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INTERNETAS 
1 lnterneto svetaine lnterneto vartotojai lnterneto svetaineje talpinama informaclja apie Organizacijos nari4 jnasai 

www.zaliaslstaskas.lt T�stine skirtingus rusiavimo aspektus, aktualios naujienos apie 

priemone atliek4 tvarkymo sektori4 lletuvoje ir pasaulyje. Nuolat 
Nuolat papildoma 

Vykdoma, sukurta grafini4 

papildoma aktualia tekstine ir vizualine informacija 
aktualia 5000 4341,5 

element4 duomen4 baze, 

papildymai, vartotojui draugiskos svetalnes tobulinimas 
informacija 

vizualines temos 

ir naujinimas, duomen4 bazes a pie rusiavimq tikslinimas atnaujinimai 

2 Edukacine video medziaga a pie lnterneto vartotojai Edukaclne animacija apie pakuoth,l rOsiavimq ir Organizacijos nari4 jnafai 

atliek4 rOsiavim<1 perdirbimo procesus, kuri padetl,l lablau sudominti 
4 anlmaciniai lvykdyta, sukurti 4 

vartotojus ir paprastiau papasakotl apie pakuotes keliq 6000 6542 
nuo vartotojo nam4 iki naujo produkto. 

video animaciniai filmukal (06-30) 

3 Video medziaga apie atliek4 lnterneto vartotojai Edukaciniai reporta!ai a pie jvairias atliekas, ill Filmavimo ir Organizacijos nari4 jnasai 
Vykdomi projekto 

rusiavimq rusiavimq, perdirbimc1, kurybinius projektus ir akcijas, maketavimo 3000 0 
pasiruosimo darbai 

skatinanfias visuomen� rOsiuoti. darbai 

4 Komunikacija socialiniuose Socialinl4 tinkl4 vartotojal Jrasai apie aktualius pakuofill atliek4 rOsiavimo Organizacijos narilj jnafai 
Vykdoma, paskelbta 19 jrasll 

tinkluose TE:stine priemone klausimus, mokomoji lnformacija ir patarimai, socialinill 
(04-08; 04-15; 04-18; 04-20; 

tinkh1 vartotojlj sqmoningumo didinimas Ir motyvacijos 
Ne maziau kalp 6 04-21; 04-22; 05-02; 05-06;

rOsiuoti kelimas. 
jrasai 

1000 124,47 
05-09; 05-17; 05-20; 05-25; 

06-06; 06-07; 06-09; 06-14;

06-22; 06-27; 06•27)

5 Komunikacija apie atlieklj Gyventojai, skaitantys lnformacljos rinkimas, anallze ir pateikimas visuomenei Organizac.ljos nari4 jnafai 

rOsiavimq naujienas interneto aktualiuose straipsniuose, pranesimuose, bei kitomis 

portaluose tekstinemis ir vizualinemis komunikacijos priemonemis 

pakuoli4 atliek4 tvarkymo klauslmais. Vartotojai 
Ne maliau kaip 2 supalindinami su nezinomais rusiavimo aspektais, 6500 1183,98 

skatinama pradeti rOsiuoti, komunikuojama informacija pranesimai 

Vykdoma, isleisti 2 

pranesimai (06-29; 06-30) 

ir isrelskiama pozicija apie sektoriaus naujienas, 

6 Naujienlaiskiai lnterneto svetaines Aktuall lnformacija a pie ketvirlio naujienas, jvykius Organizacljos narilj jnasa i 

www.zaliasistaskas.lt sektoriuje, rufavlmo svarbq aplinkosaugos kontekste. Naujienlaiskio isleidimas 
vartotojai 

1 naujienlaiskis 1600 1022,33 
perkeltas j Ill ketv. 





16 Seminarai gamintojams Organizacijos nariai 
importuotojams 

17 Konferencij<1 specialistams ir Savivaldybi4 administracij4, 
atsakingiems pareigunams atliek4 tvarkytoj4, RATC, 
antrini4 zaliav4 ir pakuoli4 RAAD, AM atstovai 
atliekll tvarkymo klausimais 

18 Metine Zaliojo tasko Organizacijos nariai 
konferencija 

19 Svietimo veiklos, suderintos su Savivaldybi4 gyventojai 
kiekviena savivaldybe pagal 
bendradarbiavimo sutartyse 
numatytus reikalavimus 

Vs) "taliasis taskas'' genera finis direktorius 
Kestutis Pocius "-

Vs) "taliasis taskas" marketingo ir komunikacijos vadvbininke 
Gecda Valoori<rti ff 

SVIETIMAS 

SEMINARAI JR KONFERENCIJOS 

Jstatymines bazes pasikeitim4 pristatymas, pakuoci4 
apskaitos vedimo klausimai, metodines medziagos 
oateikimas 
Antrini4 zaliav4 ir pakuoci4 atliek4 tvarkymo klausimai 

Renginys apie pakuotes, j4 rusiavim.i, sektoriaus 
tendencijas ir problematik<t, partnerystes tarp sistemos 

l ;,1 ... 1 .... ; .. -1 .. Li_• '" 

Ne maziau 3 Organizacijos nari4 jnasai 
seminan1 

- Organizacijos nari4 jnasai 

- Organizacijos nari4 jnasai 

SVIETIMAS SAVIVALDYBESE 

Lauko reklama apie rusiavimq, rusiavimui skirt4 
priemoni4 dalijimas, kitos priemones, pritaikytos 
kiekvienos savivaldybes gyventoj4 svietimui a pie 
pakuociti atliek4 rusiavim<1 

Organizacijos nari4 jnasai 

Suderintos 
svietimo 

priemones pagal 
poreikj 

V,;j Z.1!1.1q,; t,� 1 ' 
..,1.:neral1ni d1:e�tori:J 

Kec;tutis Pocius 

VISO: 

Jvykdyti 2 seminarai (05-12; 
5000 1400,41 04-19), 1 seminaras perkettas 

j IV ketv. 

1000 1967,85 Jvykdyta I ketv. 

7000 0 

30000 980 Vykdoma pagal poreikj 

220970 77754,59 


