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VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS VYKDYMAS 2021 m. III KETV. 

 Priemonė 
Tikslinės 
grupės 

Tikslas 

Įgyvendinimo 
terminai ir tikslas 
(skaitinė reikšmė) 

Išleista 
per I+II+III 

ketv. 
(pagal SF 
be PVM)  

Planuojama 
 skirti 2021 

m. III ketv. 

INTERNETAS 

1 Interneto svetainė 
www.zaliasistaskas.l
t   [Tęstinė 
priemonė] 

Interneto 
vartotojai 

Reguliariai 
pildyti tinklapį 
visuomenei 
naudinga, 
aktualia 
informacija 

Paskelbti 3 
informaciniai 
pranešimai, naujinta 
funkcinė svetainės 
sistema 

3354,59 20000 

2 Komunikacija 
socialiniuose 
tinkluose.[Tęstinė 
priemonė] 

Socialinių 
tinklų 
vartotojai 

Kurti patrauklų 
sektoriaus 
įvaizdį, didinti 
vartotojų 
sąmoningumą 
skelbiant 
aktualią 
informaciją. 

Įrašai „Žaliasis 
taškas“: 
Facebook 61 
Instagram 15 
Linkedin 1 
 
„Žalioji odisėja“: 
Facebook 32 
Instagram 15 
 
„Misija Švari 
vasara“: Facebook 
16 
 
Viso: 140 žinučių 

7616,06 35000 

EDUKACINĖS PRIEMONĖS 

3 Švietimo akcija 
biurams  

 Biurų 
darbuotojai. 

Skatinti 
darbuotojus 
rūšiuoti. 

 
11053,96 30000 

4 Priemonės 
rūšiavimui. [Tęstinė 
priemonė] 

Lietuvos 
mokyklos, 
darželiai, 
įstaigos, 
įmonės, 
gyventojai 

Suteikti patogias 
priemones 
rūšiuoti 
bendrose 
patalpose. 

Išdalinta 3981 vnt.  
rūšiavimo dėžutė 

 7104,09 50000 

5 Leidiniai Savivaldybių 
administracijos
, atliekų 
tvarkytojai, 
gamintojai ir 
importuotojai 

Didinti 
informuotumą, 
pateikiant 
ekspertinę 
informaciją 
šalies bei 
pasaulio 
kontekste. 

Parengtas ir 
išplatintas 
naujienlaiškis. 
Rengiama Žalioji 
knyga. 

6533,78 40000 

PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI 



6 Komunikacija apie 
atliekų tvarkymo 
sektorių 

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai, 
Lietuvos 
gyventojai 

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

Per III ketv. Pasiekti 
iš viso 105 "Žaliojo 
taško" paminėjimai 
žiniasklaidoje. 
 
Publikacijos:  
„Dzūkijos 
nacionaliniame 
parke nemokamai 
atostogauja 
automobilinių 
atliekų sąvartynai“ 
 
„Karantinas miškams 
padovanojo šūsnį 
vienkartinių indų“  
 
„7 iš 10 gyventojų 
rūšiuoja atliekas, bet 
ar daro tai tinkamai? 
Rūšiavimo principai, 
kuriuos verta 
prisiminti“ 
 
„Šiukšlyne 
nacionaliniame 
parke – žalčiai, 
vapsvos ir pelėnai“ 
 
Nemokamos „Misija: 
švari vasara“ 
pramogos 
Juodkrantėje: kinas 
po atviru dangumi ir 
edukacinis spektaklis 
mažiesiems 
 
„Misija: švari vasara“ 
rezultatai tvarkant 
nacionalinius parkus: 
surinkta 45 tonos 
šiukšlių ir išvaduota 
kirstukų šeima  
 
Nacionalinis 
projektas „Gamtos 
herojai‘21“ ieško 
draugiškų aplinkai 
mokinių, mokytojų ir 
mokyklų  
 
Žurnale „Sodo 
spalvos“ straipsnis 
apie rūšiavimą 

41320,07 50000 
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Žurnale „Miškai“ 
straipsnis apie 
„Misiją: švari vasara“ 
 
Žurnale „Mano 
sodai“ straipsnis 
apie rūšiavimą 
 
Žurnale „60+“ 
straipsnis tvarumą ir 
rūšiavimo naudą 
 
   

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

Moksleiviai ir 
mokytojai 

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

Turinio formavimo 
darbai; bendravimas 
su dalyviais ir 
partneriais, VIDEO 
klausimų derinimas.  

09-16 Seminaras 
mokiniams “Ar 
atliekų perdirbimas 
Lietuvoje 
įmanomas?”  

Parengti ir išplatinti 
3 naujienlaiškiai su 
metodine medžiaga  
 

25757,6 70000 

8 Socialinė reklama 
visuomenės 
informavimo 
priemonėse 

Socialinės 
reklamos 
kampanija 
Lietuvos 
gyventojams, 
skatinanti 
atliekų 
rūšiavimą, 
apimanti 
įvairius 
media kanalus. 

Skatinti 
gyventojus 
rūšiuoti atliekas. 

4 x reportažai laidoje 
„Amžius ne riba“ 
(TV3) 09-04 d.; 09-11 
d.; 09-18 d.; 09-25 d. 
 
Reportažas laidoje 
„Mes pačios“ (LNK) 
09-18 d.  
 
2 x informacinės 
laidos „Švarūs 
miestai“ (Lietuvos 
rytas tv) 09-04 d.; 
09-11 d. 

  

100269,9
1 

100000 



9 Įvairios Žaliojo taško 
vykdomos akcijos 

Lietuvos 
gyventojai 

Skatinti 
gyventojų 
domėjimąsi 
aplinkosauga ir 
įsitraukimą. 

Projektas „Misija: 
Švari vasara“: 

07-09 Nacionalinis 
Žemaitijos  parkas   

07-29 Nacionalinis 
Dzūkijos parkas   

08-27 Nacionalinis 
Kuršių nerijos parkas 

08-27 baigiamasis 
projekto renginys 
Juodkrantėje  

Edukacinės 
dirbtuvės: 

07-01; 07-08; 07-15 
(x2); 07-22 (x2); 07-
29 (x2); 08-05 (x2); 
08-12 (x2); 08-19 
(x2); 08-26 ( x2)  

Viso: 16 edukacinių 
renginių 

  

50982,22 100000 

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS 

10 Seminarai 
gamintojams 
importuotojams 

Organizacijos 
nariai 

Didinti 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
sektorių. 

Pasirengimo darbai, 
konceptas, temų 
gryninimas, ekspertų 
paieška 

  21160 

ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE 

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

Savivaldybių 
gyventojai 

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

Lipdukai (2000 vnt.)  

Molėtų, Elektrėnų, 
Tauragės r., Jonavos 
savivaldybės 

Edukaciniai 
Spektakliai (x2):  

09-10 Kretingos 
komunalinių 
paslaugų centras  
 
09-10 Kretingos 
Simono Daukanto 
progimnazija  
 
Edukaciniai 
renginiai:  
 

65062,89 100000 



07-08  Klaipėdos r. 
Simonaitytės viešoji 
biblioteka  
 
07-09 Klaipėdos EU 
(Žilvičio stovykla)  
 
07-19 Šiaulių EU 
(Skautų stovykla)  
 
07-24 Utenos EU 
(Miesto šventė)  
 
08-04 Ukmergės soc. 
Centras (neįgalieji)  
 
08-14 Zero fest  
 
08-24 Tauragės EU 
  
08-26 Marijampolės 
EU. miesto knygų 
šventė 
 
08-27 „Darom prie 
Jūros“  
 
08-29 Šalčininkėlių 
miesto šventė 
 
09-10 – 09-11 
Skaitymo festivalis 
Vilniaus apskrities A. 
Mickevičiaus 
bibliotekoje 
 
09-11 Kalvarijų 
miesto šventė  
 
09-24 Kultūros 
naktys Vilniuje 

09-25 „Draugų 
dirbtuvės“ – eko-
dirbtuvės 

09-23 „Žaliasis 
raštingumas“ – eko 
dirbtuvės (online) 

09-13 „Gamtos 
herojai“ – projekto 
pradžia 



09-23 „Gamtos 
herojai“ – 
konferencija 
mokiniams 

Atliekų kultūros 
egzamino prizas: 

09-22 Radviliškio 
Vinco Kudirkos 
pagrindinė mokykla 
5A  (Gyvai) pristatyta  
perdirbimo 
ekspozicija  

09-29  Gargždų 
„Minijos“ 
progimnazija 
6C (online) paskaita 
ir protmūšis   

Viso: 20 renginių 
 

VISO: 319055,1
7 

616160 

 

 

 

Parengė: Marketingo ir komunikacijos vadovė Simona Rasalė 


