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Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

 

Organizacijos steigėjas yra supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekianti įmonė Lietuvos ir Slovakijos AB „GRAFOBAL VILNIUS“. 

Organizacijos dalininkas yra UAB „Fleksografijos paslaugų centras“. Organizacijos steigėjas ir dalininkas yra ir pavedimo Organizacijai davėjai, nes 

sutartiniais pagrindais yra pavedę Organizacijai vykdyti savo pareigas, susijusias su tiekiamų vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymu. 

2018 m. Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą buvo pavedę 146 (vienas šimtas 

keturiasdešimt šeši) gamintojai ir importuotojai (įskaitant Organizacijos steigėją/dalininką). Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

pateikiamas Priede Nr. 1 prie 2018 metų ataskaitos. 

 

 

Organizacijos narių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2018 metų pabaigos, tiektas rinkai bendras pakuočių kiekis ir faktinis sutvarkytas 

pakuočių atliekų kiekis 

 

Pakuotės rūšis 
Tiektas vidaus rinkai 

kiekis, t 

Sutvarkymo užduotys 

2018 m.  

Užduotimis nustatytas 

tvarkytinas faktinis pakuočių 

atliekų kiekis, t  

Paskirstytų dokumentų kiekiai,  t  

Plastikinė 4 328,4695 50% 2164,23475 2164,2645 

PET 444,7137 50% 222,35685 222,363 

Popierinė ir kartoninė 6 491,9243 80% 5193,53944 5193,577 

Metalinė 753,6474 54% 406,969596 407,00032 

Stiklinė 4 125,2556 68% 2805,173808 2805,185 

Kombinuota 62,7813 25% 15,695325 15,31 

Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 
167,6066 25% 41,90165 41,907 

Kita 4,9027 45% 2.2062 0 

Medinė 7673,9786 45% 3453,2905 3450 

VISO 24053,28   14305,36814 14299,60682 
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Informacija apie 2018 m. vykdytas priemones Veiklos organizavimo plane  

 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai 

apibrėžtas prievoles per 2018 m. buvo įvykdytos tokios priemonės: 

 

Plano priemonė Priemonės įvykdymo data, 

vykdymo stadija 

Įgyvendinimo 

apimtis (skaitinė 

reikšmė) 

Skirta lėšų suma 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis (arba savivaldybių 

įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta 

administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir 

atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. 

Priemonė įvykdyta (priede Nr. 2 

prie 2018 metų ataskaitos 

pateikta 1 lentelė, kurioje 

pateiktas sąrašas sutarčių, 

pasirašytų su savivaldybėmis). 

60 (šešiasdešimt) 

sutarčių su 

savivaldybėmis. 

 

Atskiras finansavimas nenumatytas, 

sąnaudos priskirtos prie administracinių 

bei darbo užmokesčio sąnaudų. 

Skirta lėšų- 0 Eur. 

Sutarčių su savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais 

juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir atliekų 

surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, 

paruošimo naudoti ir naudojimo atnaujinimas. 

Priemonė neįvykdyta paaiškėjus, 

kad ji neaktuali (Plane numatyta 

2018 m. 1 ketvirtį atnaujinti 1 

(vieną) sutartį. Sutartis 

neatnaujinta, paaiškėjus, kad 

2017 m. buvo sutaryta 

neterminuota sutartis). Priede 

Nr. 2 prie 2018 metų ataskaitos 

pateikta 2 lentelė, kurioje 

pateiktas sąrašas sutarčių, 

pasirašytų su atliekų 

tvarkytojais. 

43 (keturiasdešimt 

trys) sutartys su 

atliekų 

tvarkytojais. 

 

Atskiras finansavimas nenumatytas, 

sąnaudos priskirtos prie administracinių 

bei darbo užmokesčio sąnaudų. 

Skirta lėšų- 0 Eur. 

Sutarčių su pagal nustatytą tvarką išrinktais pakuočių 

atliekų surinkėjais sudarymas dėl ne komunaliniame sraute 

susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti. 

Priemonė įvykdyta. 

(Priede Nr. 2 prie 2018 metų 

ataskaitos pateikta 4 lentelė, 

kurioje pateiktas sąrašas sutarčių 

dėl nekomunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių atliekų 

tvarkymo). 

11 (vienuolika) 

sutarčių 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 
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Sutarčių su pagal nustatytą tvarką išrinktais pakuočių 

atliekų naudotojais ir/ar eksportuotojais sudarymas dėl ne 

komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų 

naudojimo. 

Priemonė įvykdyta. 

(Priede Nr. 2 prie 2018 metų 

ataskaitos pateikta 4 lentelė, 

kurioje pateiktas sąrašas sutarčių 

dėl nekomunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių atliekų 

tvarkymo). 

4 (keturios) 

sutartys 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Ataskaitų Organizacijos kontrolės tarybai teikimas kaip 

numatyta Sutartyje dėl kontrolės tarybos sudarymo. 

Priemonė įvykdyta. 

Ataskaitos pateiktos. 

 

4 (keturios) 

ataskaitos 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Pakuočių atliekų tvarkytojų, su kuriais Organizacija 

sudarys sutartis dėl 2018 m. pakuotės atliekų tvarkymo 

užduočių vykdymo, sutarčių sąlygų vykdymo kontrolė. 

Priemonė įvykdyta. 

2018 04 03 atliktas atliekų 

tvarkytojo  UAB “Ecoservice 

projektai”  surinktų pakuočių 

atliekų sudėties nustatymo 

patikrinimas. 

2018 06 06 atliktas atliekų 

tvarkytojų UAB “Kelmės 

vietinis ūkis” ir UAB “Kuršėnų 

komunalinis ūkis” apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) ir surinktų 

pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo patikrinimas Šiaulių 

regiono atliekų tvarkymo centre. 

2018 06 27 atliktas atliekų 

tvarkytojų UAB “Švarinta”, 

UAB “Ecoservice projektai” ir 

UAB “Naujosios Akmenės 

komunalininkas” apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) ir surinktų 

pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo patikrinimas Šiaulių 

regiono atliekų tvarkymo centre. 

2018 07 19 atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB “Jurbarko 

komunalininkas” apvažiavimo 

Buvo atlikti 7 

(septyni) 

pakuočių atliekų 

tvarkytojų 

įsipareigojimų 

vykdymo 

patikrinimai 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 
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(stiklo pakuotės rinkimo) 

Jurbarko mieste patikrinimas.  

2018 07 31 atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB “Ecoservice 

Projektai” apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) ir surinktų 

pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Mažeikių mieste 

patikrinimas. 

2018 09 26 atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB “Ecoservice 

Projektai” apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) ir surinktų 

pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Mažeikių mieste 

patikrinimas. 

2018 11 14 atliktas atliekų 

tvarkytojo  UAB “Tvarkyba” 

apvažiavimo (pakuotės rinkimo) 

ir surinktų pakuočių atliekų 

sudėties nustatymo patikrinimas.  

Dokumentų, patvirtinančių duomenis apie Organizacijos 

dalyvių ir pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai pateiktų pakuočių kiekį, teisingumo kontrolė. 

Priemonė įvykdyta.  

Patikrinta:  

AB “Mašinų gamykla Astra” 

gegužės 15 d., UAB “Oqema” 

gegužės 17 d., UAB “Vykelida” 

liepos 30 d., UAB “Alytaus 

keramika” rugpjūčio 28 d., UAB 

“AD Wood” gruodžio 22 d., 

UAB “Paliūtis gruodžio 27 d. 

Buvo atlikti 6 

(šešių) pavedimo 

davėjų 

patikrinimai 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Gamintojų ir importuotojų konsultavimas pakuočių 

apskaitos klausimais siekiant pakuočių apskaitos atitikimo 

galiojantiems reikalavimams. 

Priemonė įvykdyta. 

Buvo konsultuota: 

UAB „Varėnos pienelis“, UAB 

„Amoka“, UAB „Krekenavos 

agrofirma“, AB „Volfas 

Engelman“, UAB „Baltic 

Vairas“, UAB “Amoka”, UAB 

Buvo atlikta 22 

(dvidešimt dvi) 

konsultacijos 

Atskiras finansavimas nevykdytas, 

priemonė finansuota bendrai iš 

administravimo ir darbo užmokesčio lėšų. 

Skirta lėšų suma - 0 Eur. 
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“Baltic fresh fruit”, UAB 

“Vykelida”,  UAB “Mediato”, 

AB “Krekenavos agrofirma”, 

UAB „Grigeo Baltwood“, UAB 

„Deichmann Avalynė“, UAB 

„Biogra“, AB „Krekenavos 

agrofirma“, AB „Baltik vairas“, 

UAB „Mimeta“, UAB 

„Amoka“, UAB „Margiris“,  

UAB „Vykelida“, UAB 

„Medaus pirkliai“, AB „Baltic 

vairas“, UAB „AE Medical“. 

 

Bendras 2018 m. surinktų ir sutvarkytų Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis pagal tai, iš kur buvo surinktos 

pakuočių atliekos (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos ar kita) 

 

Pakuotės rūšis Surinktų ir sutvarkytų pakuočių atliekų kiekis, t Iš kur buvo surinktos pakuočių atliekos 

Plastikinė 984,704 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Plastikinė 1179,960 komercinis srautas 

PET 76,951 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 147,000 komercinis srautas 

Popierinė ir kartoninė 634,182 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir kartoninė 4618,890 komercinis srautas 

Metalinė 83,997 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 323,000 komercinis srautas 

Stiklinė 1956,603 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 890,000 komercinis srautas 

Kombinuota 15,318 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota - komercinis srautas 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 54,863 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) - komercinis srautas 

Kita - komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kita - komercinis srautas 

Medinė - komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 3450,000 komercinis srautas 

VISO 14415,468  
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Sąrašas visų Organizacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu savivaldybių 

organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose 

 

 Sutarčių sąrašas pateikiamas priede Nr. 2 prie 2018 metų ataskaitos 4 lentelėje. Kartu su sutarčių sąrašu teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka 

patvirtintos sutarčių kopijos su priedais. 

2018 m. Organizacija skelbė konkursą pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms parinkti.  

 

Konkurso 

skelbimo 

data 

Pasiūlymų pateikimo 

terminas iki 

Pasiūlymo voko 

atplėšimo data 

Dienraščio 

pavadinimas 

Pakuotės rūšys 

2018-03-28 2018-04-11 12:00 2018-04-11 12:15 „Lietuvos 

rytas“ 

1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos. 

2. Plastiko pakuočių atliekos. 

3. PET pakuotės atliekos. 

4. Stiklo pakuotės atliekos. 

5. Metalinės pakuotės atliekos. 

6. Medinės pakuotės atliekos. 

 

Kitos pakuočių atliekas tvarkančioms įmonės parinktos apklausos būdu.  

 

 

Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 

 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t Viso Organizacijai sumokėti įnašai, eur 

Plastikinė 4 328,4695 598980,65 

PET 444,7137 52031,50 

Popierinė ir kartoninė 6 491,9243 232763,60 

Metalinė 753,6474 59503,77 

Stiklinė 4 125,2556 305268,91 

Kombinuota 62,7813 7596,54 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 167,6066 20950,83 

Kita 4,9027 161,79 

Medinė 7673,9786 273158,99 

Pagal susitarimą dėl plastikinių pakuočių 

atliekų tvarkymo 
 

19305,75 

VISO 24053,28 1569722,32 

 

Pastaba: į nurodytą lėšų sumą neįeina PVM mokestis, šiuo metu sudarantis 21 procentą. 
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Gautų lėšų paskirstymas 

 

2018 m. Organizacijos gautos lėšos paskirstytos sekančiai: 

1. 62150,60  Eur skirta organizacijos administravimui.  

2. 148052,72  Eur skirta Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui. 

3. 47139.51 Eur skirta Švietimo programos vykdymui. Lėšos skirtos švietimo programos vykdymui sudaro 3% nuo pajamų gautų iš Organizacijos steigėjų, 

dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų. 

4. Pakuočių atliekų tvarkymui iš viso (surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti, naudojimui finansuoti) skirta 1211946,68  Eur. 

iš jų: 

-komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirta–  785445,35 Eur 

tame tarpe: 

-konteinerių pirkimui 66704.81 Eur; 

-konteinerių pastatymui – 2659.08 Eur; 

-maišų pirkimui – 1113.34 Eur; 

-palūkanų kompensavimams už konteinerių pirkimą – 580.39 Eur; 

-nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirta – 355443,71 Eur; 

5.  Kitoms išlaidoms skirta 45500,28 Eur ( tame tarpe 26694,42 Eur beviltiškos skolos, 13516,90 Eur palūkanos). 

 

Organizacijai mokami narių įnašai  

Organizacijos steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai, Organizacijai įnašus moka vienodomis sąlygomis, pagal patvirtintus paslaugų tarifus.  

 

Pakuotės rūšis 

Pakuotės atliekų tvarkymo 

organizavimo įkainiai 2018 

metams, Eur už 1 t. į vidaus rinką 

išleistos pakuotės  (be PVM)** 

Stiklinė pakuotė 74 

Popierinė pakuotė 36 

Plastikinė pakuotė 139 

PET pakuotė 117 

Medinė pakuotė 36 

Kombinuota pakuotė 121 
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Kombinuota pakuotė 

(VMPK*) 

125 

Metalinė pakuotė 79 

Kita pakuotė 33 

 

*VMPK - vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas. 

**Įkainiai, kurie galiojo pagal iki 2018-12-31 pasirašytas sutartis, nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo 

infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais. 

Visiems Organizacijos nariams yra taikomi vienodi paslaugų teikimo tarifai bei jų taikymo sąlygos. Taikomų tarifų dydžiai ir paslaugų teikimo 

sąlygos yra pateikiamos kiekvienam Organizacijos nariui pasirašant Sutartį dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo ir / arba 

sutarčių priedus (sutarčių pratęsimo atveju) vieneriems metams.  

Organizacijos nariai mokėjimus už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą moka pagal Sutartyje dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų 

tvarkymo organizavimo numatytas sąlygas, pagal kurias mokėjimų dydis priklauso nuo Organizacijos nario į vidaus rinką išleidžiamos pakuotės rūšies 

bei kiekio. 

 

Direktorius     Karolis Šiaudkulis 
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Visuomenės švietimo programa 2018 m.  
Eil. 
nr.  

Priemonė Tikslinės 
grupės 

Aprašymas Tikslas, uždavinys Įgyvendinimo 
terminai ir apimtys 
(metų ketvirčiais, 
skaitinė reikšmė) 

Faktas  Finansavimo 
šaltinis  

Planuojama 
skirti lėšų 
(Eur) 

Skirta lėšų 
suma (Eur)  

1. Interneto svetainė 
www.gamtosateitis.lt.  
Tęstinė priemonė 

Interneto 
vartotojai 

Interneto 
svetainėje 
talpinama 
informacija apie 
rūšiavimo svarbą, 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje ir 
pasaulyje, nuolat 
pildoma aktualia 
tekstine ir 
vizualine 
informacija.  

Aplinkosaugos ir 
pakuočių atliekų 
tvarkymo tematikos 
sklaida/visuomenės žinių 
apie pakuočių atliekų 
tvarkymą Lietuvoje 
gilinimas 

Pagal poreikį, ne 
mažiau 1 atnaujinimas 
I, II, III, IV ketvirčiais  

Įvykdyta.  
I ketv. – sukurta nauja skiltis apie 
rūšiavimo svarbą „Rūšiuokime. 
Kaip teisingai rūšiuoti atliekas?“. 
Paskelbtos 4 naujienos. 
II ketv. – sukurta nauja skiltis apie 
rūšiavimo svarbą „Rūšiuokime. 
Bendrieji pakuočių ženklinimo 
reikalavimai“. Paskelbtos 6 
naujienos. 
III ketv. - sukurta nauja skiltis apie 
rūšiavimo svarbą „Rūšiuokime. 
Pakuočių rūšys“. Paskelbtos 7 
naujienos.  
IV ketv. - sukurta nauja skiltis apie 
rūšiavimo svarbą - sukurta 
viktorina „Ar moki teisingai 
rūšiuoti atliekas“. Paskelbta 16 
naujienų. 

Organizacijos 
narių įnašai 

2000 2000 

2.  Komunikacija 
socialiniuose tinkluose 
(pvz. Facebook, 
Instagram). 
Tęstinė priemonė. 

Socialinių 
tinklų 
vartotojai – 
visuomenė. 

Įrašai, 
edukuojantys 
socialinių tinklų 
vartotojus 
pakuočių atliekų 
rūšiavimo, atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus, 
aplinkosauginiais 
bei kitais aplinkai 
draugiško 
gyvenimo būdo 
klausimais.   
 

Didinti vartotojų 
sąmoningumą ir 
įsitraukimą į 
aplinkosaugos ir atliekų 
tvarkymo problemų 
sprendimą. /visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Nuolat, ne mažiau kaip 
10 įrašų I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 

Įvykdyta.  
I ketv. - sukurta 12 įrašų. 
II ketv. - sukurta 17 įrašų. 
III ketv. - sukurta 20 įrašų. 
IV ketv. - sukurta 15 įrašų. 

Organizacijos 
narių įnašai 

2000 2000 

3.  Suderintų priemonių su 
konkrečia savivaldybe 
įgyvendinimas.  
Netęstinė priemonė. 
 

Visuomenė  Viešinimo 
priemonės ir 
kanalai, 
skatinantys 
pirminį atliekų 
rūšiavimą. 
Konkrečių 
priemonių poreikį 

Bendradarbiaujant su 
savivaldybėmis, atliekų 
tvarkytojais, RATC‘ais ir 
pasitelkiant viešinimo 
priemones bei kanalus, 
šviesti ir informuoti 
savivaldybių gyventojus 
pakuočių atliekų 

Ne mažiau kaip 1 
suderinta konkreti 
priemonė su 
savivaldybėmis arba 
RATC‘ais I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 
 

Įvykdyta.  
I ketvt. – sukurtas infografinis 
video klipas, išsiųstas 28 
savivaldybėms – sklaidai 
savivaldybių informaciniuose 
kanaluose (soc. tinkluose, 
interneto svetainėse, visuomenės 
informavimui el. paštu), vykdyta 

Organizacijos 
narių įnašai 

4000 8500 

http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/pakuociu-rusys/
http://gamtosateitis.lt/pakuociu-rusys/
http://gamtosateitis.lt/viktorina-apie-atlieku-rusiavima/
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savivaldybės 
pateikia 
organizacijai iki 
einamųjų metų 
vasario 15 dienos.  

tvarkymo 
klausimais/visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

reklaminė sklaida socialiniuose 
tinkluose. Parengtos reklaminės 
brošiūros (popierinis ir el. 
variantas) apie organizaciją VšĮ 
„Gamtos ateitis“. 
II ketvt. – pagaminta speciali 
priemonė – magnetinių lipdukų 
rinkiniai apie atliekų rūšiavimo 
dažniausiai pasitaikančias klaidas 
ir sukurtas antrasis video ciklo 
infografinis video bei išsiųstas 28 
savivaldybėms, vykdyta reklaminė 
sklaida socialiniuose tinkluose.  
III ketv. – paruoštos ir el. paštu 
savivaldybėms išsiųstos  
elektroninės priemonės apie 
atliekų rūšiavimo taisykles, 
pagamintas trečiasis video ciklo 
infografinis video ir išsiųstas 28 
savivaldybėms, vykdyta jo 
reklaminė sklaida socialiniuose 
tinkluose.  
IV ketvt. – paruoštos ir el. paštu 
išsiųstos savivaldybėms  
elektroninės priemonės apie 
atliekų rūšiavimo taisykles ir 
ketvirtasis video ciklo infografinis 
video, vykdyta reklaminė sklaida 
socialiniuose tinkluose. Sieninio 
kalendoriaus gamyba. 
Finansuojama kartu su VšĮ 
„Žaliasis taškas” ir VšĮ „Pakuočių 
tvarkymo organizacija“. Pagaminti 
atšvaitai, kuriuos dalino VšĮ 
,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centras“.  

4.  Komunikacija media 
kanaluose (spausdinti 
žiniasklaidos leidiniai / 
e-žiniasklaidos 
priemonės ir socialinio 
tinklo (Linked In) 
straipsnių publikavimo 
platforma) 
Netęstinė priemonė. 
 

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai 

Informacijos 
rinkimas, analizė 
ir pateikimas 
visuomenei 
aktualiuose 
straipsniuose, 
pranešimuose, 
viešuose 
komentaruose 
pakuočių atliekų 

Teikti tikslinei auditorijai 
teisingą, aktualią ir 
išsamią informaciją apie 
skirtingus atliekų 
sektoriaus 
aspektus/visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Ne mažiau kaip 1 
pranešimas I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 
 

Įvykdyta.  
I ketv. – paskelbta 1 publikacija. 
II ketv. – paskelbta 1 publikacija ir 
teikti 2 komentarai žiniasklaidos 
priemonėms. 
III ketv. – paskelbta 1 publikacija 
ir teikti 3 komentarai žiniasklaidos 
priemonėms. 
IV ketv. – paskelbta 1 publikacija 
ir teikti 3 komentarai žiniasklaidos 
priemonėms. 

Organizacijos 
narių įnašai 

3140 3140 
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tvarkymo 
klausimais.  

5.  Elektroninis 
informacinis leidinys.  
Tęstinė priemonė.  
 
 

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai 
 

El. paštu tikslinei 
auditorijai 
platinamas ir 
interneto 
svetainėje 
talpinamas 
elektroninis  
leidinys / 
naujienlaiškis.  
 

Informuoti gamintojus 
bei importuotojus apie 
naujausius pasikeitimus, 
organizacijos vykdomą 
veiklą, pakuočių 
sektoriaus 
aktualijas//visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Ne mažiau kaip 1 
informacinis leidinys I, 
II, III, IV ketvirčiais 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – išsiųsti 2 naujienlaiškiai. 
II ketv. – išsiųsti 2 naujienlaiškiai. 
III ketv. – išsiųstas 1 
naujienlaiškis. 
IV ketv – išsiųsti 2 naujienlaiškiai. 

Organizacijos 
narių įnašai 
 

1500 1500 

6.  Seminarai gamintojams 
ir importuotojams  
Netęstinė priemonė.  

Organizacijos 
nariai  

Seminarai apie 
pakuočių atliekų 
tvarkymą. 

Didinti informuotumą 
apie pakuočių atliekų 
tvarkymo 
sektorių./visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Ne mažiau kaip 2 
seminarai I ketvirtį; 
pasirengimo darbai II 
ir III ketvirtį; ne mažiau 
kaip 2 seminarai IV 
ketvirtį 
 
 
 
 

Įvykdyta. 
I ketv. - suorganizuoti du 
mokymai Vilniuje ir Kaune (sausio 
mėn.). 
IV ketv. – suorganizuoti du 
seminarai Vilniuje ir Kaune 
(lapkričio mėn.).  
Mokymams/seminarams 
paruoštos priemonės: kvietimas, 
infografikas, bloknotas, mokymų 
pažymėjimas.  

Organizacijos 
narių įnašai 

6500 4339,51 

7.  Infografinių video ciklas. 
Netęstinė priemonė. 

Interneto 
vartotojai  

Infografinių video 
formatu 
pateikiama aktuali 
informacija apie 
pakuočių atliekų 
tvarkymą ir 
rūšiavimą.  

Didinti vartotojų 
informuotumą, stiprinti 
sektoriaus įvaizdį ir 
patikimumą//visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Ne mažiau kaip vienas 
infografinis video I, II, 
III, IV ketvirčiais 
 
 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – sukurtas infografinis 
video „Ko negalima mesti į 
antrinių žaliavų konteinerius?“. 
II ketv. – sukurtas infografinis 
video „Rūšiuoju plastiko atliekas – 
rūpinuosi gamtos ateitimi“. 
III ketv. – sukurtas infografinis 
video „Rūšiuoju popieriaus 
atliekas – rūpinuosi gamtos 
ateitimi“.  
IV ketv. – sukurtas infografinis 
video „Rūšiuoju stiklo atliekas – 
rūpinuosi gamtos ateitimi“.  

Organizacijos 
narių įnašai 

2000 2000 

8. Švietimo akcija 
moksleiviams. 
Netęstinė priemonė.    

Lietuvos 
mokyklų 
moksleiviai ir 
mokytojai 

Bendradarbiavimo 
projektas su 
tikslinei auditorijai 
skirtu tęstiniu 
projektu, 
skatinančiu 
moksleivius gilinti 
žinias apie 
aplinkosaugą, 
įtraukiantis 

Atkreipti moksleivių 
dėmesį į aplinkosaugos 
problemas, skatinti 
domėtis jų sprendimo 
būdais, edukuoti 
aplinkosaugos ir 
ekologijos 
klausimais/visuomenės 
žinių apie pakuočių 

Pasirengimo darbai I 
ketvirtį; ne mažiau 
kaip 1 renginys II, III, 
IV ketvirtį 
 

Įvykdyta. 
II ketv. – suorganizuotas 1 
renginys skirtingoms 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
grupėms Vilniaus lopšelyje 
darželyje „Žibutė“ (birželio mėn.). 
III ketvt. – suorganizuotas 1 
renginys pradinių klasių 
moksleiviams  Vilniaus 

Organizacijos 
narių įnašai 

3000 18160 
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dalyvauti Lietuvos 
mokyklas.  
 
 

atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

„Ąžuolyno“ progimnazijoje 
(rugsėjo mėn.).  
IV ketvt. – suorganizuoti 2 
renginiai Trakuose ir 
Druskininkuose (gruodžio mėn.).    
Sukurta ir pagaminta vaikams 
pasakų ir užduotėlių knyga „Kaip 
vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“. 
Knygos išplatintos regionuose 
veikiantiems vaikų darželiams (per 
100 darželių).  

9.  Visuomenės ir švietimo, 
informavimo, 
edukavimo pakuočių 
atliekų tvarkymo 
klausimais programos 
įgyvendinimo 
koordinavimas.  
Tęstinė priemonė.  
 

Visuomenė, 
partneriai  

Programoje 
numatytų 
priemonių, 
projektų, 
kampanijų 
planavimas, 
įgyvendinimo 
koordinavimas, 
numatytų 
šviečiamųjų 
leidinių, 
straipsnių, 
internetinės 
medžiagos 
rengimo, 
gamybos, 
talpinimo 
organizavimas bei 
įgyvendinimo 
koordinavimas.  

Tinkamai įgyvendinti 
patvirtintą švietimo 
programą/visuomenės 
žinių apie pakuočių 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje gilinimas 

Nuolat  
 
 

Įvykdyta. 
 

Organizacijos 
narių įnašai 

5500 Eur 5500 

BENDRAI: 29640  47139,51 

 

*Procentinės lėšų dydžių paskirstymo proporcijos bei įgyvendinimo apimtis 2018 m. Visuomenės švietimo bei informavimo programos priemonėms gali kisti, atsižvelgiant į Organizacijos finansines galimybes ir 

konkretaus projekto ar renginio turinį.  
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1 Priemonė. Interneto svetainė.  
Tęstinė priemonė.  

 

Interneto svetainėje www.gamtosateitis.lt  talpinama informacija apie rūšiavimo svarbą, atliekų tvarkymą 

Lietuvoje ir pasaulyje, nuolat pildoma aktualia tekstine ir vizualine informacija. 

 

Priemonės įvykdymo data: 

2018 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

2018 m. interneto svetainė papildyta keturiomis naujomis skiltimis: 

 „Rūšiuokime. Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“. 

 „Rūšiuokime. Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai“. 

 „Rūšiuokime. Pakuočių rūšys“. 

 Viktorina „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas“. 

 

Interneto svetainėje paskelbtos 33 naujienos.  

 

Skirta suma:  

2000 Eur be PVM.  

 

„Rūšiuokime. Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“ 

 

      „Rūšiuokime. Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai“ 

 

http://www.gamtosateitis.lt/
http://gamtosateitis.lt/rusiuokime/
http://gamtosateitis.lt/pakuociu-rusys/
http://gamtosateitis.lt/naujienos/
http://gamtosateitis.lt/rusiuokime/
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     „Rūšiuokime. Pakuočių rūšys“ 

 

     Viktorina „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas“ 

  

 

      

 

http://gamtosateitis.lt/pakuociu-rusys/
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     Paskelbtos 33 naujienos:  

 

 

 

  

http://gamtosateitis.lt/naujienos/
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2 Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose.  
Tęstinė priemonė. 

 

Įrašai, edukuojantys socialinių tinklų vartotojus pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo sektoriaus, 

aplinkosauginiais bei kitais aplinkai draugiško gyvenimo būdo klausimais.   

 

Priemonės vykdymo aprašymas:  

2018 m. komunikacija socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Linkedin“ vykdyta ištisus metus. Nuolat 

dalintasi aktualia informacija apie rūšiavimo svarbą, atliekų tvarkymą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2018 m. vasario – gruodžio mėn.  
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Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

I ketv. – sukurta 12 įrašų. 

II ketv. – sukurta 17 įrašų. 

III ketv. – sukurta 20 įrašų. 

IV ketv. – sukurta 15 įrašų. 

 

Skirta suma:  

2000 Eur be PVM.  

 

Įrašai socialiniuose tinkluose:  
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3 Priemonė. Suderintų priemonių su konkrečia savivaldybe įgyvendinimas.  
Netęstinė priemonė. 

 

Viešinimo priemonės ir kanalai, skatinantys pirminį atliekų rūšiavimą. Konkrečių priemonių poreikį 

savivaldybės pateikia organizacijai iki einamųjų metų vasario 15 dienos. 

 

Priemonės vykdymo aprašymas:  

 Savivaldybėms buvo išsiųstas laiškas, siekiant įvertinti savivaldybių poreikį visuomenės švietimui. 

Poreikis buvo gautas iš 28 savivaldybių – viena dažniausių įvardytų priemonių buvo – video klipo 

atliekų rūšiavimo tema sukūrimas. Ši priemonė buvo pagaminta ir išsiųsta 28 savivaldybėms – 

Šiaulių miesto, Alytaus, Kauno raj., Vilkaviškio raj., Rietavo, Joniškio raj., Kretingos raj., 

Anykščių raj., Širvintų raj., Šilalės raj., Elektrėnų, Švenčionių raj., Šiaulių regiono, Kalvarijos, 

Panevėžio raj., Kupiškio raj., Lazdijų raj., Pasvalio raj., Vilniaus raj., Trakų, Klaipėdos miesto, 

Jonavos raj., Kauno miesto, Mažeikių raj., Marijampolės, Vilniaus, Ukmergės raj., Telšių raj.   

 Parengtos reklaminės brošiūros (popierinis ir el. variantas) apie organizaciją VšĮ „Gamtos ateitis“. 

 Pagaminta ir Klaipėdos m., Anykščių raj., Kretingos raj., Alytaus raj. ir Plungės raj. savivaldybėms 

išsiųsta speciali, su šia priemone susidomėjusiomis savivaldybėmis suderinta priemonė – 



27 
  

magnetinių lipdukų rinkiniai su edukuojančia informacija gyventojams apie tai, ko nemesti į 

konteinerius popieriui, plastikui, stiklui. Priemonė buvo pasirinkta dėl savo ilgalaikio naudojimo 

buityje (prilipdant matomoje vietoje, pvz. ant šaldytuvo, garų surinkėjo ir kaskart pasitikrinant 

žinias, ar teisingai rūšiuojama).  

 El. paštu savivaldybėms išsiųstos elektroninės priemonės (pdf formatu): 

- „Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai“ 

- „Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“ 

- „Pakuočių rūšys“  

- viktorina „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas“. 

Šiomis priemonėmis savivaldybės galėjo pasidalinti savo administruojamose interneto svetainėse, 

socialiniuose tinkluose ar komunikuodami su gyventojais / įmonėmis el. priemonėmis, pvz. 

naujienlaiškiais, taip pat – pasidalindami su savo regione dirbančiomis švietimo įstaigomis ir kt. 

 

Priemonės įvykdymo data: 

2018 m. kovo – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

 

I ketv. – sukurtas infografinis video klipas, išsiųstas 28 savivaldybėms – sklaidai savivaldybių 

informaciniuose kanaluose (soc. tinkluose, interneto svetainėse, visuomenės informavimui el. paštu), 

vykdyta reklaminė sklaida socialiniuose tinkluose. Parengtos reklaminės brošiūros (popierinis ir el. 

variantas) apie organizaciją VšĮ „Gamtos ateitis. 

II ketv. – pagaminta speciali priemonė – magnetinių lipdukų rinkiniai apie atliekų rūšiavimo dažniausiai 

pasitaikančias klaidas ir sukurtas antrasis video ciklo infografinis video bei išsiųstas 28 savivaldybėms, 

vykdyta reklaminė sklaida socialiniuose tinkluose.  

III ketv. – paruoštos ir el. paštu savivaldybėms išsiųstos  elektroninės priemonės apie atliekų rūšiavimo 

taisykles, pagamintas trečiasis video ciklo infografinis video ir išsiųstas 28 savivaldybėms, vykdyta jo 

reklaminė sklaida socialiniuose tinkluose.  

IV ketv. – paruoštos ir el. paštu išsiųstos savivaldybėms  elektroninės priemonės apie atliekų rūšiavimo 

taisykles ir ketvirtasis video ciklo infografinis video, vykdyta reklaminė sklaida socialiniuose tinkluose. 

Sieninio kalendoriaus gamyba. Finansuojama kartu su VšĮ „Žaliasis taškas” ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo 

organizacija“. Pagaminti atšvaitai, kuriuos VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ dalino Šiaulių r. 

Kuršėnų vaikų globos namuose. 

 

Skirta suma:  

8500 Eur be PVM.  

 

Savivaldybės šias priemones išplatino savo informaciniais kanalais ir teikė ataskaitas organizacijai. 
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Ir kt.  
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Reklaminės brošiūros (popierinis ir el. variantas) apie organizaciją VšĮ „Gamtos ateitis“. 

• Popierinis variantas – brošiūra ant perdirbto popieriaus.  

 

 
 

• El. variantas (PPT formatu) 
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     Magnetinių lipdukų rinkiniai 

 
 

 

Elektroninės priemonės (pdf formatu): 

- „Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai“ 

- „Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“ 

- „Pakuočių rūšys“ 

- viktorina „Ar moki teisingai rūšiuoti atliekas“ 
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    Sieninis kalendorius, atšvaitai.   

 
 

 

4 Priemonė. Komunikacija media kanaluose (spausdinti žiniasklaidos leidiniai / e-

žiniasklaidos priemonės ir socialinio tinklo (Linked-In) straipsnių publikavimo 

platforma.  
Netęstinė priemonė.  

 
Informacijos rinkimas, analizė ir pateikimas visuomenei aktualiuose straipsniuose, pranešimuose, viešuose 

komentaruose pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. 

 

Priemonės vykdymo aprašymas: 

2018 m. tikslinei auditorijai buvo teikiama aktuali ir išsami informacija apie skirtingus atliekų sektoriaus 

aspektus bei apie pakuočių atliekų tvarkymą Lietuvoje.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2018 m. vasario – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

I ketv. - 1 publikacija. 

II ketv. - 1 publikacija ir 2 komentarai žiniasklaidos priemonėms. 

III ketv. - 1 publikacija ir 3 komentarai žiniasklaidos priemonėms. 

IV ketv. - 1 publikacija ir 3 komentarai žiniasklaidos priemonėms. 

 

Skirta suma:  

3140 Eur be PVM.  
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Išspausdintas straipsnis „Verslo žiniose“ – „Metrail“ skandalo kilpoje: bausti ar nuolaidžiauti“ ir paskelbta 

Linked In straipsnių publikavimo platformoje (2018-02-18).   

 

 
 

Su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru parengtas ir Delfi.lt publikuotas straipsnis „Atliekų rūšiavimas: 

kokias klaidas darome?“ (2018-04-05). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vz.lt/paslaugos/2018/02/18/metrail-skandalo-kilpoje-bausti-ar-nuolaidziauti
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/02/18/metrail-skandalo-kilpoje-bausti-ar-nuolaidziauti
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/atlieku-rusiavimas-kokias-klaidas-darome.d?id=77619631
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/atlieku-rusiavimas-kokias-klaidas-darome.d?id=77619631
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Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

 

„Kinija kirto atliekų vežėjams, šie nori atsiimti iš gamintojų“ (2018-05-23).   

„Derybos su atliekų vežėjais dėl kainų didinimo – finišo tiesiojoje“ (2018-06-28). 

 
 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/KLIENTAI/gamtos%20ateitis/ATASKAITOS/I%20KETV/
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
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Parengtas ir išspausdintas straipsnis „Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“ (interviu su VšĮ „Gamtos ateitis“ 

direktoriumi Karoliu Šiaudkuliu). 2018 m. rugpjūčio 24 d.  

 
Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

https://www.vz.lt/paslaugos/2018/07/23/pakuociu-tvarkytojai-skaiciuoja-nuostolius-metrail-istorijos-

itakakol-kas-neaiski  

 

https://www.vz.lt/paslaugos/2018/07/23/pakuociu-tvarkytojai-skaiciuoja-nuostolius-metrail-istorijos-itakakol-kas-neaiski
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/07/23/pakuociu-tvarkytojai-skaiciuoja-nuostolius-metrail-istorijos-itakakol-kas-neaiski
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Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

https://www.vz.lt/prekyba/2018/09/05/mazins-pakuotes-mokesti-apmokestins-elektronika 

 

 
 

Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/09/25/gpais-rakstis-svarstomas-naujas-pereinamojo-laikotarpio-

terminas  

 

 

https://www.vz.lt/prekyba/2018/09/05/mazins-pakuotes-mokesti-apmokestins-elektronika
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/09/25/gpais-rakstis-svarstomas-naujas-pereinamojo-laikotarpio-terminas
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/09/25/gpais-rakstis-svarstomas-naujas-pereinamojo-laikotarpio-terminas
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Parengti ir išspausdinti straipsniai regioninėje el. ir spausdintinėje žiniasklaidoje: „Galvė“, „Trakų žemė“, 

„Druskonis“,  „Mano Druskininkai“ (2018 m. gruodžio mėn.).    
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Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

„Įmonėms gresia neįveikti 2018 m. pakuočių užduočių, tektų mokėti baudas“ (2018-11-05).  

Plačiau: https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/05/imonems-gresia-neiveikti-2018-m-pakuociu-uzduociu-

tektu-moketi-baudas#ixzz5beRFI0FY      

 

https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/05/imonems-gresia-neiveikti-2018-m-pakuociu-uzduociu-tektu-moketi-baudas
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/05/imonems-gresia-neiveikti-2018-m-pakuociu-uzduociu-tektu-moketi-baudas
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Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

„FNTT prakalbo apie antrą „Metrail“ – kuo tai gresia įmonėms“ (2018-11-12)  

 

Plačiau: https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/12/fntt-prakalbo-apie-antra-metrail--kuo-tai-gresia-

imonems#ixzz5beRi2Eoy 

 
Teikti komentarai „Verslo žinių“ žurnalistų rengtiems straipsniams apie pakuočių atliekų tvarkymą:  

„Gamintojų skola komunalininkams už pakuočių tvarkymą jau perkopė 2 mln. Eur“ (2018-11-20). 

 

Plačiau: https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/20/gamintoju-skola-komunalininkams-uz-pakuociu-

tvarkyma-jauperkope-2-mln-eur#ixzz5beSHeqpm 

 

 

 
 

https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/12/fntt-prakalbo-apie-antra-metrail--kuo-tai-gresia-imonems
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/12/fntt-prakalbo-apie-antra-metrail--kuo-tai-gresia-imonems
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/20/gamintoju-skola-komunalininkams-uz-pakuociu-tvarkyma-jauperkope-2-mln-eur
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/11/20/gamintoju-skola-komunalininkams-uz-pakuociu-tvarkyma-jauperkope-2-mln-eur
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Komunikacija LinkedIn: 
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5 Priemonė. Elektroninis informacinis leidinys. 
Tęstinė priemonė. 

 

El. paštu tikslinei auditorijai platinamas ir interneto svetainėje talpinamas elektroninis  leidinys / 

naujienlaiškis.  

 

Priemonės vykdymo aprašymas: 

Tikslinė auditorija buvo informuota apie naujausius pasikeitimus, organizacijos vykdomą veiklą, pakuočių 

sektoriaus aktualijas, pakuočių atliekų tvarkymą Lietuvoje.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  

I ketv. - išsiųsti 2 naujienlaiškiai (Nr. 1. išsiųstas 2018-02-08; Nr. 2 išsiųstas 2018-03-28). 

II ketv. - išsiųsti 2 naujienlaiškiai  (Nr. 1. išsiųstas 2018-05-11; Nr. 2 išsiųstas 2018-05-24). 

III ketv. - išsiųstas 1 naujienlaiškis  (Nr. 1. išsiųstas 2018-07-04). 

IV ketv. - išsiųsti 2 naujienlaiškiai  (Nr. 1. išsiųstas 2018-10-17; Nr. 2 išsiųstas 2018-12-21). 

 

Skirta suma:  

1500 Eur be PVM.  

 

 

 

Naujienlaiškiai:  
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6 Priemonė. Seminarai gamintojams ir importuotojams  
Netęstinė priemonė. 

 

Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą.   

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  

I ketv. suorganizuoti mokymai – „Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai bei atliekų susidarymo apskaita 

GPAIS“ Vilniuje (sausio 22 d.) ir Kaune (sausio 29 d.). 

IV ketv. vyko konsultaciniai seminarai – „Pakuočių apskaita GPAIS-e. Teisiniai ir praktiniai aspektai“ 

Vilniuje (lapkričio 15 d.) ir Kaune (lapkričio 21 d.) 

 

Mokymams / seminarams paruoštos priemonės: kvietimas, infografikas, bloknotas, mokymų pažymėjimas.  

 

Skirta suma:  

4339,51 Eur be PVM.  



43 
  

     Renginių akimirkos: 

 

    Priemonės mokymams/seminarams: kvietimas, mokymų pažymėjimas, bloknotas, infografikas.  

 

 



44 
  

7 Priemonė. Infografinių video ciklas. 
Netęstinė priemonė. 

 

Infografinių video formatu pateikiama aktuali informacija apie pakuočių atliekų tvarkymą ir rūšiavimą. 

 

Priemonės vykdymo aprašymas: 

Siekiant didinti vartotojų informuotumą, stiprinant sektoriaus įvaizdį ir patikimumą, sukurti keturi 

infografiniai video apie pakuočių atliekų tvarkymą bei rūšiavimą.  

Infografinių video sklaida vykdyta: 

• Interneto svetainėje www.gamtosateitis.lt.  

• Soc. tinkle Facebook. 

• Savivaldybėms.   

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  

I ketv. - sukurtas infografinis video „Ko negalima mesti į antrinių žaliavų konteinerius?“. 

II ketv. - sukurtas infografinis video „Rūšiuoju plastiko atliekas – rūpinuosi gamtos ateitimi“. 

III ketv. – sukurtas infografinis video „Rūšiuoju popieriaus atliekas – rūpinuosi gamtos ateitimi“.  

IV ketv. – sukurtas infografinis video „Rūšiuoju stiklo atliekas – rūpinuosi gamtos ateitimi“.  

 

Skirta suma:  

2000 Eur be PVM.  

 

 

    Infografiniai video 

 

 

http://www.gamtosateitis.lt/
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8 Priemonė. Švietimo akcija moksleiviams. 
Netęstinė priemonė. 

 

Bendradarbiavimo projektas su tikslinei auditorijai skirtu tęstiniu projektu, skatinančiu moksleivius gilinti 

žinias apie aplinkosaugą, įtraukiantis dalyvauti Lietuvos mokyklas.  

Priemonės vykdymo aprašymas ir įgyvendinimo apimtis:  

II ketv. – suoganizuotas renginys Vilniaus lopšelyje darželyje „Žibutė“, kur skirtingo amžiaus vaikams 

pristyta viktorina „Mokykimės rūšiuoti kartu su visa šeima” (2018 m. birželio mėn.)  

Vaikai, pasidalinę į pačių sugalvotais vardais užvadintas komandas, stengėsi atrinkti skirtingiems 

rūšiuojamų atliekų konteineriams tinkančias atliekas, atsakinėjo į klausimus apie skirtingų atliekų 

konteinerius, dalijosi patirtimi, kaip rūšiuoja jų šeima, kaip kartu mokosi rūšiuoti, žiūrėjo informacinius 

filmukus apie tai, kodėl rūšiuoti būtina, kokį ratą apkeliauja mūsų surūšiuotos atliekos nuo gamyklos iki 

pakartotinio perdirbimo. 

 

Renginio akimirkos Vilniaus lopšelyje darželyje „Žibutė“: 
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III ketv. - tęsiant VšĮ „Gamtos ateitis“ edukacines programas švietimo įstaigose, rugsėjo mėnesį mūsų 

organizacijos atstovai lankėsi Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje, kur su pradinių klasių moksleiviais 

bendravo apie atliekų rūšiavimo svarbą, apie gamtai daromą žalą dėl žmonių abejingumo rūšiavimui bei 

kvietė moksleivius dalyvauti viktorinoje „Mokykimės rūšiuoti patys, o namuose – rūšiuokime kartu su visa 

šeima“. 
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 Renginio akimirkos Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje: 

 

 

 

IV ketv.: 

• Sukurta ir pagaminta vaikams pasakų ir užduotėlių knyga „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“. 

Knyga pagaminta 13000 vnt. tiražu – išplatinta regionuose veikiantiems vaikų darželiams (per 100 

darželių) – siekiant prisidėti prie pačių darželių vykdomų švietimo ir įvairių edukacinių akcijų 

vaikams atliekų rūšiavimo tema.  

• Suorganizuoti šventiniai renginiai Trakuose ir Druskininkuose prie miestų Kalėdinių eglių (2018 

m. gruodžio mėn.)  

• Išplatinti pranešimai spaudai.  

• Komunikacija apie renginius vietinėje žiniasklaidoje (spausdinti žiniasklaidos leidiniai /e-

žiniasklaidos priemonės ir socialinių tinklų straipsnių publikavimo platforma). 
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Renginiuose prie miestų Kalėdinių eglių susibūrusias šeimas linksmino atliekų rūšiavimo konteinerius 

vaizduojantys herojai. Renginiams sukurta speciali programa, aktoriams pagaminta apranga. Konteinerius 

inscenizuojantys aktoriai kvietė vaikus į žaidimus, šokius, estafetes. Visiems renginio dalyviams buvo 

padovanotos pasakų knygelės, padėsiančios atminti atliekų rūšiavimo principus. Renginiams t.p. buvo 

pagamintas stendas „Gamtos ateitis – mūsų rankose“.  

 

Šventinių renginių akimirkos Trakuose ir Druskininkuose prie miestų Kalėdinių eglių:   
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Sukurtas ir socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje iškomunikuotas video klipas apie vykusius 

renginius. 

https://www.facebook.com/GamtosAteitis/videos/216521045898891/  

http://gamtosateitis.lt/teveliai-ir-vaikai-mokesi-gelbeti-miska-nuo-siuksliu/  

 

 

Priemonės įvykdymo data:  

2018 m. birželio – gruodžio mėn.  

 

Skirta suma:  

18160 Eur be PVM.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GamtosAteitis/videos/216521045898891/
http://gamtosateitis.lt/teveliai-ir-vaikai-mokesi-gelbeti-miska-nuo-siuksliu/
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9 Priemonė. Visuomenės ir švietimo, informavimo, edukavimo pakuočių atliekų 

tvarkymo klausimais programos įgyvendinimo koordinavimas.  
Tęstinė priemonė.  

 

Programoje numatytų priemonių, projektų, kampanijų planavimas, įgyvendinimo koordinavimas, numatytų 

šviečiamųjų leidinių, straipsnių, internetinės medžiagos rengimo, gamybos, talpinimo organizavimas bei 

įgyvendinimo koordinavimas. 

 

Priemonės įvykdymo data: 

2018 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Skirta suma:  

5500 Eur be PVM.  
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Ataskaitą parengė:  VšĮ „Gamtos ateitis“  

  Viešinimo ir marketingo vadovė 

  Diana Ramanauskaitė  

 

 

Patvirtino:   VšĮ „Gamtos ateitis“ 

  Direktorius 

  Karolis Šiaudkulis  


