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1.  APRAŠOMOJI DALIS 
1.1. ESAMA PADĖTIS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE, PROBLEMOS 

 

Su klimato kaita ir neigiamu žmogaus pėdsaku susijusios nelaimės visame pasaulyje, linksniuojamos beveik kasdien: žmonių gyvybes 

nusinešantys potvyniai, liepsnojantys miškai, uraganai ir vis dažniau šėlstančios audros.  

Žmogaus elgesys, dažnu atveju galbūt ir nėra tyčia piktybiškas, tačiau plačiai pripažįstamas pagrindine aplinkos kataklizmų problemų 

priežastimi. Šiandien kaip niekad aktualu ir būtina peržengti kritines planetos ribas, transformuoti visuomenės suvokimą, vertybes, 

požiūrį ir elgesį tikintis pokyčių.   

Lietuvos gyventojų nuomone, kasdienybėje aplinkai ir klimatui labiausiai kenkia nerūšiuojamos atliekos ir plastikiniai maišeliai – rodo 
reprezentatyvi bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa. 

Remiantis tyrimo duomenimis, pusė (53 proc.) šalies gyventojų mano, kad nerūšiuojamos šiukšlės kelia didžiausią pavojų aplinkai ir 

klimatui. 44 proc. įsitikinę, kad aplinkai didžiausią pavojų visgi kelia plastikinių pirkinių maišų ir maišelių naudojimas. 

3 iš 10 šalies gyventojų (29 proc.) įsitikinę, prie taršos labai prisideda vienkartinių plastikinių indų naudojimas. Tiek pat (29 proc.) 

respondentų mano, kad ne mažiau žalingas ir kitų plastiko gaminių naudojimas. 

28 proc. apklausos dalyvių galvoja, kad aplinkai labiausiai kenkia maisto švaistymas, ketvirtadalis, arba 25 proc. – buitinės chemijos 

naudojimas. Likęs dešimtadalis (10 proc.) kaltina vienkartinių sauskelnių naudojimą. 

 

 



 

Bendrovė „Spinter tyrimai“ 2021 metais gegužės 18–28 dienomis apklausė 1010 šalies gyventojų, kurių amžius – 18-75 metai. 

Dauguma gyventojų teigia suprantantys ir tvarumo reikšmę, o kas antras stengiasi gyventi tvariau bei vartoti atsakingiau. Lietuvoje 

tvarumą gyventojai pirmiausia sieja su atliekų rūšiavimu – 7 iš 10 teigia rūšiuojantys atliekas. Beveik kas antras prie tvaresnio vartojimo 

prisideda stengdamasis neišmesti maisto likučių. Tokius skaičius atskleidė inicijuotas atsakingo vartojimo tyrimas. Ir nors tvarumas vis 

dažniau tampa kasdienės rutinos dalimi, atliekų tvarkymo specialistai pastebi, kad dar yra likę pamokų, kurias reikėtų išmokti. 
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Labiausiai tvarumas rūpi jauniems, 25-34 m., žmonėms, dažniau moterims. Ypač išsiskiria neseniai vaikų susilaukę tėvai – net 7 iš 10 

teigia, kad tvarumas buityje jiems labai svarbus.  

Atliekų rūšiavimas ar maisto tausojimas gyventojams nėra vieninteliai atsakingo vartojimo būdai. Trečdalis respondentų buityje 

nebetinkamus naudoti daiktus pernaudoja kitaip, o ketvirtadalis pirmenybę teikia tvariai pagamintiems ar ekologiškiems gaminiams. 

Penktadalis nurodo prie atsakingesnio vartojimo prisidedantys pirkdami internetu.  

Pandemijos metu visų dėmesys buvo sutelktas į sveikatos krizę ir rūpinimąsi sveikata. Suprantama, kad tvarumo, aplinkosaugos, 

teisingo rūšiavimo ir atsakingo vartojimo temos paskutiniais metais buvo nustumtos į antrą planą. Tačiau dabar pastebima, kad 

gyventojų susirūpinimas, kokį pėdsaką planetoje paliekame po savęs, vėl auga.  Džiugina tai, kad rūšiavimo ir maisto švaistymo 

mažinimu gyventojai neapsiriboja – pasirodo namuose atgimsta nebereikalingi daiktai, o verslų investicijos į tvarią gamybą taip pat vis 

dažniau randa savo pirkėją. 

Gyventojai vis dažniau aktyviai prisideda prie užterštumo mažinimo, kas skatina pasitempti ir verslus. Tokios tendencijos, bei 

įstatyminiai pokyčiai diktuoja užduotis ir gamintojams: šie renkasi perdirbamas medžiagas pakuotėms, siekia mažinti ar išvengti 

perteklinio pakavimo, ieško būdų kaip panaudoti gamybos procese susidarančias atliekas. Tačiau greta to ne mažiau svarbu ir toliau 

edukuoti visuomenę apie tinkamą ir teisingą pakuočių atliekų rūšiavimą. Matome, kad gyventojams vis dar kyla nemažai klausimų, 

pavyzdžiui, kaip tinkamai rūšiuoti kosmetikos pakuotes, ar būtina rūšiuojamus indelius išplauti ir kt. Todėl neabejojame, kad kryptingas 

ir nuoseklus švietimo programos įgyvendinimas, ne tik užpildys informacijos spragas, bet ir padidins atliekas rūšiuojančių gyventojų 

skaičių. 

Pastaruoju metu, kaip niekad aiškiai suvokiame, kad ekologiniai iššūkiai skatina mąstyti apie būtinybę ugdyti atsakingą ir gebantį 

gyventi darnoje su aplinka ir ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Ekologinis ugdymas susijęs su pažinimu, įvairių 

aplinkos sistemų ryšių supratimu, žmogaus poveikio aplinkai suvokimu,  atsakingo  požiūrio ir elgesio su aplinka formavimu. 



Aplinkosauginiai klausimų aktualizavimas visuomenėje tampa pamatu ir keliu į brandžią asmenybę, kuri turi esmines ekologines žinias, 

gebėjimus ir vertybines nuostatas padedančias siekti gamtos išsaugojimo, kartu tinkamai pasirinkti veiklos būdus numatant savo 

veiklos pasekmes gamtai. 

Švietimas yra svarbiausia priemonė ugdant pasaulėžiūrą bei vertybes ir turi didžiulį potencialą spręsti tvarumo problemas, su kuriomis 

šiandien neišvengiamai susiduria žmonija. 
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1.2.  ORGANIZACIJOS PRIORITETINĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS KRYPTYS 
 

Identifikuojant prioritetines organizacijos švietimo programos kryptis, siekiame ugdyti sąmoningą, veiklią, už savo veiksmus atsakingą, 
empatišką ir solidarią visuomenę, besirūpinančia aplinka, kurioje gyvena. 

 

VISUOMENĖS ŠVIETIMO KRYPTYS: 

1) Problematikos svarbos didinimas. Maksimalus rūšiavimo reikšmės didinimas viešojoje erdvėje, siekiant suteikti šiai sričiai tinkamą 
svarbą tarp kitų socialiai svarbių klausimų šalyje. 

2) Informuotumo didinimas. Išsamus žinių gilinimas atliekų tvarkymo klausimais, priežasčių rūšiuoti ir pasekmių akcentavimas, siekiant 
didinti asmeninį ekologinį sąmoningumą ir asmeninės atsakomybės suvokimą. 

3) Įsitraukimo skatinimas. Interaktyvi komunikacija su auditorijomis, siekiant didinti informacijos paveikumą bei įsisavinti pagrindinius 
kasdienius aplinkosauginius įgūdžius. 

4) Bendradarbiavimo skatinimas. Sutelkti sektoriaus dalyvius efektyviam bendradarbiavimui, siekiant tobulinti pakuočių atliekų 
tvarkymo sritį šalyje. 

5) Efektyvus gamintojų atsakomybės principo įgyvendinimas. Didinti gamintojų ir importuotojų informuotumą apie pagrindines 
pareigas ir jų įgyvendinimą, skatinti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą. 

 

1.3. ŠVIETIMO PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

ŠVIETIMO PROGRAMOS TIKSLAI: 

1) Visuomenės informavimas pakuočių atliekų tvarkymo klausimais; 



2) Ekologinio sąmoningumo ugdymas; 

3) Motyvavimas rūšiuoti atliekas; 

4) Sektoriaus dalyvių bei socialinių partnerių integralaus požiūrio ir aktyvaus bendradarbiavimo skatinimas; 

5) Gamintojų ir importuotojų informuotumo didinimas. 

 

ŠVIETIMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI: 

• Suteikti aktualią informaciją apie atliekų mažinimą, jų rūšiavimą pasitelkiant integruotas komunikacijos priemones; 
• Užtikrinti nuolatinę, patogią ir operatyvią, visuomenės poreikius atliepiančią prieigą prie rūšiavimo taisyklių bei kitos vartotojui 

reikalingos informacijos; 
• Didinti ekologinį sąmoningumą bei plėsti žinias apie aplinkosauginę problematiką Lietuvoje ir pasaulyje; 
• Gerinti pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus įvaizdį; 
• Ugdyti rūšiavimo įpročius darželiuose, mokyklose, skatinant vaikų ir jaunimo įsitraukimą į rūšiavimą, suteikiant švietimo 

įstaigoms reikalingą metodinę medžiagą bei patogias priemones rūšiavimui; 
• Skatinti įmonių darbuotojus pradėti rūšiuoti biuruose bei namuose, informuojant apie rūšiavimo būdus bei svarbą, suteikiant 

reikiamą informaciją ir priemones rūšiavimui; 
• Organizuoti aplinkosaugines veiklas, įvairius renginius bei akcijas, skatinančias aktyvų visuomenės įsitraukimą ir 

bendruomeniškumo pojūtį; 
• Didinti regionų gyventojų informuotumą ir motyvaciją rūšiuoti; 
• Sutelkti sektoriaus dalyvius bei socialinius partnerius efektyviam bendradarbiavimui, tobulinant pakuočių atliekų tvarkymo 

sektorių, informuojant bei edukuojant visuomenę ; 
• Informuoti gamintojus ir importuotojus apie pareigas bei teisingą jų vykdymą, pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus veiklą ir 

naujausius teisėkūrinius pokyčius. 
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2.  VEIKSMŲ PROGRAMA 
 

2.1. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

Švietimo programa bus įgyvendinama pasitelkiant integruotas komunikacijos priemones, pritaikytas kiekvienai tikslinei grupei, skirtas 
optimaliam rezultatui pasiekti. Programoje suplanuotos tęstinės bei netęstinės švietimo priemonės, kurios atsispindi programos 
vykdymo lentelėje (žr. Lentelė Nr. 1) 

 

2.2. TIKSLINĖS GRUPĖS 
 

Šiandieninėje visuomenėje siekiant efektyvios komunikacijos vienas pagrindinių dalykų yra tikslinių grupių išskyrimas. Švietimo bei 
komunikacijos programa yra orientuota į plačiąją visuomenę, efektyviausiam auditorijos pasiekiamumui identifikuojant atskirą 
visuomenės grupių švietimą: 

• plačiąją visuomenę bei sąmoningumo didinimą nacionaliniu lygmeniu 
• regionų gyventojus, komunikuojant aktualiomis temomis pritaikius paveikiausias priemones kiekvienoje savivaldybėje 
• atskiras visuomenės grupes (moksleivius, pedagogus ir ugdymo įstaigų, biurų darbuotojus ir t.t.) 
• sektoriaus dalyvius 
• gamintojus ir importuotojus 

 

2.3. TIKSLAI IR APIMTYS, VYKDYMO TERMINAI, NUMATOMAS FINANSAVIMAS  
 



Švietimo programoje pakuočių atliekų tvarkymo klausimais taikomi inovatyvūs, į skirtingas visuomenės grupes orientuotos priemonės, 
taktiniai veiksmai bei metodai. Pateiktoje švietimo ir komunikacijos programos vykdymo lentelėje (žr. Lentelė Nr. 1) atsispindi 2022 
metais planuojamos edukacinės veiklos bei projektai, šių veiklų įgyvendinimui pasitelkiamos priemonės, jų vykdymo terminai, skaitinės 
reikšmės, finansavimo dydis bei finansavimo šaltiniai.  



I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

1
Interneto svetainė 

www.zaliasistaskas.lt   [Tęstinė 
priemonė]

Interneto vartotojai

Nuolatos atnaujinama ir pildoma interneto 
svetainėje, kurioje gyventojai supažindinami 

su pakuočių atliekų tvarkymo sistema, 
rūšiavimo taisyklėmis, "Žaliojo taško" 

vykdomomis veiklomis ir iniciatyvomis.

Reguliariai pildyti tinklapį visuomenei 
naudinga, aktualia informacija

Ne mažiau 3 atnaujinimai Ne mažiau 3 atnaujinimai Ne mažiau 3 atnaujinimai Ne mažiau kaip 3 atnaujinimai Organizacijos narių įnašai 30 000

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 9 įrašai Ne mažiau 9 įrašai Ne mažiau 9 įrašai Ne mažiau 9 įrašai Organizacijos narių įnašai 30 000

3 Priemonės rūšiavimui. [Tęstinė 
priemonė]

Lietuvos mokyklos, darželiai, 
įstaigos, įmonės, gyventojai

Rūšiavimo dėžės, skirtos pakuočių atliekoms 
rūšiuoti jų susidarymo vietoje. 

Suteikti patogias priemones pakuotėms 
rūšiuoti 

Nuolat pagal poreikį Nuolat pagal poreikį Nuolat pagal poreikį Nuolat pagal poreikį Organizacijos narių įnašai 50 000

4 Leidiniai

Savivaldybių 
administracijos, atliekų 

tvarkytojai, 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, įsitraukimą, pateikiant 
aktualią ekspertinę informaciją šalies bei 

pasaulio kontekste.
1 leidinys 1 leidinys 1 leidinys 1 leidinys Organizacijos narių įnašai 10 000

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.

Teikti visuomenei teisingą ir išsamią 
informaciją apie skirtingus atliekų tvarkymo 

sektoriaus aspektus, kurti sektoriaus įvaizdį ir 
didinti patikimumą.

Ne mažiau kaip 2 pranešimai Ne mažiau kaip 2 pranešimai Ne mažiau kaip 2 pranešimai Ne mažiau kaip 2 pranešimai Organizacijos narių įnašai 150 000

6
Nacionalinis švietimo projektas 

visuomenei "Žalioji odisėja". 
[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
Pateiktų projektų pristatymas, 

vertinimas
Pasirengimo darbai Viešinimo darbai, 1 renginys. Organizacijos narių įnašai 70 000

7 Edukacinis projektas "Žaliasis 
raštingumas"

Gamintojai ir importuotojai, 
įvairaus amžiaus 

visuomenės grupės

Tai B2C ir B2B segmentams nukreiptos žinios, 
nauji įgūdžiai, aktyvi veikla ir nusimanymas 

aplinkosaugos, atliekų tvarkymo ir rūšiavimo 
srityje. Tai dalyvavimas “žaliosiose 

iniciatyvose”, aktyvumas aplinkosauginiuose 
klausimuose, žinių sklaida.

Edukacijų ciklas, skirtas supažindinti 
visuomenę su žaliojo kurso, žiedinės 

ekonomikos, tvarios aplinkos principais, 
teisingu atliekų tvarkymu, antrinio 

panaudojimo galimybėmis, skatinant 
tvaresnį gyvenimo būdą. 

Ne mažiau 3 edukacijos Ne mažiau 3 edukacijos Ne mažiau 3 edukacijos Ne mažiau 3 edukacijos Organizacijos narių įnašai 30 000

8
Įvairios Žaliojo taško ir 

socialinių partnerių vykdomos 
akcijos

Lietuvos gyventojai

Konkursai, akcijos, paskaitos, renginiai, 
žaidimai,  bendradarbiavimo projektai, 
skatinantys rūšiuoti ir skleisti ekologišką 

gyvenimo būdą.

Skatinti gyventojų domėjimąsi aplinkosauga 
ir įsitraukimą.

Ne mažiau kaip 1 veikla Ne mažiau kaip 1 veikla Ne mažiau kaip 1 veikla Ne mažiau kaip 1 veikla Organizacijos narių įnašai 50 000

9 Informaciniai renginiai 
gamintojams importuotojams

Organizacijos nariai
Informaciniai edukaciniai renginiai apie 
pakuočių atliekų tvarkymą, įstatyminius 

pokyčius, naujoves

Didinti informuotumą apie pakuočių atliekų 
tvarkymo sektorių.

 _ _ Pasirengimo darbai Ne mažiau kaip 1 renginys Organizacijos narių įnašai 30 000

10

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)

Suderintos švietimo priemonės 
pagal poreikį (ne mažiau 1 

priemonė)

Suderintos švietimo priemonės 
pagal poreikį (ne mažiau 1 

priemonė)

Suderintos švietimo priemonės 
pagal poreikį (ne mažiau 1 

priemonė)
Organizacijos narių įnašai 100 000

550 000

Programą parengė: VšĮ "Žaliasis taškas" 
Marketingo ir komunikacijos vadovė
Simona Rasalė

Programą patvirtino: VšĮ "Žaliasis taškas"
Generalinis direktorius
Kęstutis Pocius

*2022 m. Visuomenės švietimo bei informavimo programos priemonėms skiriamos lėšos gali kisti, atsižvelgiant į Organizacijos finansines galimybes, pandeminę situaciją šalyje 
bei konkretaus projekto ar renginio turinį. 

VISO*:

INTERNETAS

EDUKACINĖS PRIEMONĖS

PROJEKTAI VISUOMENEI ŠVIESTI

SEMINARAI IR KONFERENCIJOS

ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖSE

Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė)

Finansavimo šaltinis
Planuojama 

skirti lėšų 
(EUR)

Tikslas

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS VISUOMENĖS ŠVIETIMO PROGRAMA 2022 m.

Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas
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