
Įgyvendinimo terminai ir tikslas 

(skaitinė reikšmė)

I  ketv.

1 Interneto svetainė 

www.zaliasistaskas.lt   [Tęstinė 

priemonė]

Interneto 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.

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.

Pagal poreikį, ne mažiau 1 

atnaujinimas

Organizacijos narių įnašai 4900 0 Įvykdyta, atliktas ne mažiau kaip 1 

atnaujinimas 01.02 - 03.31. 

Koreguota bendroji informacija, 

atnaujintos nuotraukos ir kiti 

vizualiniai sprendimai, įkeltos 

aktualios  naujienos, bei 

organizacijos narių sąrašai.
2 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.

Kurti patrauklų sektoriaus įvaizdį, 

didinti vartotojų sąmoningumą 

skelbiant aktualią informaciją apie 

aplinkosaugines problemas ir atliekų 

tvarkymo prioritetus, skatinti 

įsitraukimą.

Ne mažiau kaip 10 įrašų

Organizacijos narių įnašai 2000 82,47 Įvykdyta, paskelbti 28 įrašai (7 įrašai 

sausio mėn.; 9 įrašai vasario mėn.; 

12 įrašų kovo mėn.).

3 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.

Didinti informacijos apie rūšiavimą 

prieinamumą gyventojams. Atnaujinama pagal poreikį

Organizacijos narių įnašai 3000 0 Poreikio atnaujinimams I ketv. 

nebuvo.

4 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. medžiagos Organizacijos narių įnašai 7000 0 Įvykdyta. Išdalinta 100 vnt. 

(01.15)Panaudoti turimi resursai.

5 Švietimo akcija biurams  Darbuotojų biuruose aprūpinimas naudinga 

edukacine informacija apie pakuočių atliekų 

tvarkymą.

Skatinti darbuotojus rūšiuoti ir didinti 

ekologinį biurų sąmoningumą.

Organizacijos narių įnašai 2000 0 Numatyta vykdyti kitais ketvirčiais.

6 Priemonės rūšiavimui. [Tęstinė 

priemonė]

Lietuvos mokyklos, 

darželiai, įstaigos, įmonės, 

gyventojai

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių atliekoms rūšiuoti 

jų susidarymo vietoje. Ne mažiau 7000 vnt. per 

metus.

Suteikti patogias priemones rūšiuoti 

bendrose patalpose. Nuolat pagal poreikį 
Organizacijos narių įnašai 30000 3744,79 Įvykdyta. Išdalinta 1795 vnt. (01.23-

03.29).  

7 Leidiniai 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. 1 leidinys

Organizacijos narių įnašai 25000 3299,98 Įvykdyta, išleistas 1 leidinys (03.30).

8 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.

Teikti visuomenei teisingą ir išsamią 

informaciją apie skirtingus atliekų 

tvarkymo sektoriaus aspektus, kurti 

sektoriaus įvaizdį ir didinti 

patikimumą. Ne mažiau kaip 2 pranešimai

Organizacijos narių įnašai 30000 981,38 Įvykdyta, 2 straipsniai (01.22; 

03.15); 1 ekspertinis komentaras 

(01.02)

9 Nacionalinis švietimo projektas 

visuomenei "Žalioji olimpiada". 

[Tęstinė priemonė]

Moksleiviai ir mokytojai Projektas, skatinantis gilinti žinias apie aplinkosaugą, 

įtraukiantis dalyvauti Lietuvos mokyklas. Projektas 

viešinamas internete, kituose kanaluose.

Atkreipti moksleivių dėmesį į 

aplinkosaugos problemas, skatinti 

domėtis jų sprendimo būdais, 

perteikti ekologijos ir aplinkosaugos 

žinias, ugdyti ekologinį 

sąmoningumą.

Pasirengimo darbai

Organizacijos narių įnašai 40000 2400 Vykdomi pasirengimo darbai, 

ruošiamos konkursinės užduotys 

moksleiviams.

10 Įvairios Žaliojo taško vykdomos 

akcijos

Lietuvos gyventojai Konkursai ir akcijos, skatinančios rūšiuoti ir skleisti 

ekologišką gyvenimo būdą.

Skatinti gyventojų domėjimąsi 

aplinkosauga ir įsitraukimą. Ne mažiau kaip 1 akcija
Organizacijos narių įnašai 10000 0 Įvykdyta, organizuotas konkursas 

Žemės dienos proga (03.20).

11 Seminarai gamintojams 

importuotojams

Organizacijos nariai Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą. Didinti informuotumą apie pakuočių 

atliekų tvarkymo sektorių.

Organizacijos narių įnašai 10000 0 Numatyta vykdyti kitais ketvirčiais.

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.

Organizacijos narių įnašai 30000 0 Numatyta vykdyti kitais ketvirčiais.

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.

Didinti gyventojų informuotumą ir 

įsitraukimą, motyvuoti rūšiuoti 

atliekas efektyviausiomis 

regioninėmis priemonėmis.

Suderintos švietimo priemonės 

pagal poreikį (ne mažiau 1 

priemonė)

Organizacijos narių įnašai 50000 1897,8 Įgyvendinta 7 savivaldybėse (01.02-

03.30)
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