.
Aplinkosauginė iniciatyva skatina Lietuvos moksleivius į savo aplinką pažvelgti kūrėjo akimis ir namuose randamus
medžiagų likučius bei nereikalingus daiktus paversti vėl naudojamomis namų ar mokymo įstaigų dekoro detalėmis,
interjero akcentais, aksesuarais, baldais, žaidimais, dovanomis ar kitais pačių rankomis sukurtais daiktais.
Talentingiausių mokinių darbai - demonstruoti specialioje parodoje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Kiekvienas mokinys nebereikalinguose daiktuose, įvairių medžiagų likučiuose, atliekose įžvelgė kažką, ko daugiau
nemato niekas kitas, kartu mokydamasis vartoti saikingai ir atsakingai bei priimti gamtai draugiškus sprendimus.
Kaip parodė konkurso rezultatai, nereikalingi daiktai gali virsti kėdėmis, papuošalais, bičių aviliais, paltais, žaislais ir
kitais originaliais kūriniais. Projektas kasmet plečiasi, tampa kitoks. Matyti augantis vaikų ekologinis sąmoningumas,
vaikai pradeda rūšiuoti ir domėtis gamtai draugiškesniais praktiniais patarimais.
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/naujiena-2018-11-20-122734.html
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•

Kontis ir Tvarkius atgimsta realiais personažais. Kostiumai. 2018 11 21

„Žaliasis taškas“, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į pakuočių rūšiavimo svarbą, įkūnijo ekologinių pasakų
knygos „Kontis ir Tvarkius“ personažus. „Kontis ir Tvarkius“ – tai šiuolaikiška ekologinio švietimo priemonė, kurioje
emociškai patraukliai, vaikams suprantama ir priimtina forma pateikiama informacija, ugdanti vaikų supratimą apie
aplinką, atsakingą vartojimą ir elgseną su atliekomis.
Remiantis knygą iliustravusio dailininko Arūno Vaitkaus piešiniais buvo atkurti ir visuomenei pristatyti realūs
personažai konteineris Kontis ir peliukas Tvarkius.
Pirmosios Lietuvoje ekologinių pasakų knygos „Kontis ir Tvarkius“ autorė žurnalistė Aldona ZinkevičiūtėJankauskienė sako, kad tai knyga, skirta protingų tėvų vaikams ir išmintingų senelių anūkams – mąstantiems ir
atsakingiems vaikams, norintiems ne tik gyventi gražiame pasaulyje, bet ir patiems jį kurti. „Tai nėra knyga apie
atliekas. Ji - apie mus, mūsų santykius ir mus supantį pasaulį, kuriame kiekvienas nori būti reikalingas ir nesijausti
atstumas“, - sako knygos autorė.
„Kontis ir Tvarkius“ – pirmoji autorinė jos knyga, sulaukusi mažųjų skaitytojų pripažinimo ir palankių švietimo bei
aplinkosaugos specialistų įvertinimo.

•

Vaikų šalis 2018 [2018 11 23 - 2018 11 25]

Lapkričio 23-25 dienomis kvietėme užsukti į parodą „Vaikų šalis“, kur žaliajame stende šeimos galėjo sužinoti apie
atliekų rūšiavimą namuose, sklandančius mitus bei dažniausiai daromas klaidas. Su atliekų rūšiavimu žaidimų forma
supažindinome ir suaugusius, ir mažuosius parodos lankytojus.
Trijų dienų renginyje mūsų stende vyko interaktyvūs žaidimai, rūšiavimo turnyras, kūrybinės dirbtuvės, kuriose net
patys mažiausi išmoo atsakingai rūšiuoti ir nenaudojamus daiktus prikelti antram gyvenimui. Kol vaikai žaidė,
tėvelius supažindinome su aktualia informacija ir dovanojome turiningo laisvalaikio katalogus, kurie įkvėps
kūrybiškoms veikloms iš panaudotų pakuočių namuose.
Taip pat pristatėme pirmąjį vaikams skirtą lėlių spektaklį, mokantį rūpintis mus supančia aplinka, o po spektaklio
darėme susitikimą su jį įkvėpusios knygelės „Kontis ir Tvarkius“ autore Aldona Zinkevičiūte. Tą pačią dieną su parodos
lankytojais bendravo ir itin populiaraus tarp jaunų mamuyčių babyblog.lt įkūrėja Sotera, kuri papasakojo, kaip nuo
mažens vaikus sudominti ir išmokyti rūšiuoti.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ohLykEDpWyw
http://www.zaliasistaskas.lt/visuomenei/naujienos/zaliasis-taskas-kviecia-susitikti-parodoje-vaiku-salis.html

Skirta suma:
17387,08 eurų be PVM.
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11 Priemonė. Seminarai gamintojams importuotojams
Įstatyminės bazės pasikeitimų pristatymas, pakuočių apskaitos vedimo klausimai, metodinės medžiagos
pristatymas. Informaciniai seminarai apie pakuotes, jų apskaitą, sektoriaus tendencijas ir problematiką.

Priemonės vykdymo aprašymas:
Lapkričio 13 – 27 dienomis organizuotas kasmetinis "Žaliojo taško" nemokamų seminarų ciklas „Pakuočių ir pakuočių
atliekų apskaitos organizavimas, jos pritaikymas GPAIS“. Renginiuose, kuriuose dalyvavo per 1000 gamintojų
importuotojų atstovų, supažindinta su naujausiais teisės aktų pakeitimais pakuočių atliekų apskaitoje ir visame
pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje, aptartos gamintojų ir importuotojų pareigos, pakuočių apskaitos reikalavimai,
praktiniai taikymo metodai bei dažniausiai daromos klaidos.
http://www.zaliasistaskas.lt/verslui/naujienos/zaliojo-tasko-klientams-nemokamu-seminaru-cikla.html

Priemonės įvykdymo apimtis ir data:
IV ketv. 5 renginiai. 1000 dalyvių:
•
•
•
•
•

Lapkričio 13 d. Klaipėdoje
Lapkričio 15 d. Vilniuje
Lapkričio 20 d. Kaune
Lapkričio 22 d. Panevėžyje
Lapkričio 27 d. Šiauliuose

Skirta suma:
6594,13 eurų be PVM.
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12 Priemonė. Metinis Žaliojo taško renginys
Bendradarbiaujant su Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivaliu spalio 8 d. Vilniuje, Forum Cinemas Vingis,
inicijuotas nestandartinio formato renginys „Žaliojo taško forumas. Sėkmės kodas partnerystė‘18“

Priemonės vykdymo aprašymas:
Pirmą kartą inicijuotas nestandartinio formato renginys kvietė atkreipti dėmesį į svarbiausias šalies ir pasaulio atliekų
tvarkymo problemas. Aktualioms diskusijoms suburiant visus sektoriaus atstovus, kurių ilgalaikio ir nuoseklaus
bendradarbiavimo dėka įveikiant iššūkius, siekiama kurti tvarią ir darnią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.
Žaliojo taško forumo misija – ekspertiškumas, atviras dialogas ir partnerystė tarp Valstybės, Verslo ir Visuomenės.

Priemonės įvykdymo apimtis ir data:
2018 10 08
PROGRAMA
16.30-17:30 val. Atliekų tvarkymo sistemos apžvalga. Bendradarbiavimo galimybės.
17.30-19:00 val. „Nepatogaus kino festivalio“ dokumentinės juostos premjera „Plastic China“. Filmo peržiūra.
19.00-19:45 val. Panelinė diskusija su visuomene „Atliekų terapija: perdirbti negalima teršti“

Skirta suma:
3100 eurų be PVM.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_0ZMv3D00jo
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13 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. Informaciniai lankstinukai 62 400 vnt.
Išdalintos 411 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Kaišiadorių rajono savivaldybė. Išdalinta 60 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Raseinių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 100 vnt.

•

Elektrėnų savivaldybė. Išdalintos 135 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Klaipėdos miesto savivaldybė. Išdalinta 300 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Rokiškio rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 300 vnt.

II ketvirtis:
•

Anykščių savivaldybė. Informaciniai plakatai apie atliekų 260 vnt.

•

Utenos rajono savivaldybė. Išdalinta 120 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Kauno miesto savivaldybė. Edukaciniai renginiai švietimo įstaigoms, įvairaus amžiaus vaikams ir
pedagogams, „Žaliosios pamokėlės“. 03 27; 04 10; 04 17; 04 24; 05 22.

•

Kretingos savivaldybė. Edukacinis renginys miesto bendruomenei 2018 06 16.

III ketvirtis:
•

Panevėžio miesto savivaldybė. Edukacinis renginys miesto bendruomenei 2018 09 08

IV ketvirtis:
•

Ignalinos rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai kolektyvinių valdų konteineriams 840 vnt.

•

Jonavos rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai kolektyvinių valdų konteineriams 1680 vnt.

•

Anykščių savivaldybė. Išdalinta 45 vnt. rūšiavimo dėžių.

•

Elektrėnų savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 1000 vnt.

•

Kaišiadorių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 1000 vnt.

•

Kauno miesto savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 400 vnt.

•

Kauno rajono savivaldybė. Edukaciniai renginiai švietimo įstaigoms, įvairaus amžiaus vaikams ir
pedagogams, „Žaliosios pamokėlės“. 11 06; 11 09; 11 13.
Ekologiniai suvenyrai 250 vnt.
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Kalendoriai 150 vnt.
•

Kėdainių savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 2670 vnt.

•

Raseinių rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 1660 vnt.

•

Klaipėdos miesto savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 250 vnt.
Edukacinis renginys miesto bendruomenei 2018 12 22

•

Klaipėdos RATC. Informaciniai lankstinukai skirti individualioms valdoms 800 vnt.
Kalendoriaus gamyba. Finansuojama su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“
Informaciniai lankstinukai skirti kolektyvinėms valdoms 200 vnt.
Edukacinis video.

•

Panevėžio miesto savivaldybė. Ekologiniai suvenyrai xxx vnt.
Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 400 vnt.

•

Rokiškio rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 90 vnt.

•

Skuodo savivaldybė. Kalendoriai 100 vnt.

•

Šalčininkų rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 200 vnt.
Edukacinis video

•

Širvintų rajono savivaldybė. Kalendoriai xxx vnt.

•

Šiaulių RATC. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 8600 vnt.
Ekologiniai suvenyrai.

•

Telšių RATC. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 420 vnt.
Ekologiniai suvenyrai 250 vnt.

•

Ukmergės rajono savivaldybė. Ekologiniai suvenyrai 200 vnt.

•

Vilniaus miesto savivaldybė. Ekologiniai suvenyrai 500 vnt.
Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 1000 vnt.

•

Vilniaus rajono savivaldybė. Informaciniai lipdukai individualių valdų konteineriams 2500 vnt.
Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 100 vnt.

•

Utenos rajono savivaldybė. Edukacinė medžiaga švietimo įstaigoms 90 vnt.

•

Zarasų rajono savivaldybė. Ekologiniai suvenyrai 100 vnt.

•

Atsižvelgdami į tai, kad sąraše nepaminėtos savivaldybės edukacinės programos nepateikė,
iniciavome papildomą komunikacijos apie atliekų rūšiavimo naudą kampaniją televizijoje.

Skirta suma:
50207,44 eurų be PVM

Ataskaitą parengė:
VšĮ „Žaliasis taškas“ marketingo ir komunikacijos vadovė
Simona Rasalė

Ataskaitą patvirtino:
VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius
Kęstutis Pocius
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