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BENDROSIOS NUOSTATOS 

VšĮ „Gamtos ateitis“ – licencijuota, viena didžiausių pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų Lietuvoje, koordinuojanti 

Lietuvos gamintojų ir importuotojų tiekiamų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pakuočių atliekų tvarkymą. 

Organizacijos tikslas – atstovaujant Lietuvos gamintojams ir importuotojams, plėtoti tvarią ir efektyvią pakuočių atliekų 

tvarkymo veiklą, taip pat įvairiomis priemonėmis vykdyti visuomenės švietimą ir edukaciją, siekiant didinti gyventojų, 

savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais. 

VšĮ „Gamtos ateitis“ (toliau – Organizacija) parengė 2022 m. Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų 

tvarkymo klausimais programą, siekdama įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus ir atsižvelgdama į suplanuotus 

resursus.  

Šioje programoje numatomos prioritetinės švietimo kryptys, siektini tikslai, finansavimo schema bei planuojamos 

įgyvendinti priemonės, apimtys ir terminai bei aptariama esama padėtis pakuočių atliekų tvarkymo srityje.   

SITUACIJOS APŽVALGA IR PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Apžvelgiant praėjusius metus, svarbiausia išskirti faktą, kad pasaulis jau daugiau nei dvejus metus mėgina susidoroti su 

žmogiškaisiais ir ekonominiais iššūkiais, kuriuos sukėlė pandemija. Pasaulio rinkas šokiravo sutrūkinėjęs prekių ir 

žaliavų tiekimas, gamybinių pajėgumų sumažėjimas, tam tikrų žaliavų poreikio padidėjimas ar trūkumas ir apskritai 

sutrikusi pasaulinė tiekimo grandinė. Ekologiniai iššūkiai, su kuriais susiduria žmonija, taip pat lieka prioritetiniame 

globalių tikslų sąraše ir tai reikalauja ir toliau iš esmės permąstyti mūsų santykį su aplinka bei ieškoti tvaresnių bei 

gamtai draugiškesnių būdų gyventi ir veikti.  

Būtent todėl pastaraisiais metais vienas dažniausiai sutinkamas terminas, kalbant apie žmogaus ir verslo pokyčius, yra 

tvarumas. Vis labiau dedame lygybės ženklą tarp tvaraus ir sąžiningo, skaidraus, atsakingo verslo, žvelgiančio į savo 

vykdomą veiklą per kuo mažesnio poveikio aplinkai prizmę, nepamirštant socialinių bei ekonominių aspektų. Taip pat, 

suvokiant tvarumą ne kaip popierinę vertybę ar viziją, bet kaip nenutrūkstamą darbą, kuris būtų planuojamas, vykdomas 

ir apgalvotas ir tik tokiu būdu leidžiantis be trikdžių veikti visiems tvarumo komponentams.  

Kodėl „tvarumo“ sąvoka svarbi pakuočių atliekų tvarkymo srityje? Nes mes nebekalbame tik apie pasekmes, kai 

mokome žmones rūšiuoti atliekas, kai mokome palikti pasaulį švaresnį nei jį radome ar matome savo akimis. Mūsų 

tikslas šiandien – ugdyti visuomenę plačiąja prasme – tiek verslą, tiek kiekvieną individualiai – gyventi tvariai, kurti 

tvarius produktus, kurti kaip galima mažiau atliekų arba naudoti žaliavas, kurios ir vėl galėtų grįžti į perdirbimo grandinę 

ir būti panaudotos dar ir dar kartą. Mums svarbu, kad kiekvienas mūsų taptume pokyčiu sau, kitiems, gamtai.  

Viskas turi keistis, nes... Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos (UNEP) duomenimis, kas minutę pasaulyje 

nuperkama 1 mln. plastikinių vandens buteliukų ir kiekvienais metais sunaudojama 5 trln. vienkartinių plastiko 

maišelių. Maždaug pusė viso pasaulyje pagaminamo plastiko yra sukurtas taip, kad tiktų tik vienam kartui panaudoti. O 

šią tendenciją lemia rinkos poreikiai, vartotojiškumas, maisto higienos standartai ir pokyčiai dėl pandemijos. 

Viskas turi keistis, nes... Mokslininkai skaičiuoja, kad tik 9 proc. viso žmonijos kada nors pagaminto plastiko buvo 

perdirbta. 12 proc. buvo sudeginta, o 79 proc. kaupiama sąvartynuose ar natūralioje aplinkoje. Vien į pasaulio 

vandenynus kasmet patenka apie 8 mln. tonų plastiko. Šios atliekos daro didžiulę žalą vandenynų ekosistemoms, 

užteršia mitybos grandines ir aplinkoje išlieka šimtmečius. 

Lietuvos gyventojų įpročiai 

Pradėti turime nuo savęs ir mažų mūsų žingsnių. Praėjusių metų pradžioje atlikome Lietuvos gyventojų įpročius 

atskleidžiantį tyrimą („Baltijos tyrimai“ apklausa), kuris nuteikia pozityviai: 

- Trys iš keturių atliekas rūšiuojančių Lietuvos gyventojų to imasi norėdami prisidėti prie aplinkos tausojimo. 

Siekį prisidėti prie gamtos išteklių taupymo ir sąvartynų mažinimo nurodė 74% apklaustųjų.  

- Atliekas rūšiuojantys nurodė net 95% apklaustųjų, daugiau nei pusė jų atliekas rūšiuoja visada. Trys iš dešimties 

apklausos dalyvių atliekas rūšiuoja dažnai, 15% nurodė, kad tai daro retai. Tik 5% apklaustųjų teigė niekada 

nerūšiuojantys atliekų. 

- Beveik 4 iš dešimties apklaustųjų (37%) teigia, jog informacijos apie rūšiavimą jiems pakanka ir daugiau 

nebereikia. Dažniausiai tai vyresni nei 50 metų žmonės, vadovai ir nedirbantys gyventojai. Tik 7% apklaustųjų 

teigė nesirūpinantys ir nesidomintys rūšiavimu. 

- Daugiau nei trečdalis (36 proc.) Lietuvos gyventojų, rinkdamiesi ir pirkdami prekes, atkreipia dėmesį į žaliavą, 

iš kurios pagamintos pakuotės, jos rūšiavimu ir perdirbimu. Didžiausią dėmesį įsigyjamų prekių pakuotėms 

skiria tie žmonės, kurie visuomet ar dažnai rūšiuoja atliekas. Tokių yra dauguma: net 95 proc. gyventojų teigia 

rūšiuojantys atliekas. 



- 29 proc. atliekas rūšiuojančių žmonių teigia dažnai atkreipiantys dėmesį į pakuotės žaliavą, 7 proc. – visada. 

Rūšiuojantys atliekas pripažino didžioji dalis Lietuvos gyventojų: 80 proc. apklaustųjų tai teigia darantys dažnai 

ar visada, 15 proc. – kartais. 

- Tik 5 proc. gyventojų teigia niekada nerūšiuojantys atliekų. Tarp jų naujos prekės pakuote rūpinasi tik vienas 

iš dešimties (10 proc.). 

- Beveik trečdalį (30%) atliekas rūšiuojančių žmonių tą skatina daryti patogi rūšiavimo sistema ir arti namų 

esantys konteineriai. Ši paskata ypač svarbi vyresnio amžiaus (50 – 74 m.) žmonėms, miestų gyventojams ir 

žmonėms, gyvenantiems sublokuotuose namuose bei kotedžuose. Rūšiavimo sistemos patogumą kaip paskatą 

rūšiuoti įvardija ir aukštesnių pajamų gyventojai. 

- Apklausos duomenimis, rūšiavimo sistemos patogumu dažniausiai yra patenkinti tie žmonės, kurie atliekas jau 

rūšiuoja. Net 92% visada ir dažnai rūšiuojančiųjų gyventojų mano, kad rūšiavimo sistema jų vietovėje yra 

sutvarkyta. 

- Pusė apklaustųjų (51%)  teigė norintys apie atliekų rūšiavimą sužinoti daugiau. Tokį poreikį dažniau išsakė 

moterys, jaunimas iki 30 metų ir respondentai, kurie pakuotes rūšiuoja visada ar dažnai. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje žmonių įpročiai pamažu keičiasi, formuojasi vartotojų segmentas, kurio 

poreikių verslas nebegalės ignoruoti. Akivaizdu, kad turime kritinę masę žmonių, besirūpinančių rūšiavimo ir 

perdirbimo galimybėmis. Tai kuria pagrindą žiedinei ekonomikai, kurios pagrindas – sąmoningai vartojantys ir 

rūšiuojantys gyventojai. Organizacijos gali diegti pažangiausias rūšiavimo ir perdirbimo inovacijas, tačiau jos kuria 

vertę tik tuomet, jei inovacijas palaiko ir jomis naudojasi žmonės. 

Verslas – pradinė stotelė visoje tiekimo grandinėje 

Praėjusiais metais daug komunikavome su verslu ir verslui, kurio nuo šių metų pradžios laukė nauji iššūkiai, kuris yra  

kaip pirmoji ir labai svarbi stotelė, kuriant ne tik tvarius produktus, bet ir tvarias, perdirbamas pakuotes ir taip prisidedant 

prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo. 

Gamintojai ir importuotojai 2022 metus sutiko su ūgtelėjusiomis pakuočių naudojimo ir perdirbimo užduotimis ir 

padidėjusiais mokesčiais už aplinkos taršą. Šią prievolę atnešė šių metų naujovė –  mokestinis pakuočių diferencijavimas 

į perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes.  

Sprendžiant, ar pakuotė yra perdirbama ar neperdirbama, su problemomis gali susidurti tos įmonės, kurių pakuotės yra 

kombinuotos, daugiasluoksnės. Dažnu atveju tokių pakuočių atliekos yra ne perdirbamos, o panaudojamos energijai 

gauti, nes jų perdirbimas sudėtingas arba labai brangus. 

Tuo tarpu tiems, kurių pakuotė homogeniška, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos (pvz., popieriaus, kartono, 

polietileno ir pan.), pakuotes identifikuoti bus paprasčiau, nes jos įprastai yra perdirbamos. 

Deja, kol kas nėra aiškios valstybės institucijų pozicijos, užtikrinančios, kad pakuočių kvalifikavimą visi rinkos dalyviai 

suprastų vienodai. Tai įmonėms, kurios siekia ne deklaratyviai, o realiai įgyvendinti keliamus tikslus, kol kas gali būti 

nemažai sumaišties, planuojant šių metų gamybą ar importą.  

Rinkoje esant neaiškumų dėl mokestinės aplinkos, vis daugiau verslo dalyvių išreiškia norą dalyvauti įvairiose tvarumą 

skatinančiose iniciatyvose. Vieną tokių, turėdami tikslą burti į bendruomenę su vienodais iššūkiais susiduriančius 

verslus, sukūrėme ir mes. Tai „Ateities pakuotės klubas“ – iniciatyva, kuria siekiama suburti tvaresnes pakuotes naudoti 

siekiančias įmones, padėti dalintis gerosiomis praktikomis šioje srityje, šviesti rinkos dalyvius ir vartotojus apie aplinkai 

draugiškesnius sprendimus ir jų naudojimo svarbą.  

Daugeliui įmonių ir jų klientų tvarumas tampa prioritetu, todėl verslai stengiasi didinti savo gaminių draugiškumą 

aplinkai, įskaitant ir tvaresnių pakuočių pasirinkimą. Lietuvos įmonės tikrai domisi pasaulinėmis tendencijomis šioje 

srityje ir siekia savo veikloje pritaikyti geriausias praktikas. Mūsų įsteigto „Ateities pakuotės“ klubo gretos nuolat 

didėja, ir tai rodo, kad Lietuvos verslai yra neabejingi pakuočių tvarumo klausimams, domisi jais ir siekia prisidėti prie 

teigiamų pokyčių. Per praėjusius metus, nuo įsteigimo, prie „Ateities pakuotės klubo“ prisijungė daugiau nei 30 įmonių. 

„Ateities pakuotės klubas“ 

Vykdydami komunikacijos tvarumo tema projektus su „Ateities pakuotės klubo“ nariais, mūsų klientais, galime 

apibendrinti, kad pirmieji tvarumo žingsniai Lietuvos verslo jau tikrai žengti, belieka tik įtvirtinti pozicijas ir paskatinti 

kuo daugiau verslų imtis to paties. Įgarsindami jau pradėtas Lietuvos verslų iniciatyvas tvarumo tema, dalinamės jų 

išskiriamais tvaraus verslo privalumais, konkurenciniais pranašumais, kodėl tuo keliu eiti būtina šiandien. 

Apie verslo tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje:  

- darnus verslo vystymas suteikia įmonei konkurencinį pranašumą rinkoje; 

- atsakingas visuomenei ir aplinkai verslas, realizuojantis tvarumo politiką – tai ES ambicija, palaipsniui virstanti 

realybe, o kartu – ir pareiga, ir naujoji verslo norma; 



- žengti tvarumo link įmonę skatina ne tik strategijoje apsibrėžtos tvarios veiklos gairės, bet ir verslo klientų lūkesčiai; 

- tvarumas bendrovei – ne vien skambus žodis, bet ilgalaikė strategija, turinti aiškiai pamatuojamus tikslus. Tik 

matant progresą ir jį suvokiant galima judėti toliau ir kelti sau naujus iššūkius siekiant prisidėti prie globalaus 

pokyčio; 

- tvarumas nebėra tik madingas žodis – šiandieninis verslas turi tiesiog pripažinti naujos realybės faktą. Kodėl? Nes 

kuo toliau, tuo vartotojui labiau svarbus ne tik pats produktas ar prekė, bet ir kokį pėdsaką jų tiekimo grandinė 

palieka mus supančiai aplinkai; 

- tvarumas – tai ir supratimas, kad trumpalaikiai praradimai šiandien reikalingi tam, kad ilgalaikėje perspektyvoje 

turėtų naudą ir verslas, ir visuomenė, ir mus supanti gamta; 

- pradėjus eiti tvarumo keliu, diegiant inovacijas ir kuriant naujas idėjas, atrandant galimybių optimizuoti pakuotes 

bei pakavimo sprendimus ir įtraukiant į šį procesą visas suinteresuotas šalis – darbuotojus, tiekėjus, vartotojus – 

galima ne tik sutaupyti, bet ir smarkiai padidinti savo prekių ženklo vertę; 

- siekiant užtikrinti sėkmingą verslo plėtrą, dauguma procesų reikalauja nuolatinių investicijų. Vienos jų atsiperka 

greičiau, kitos – lėčiau, tačiau visos jos padeda pagrindus verslo augimui ateityje. Modernus verslas be moralinių 

įsipareigojimų šiandien neįmanomas. Akivaizdu – tvarumas yra viena svarbiausių dedamųjų šiuolaikiniame versle; 

- gyvename didėjančio ekologinio sąmoningumo laikais, kai tiek vartotojai, tiek verslas siekia rinktis ir veikti tvariau, 

kiek įmanoma sumažinti savo poveikį aplinkai. Vis daugiau žmonių ima suvokti, kad galimybės išsaugoti planetą 

priklauso nuo bendrų visuomenės ir kiekvieno jos nario pastangų. Šis suvokimas skatina vartotojus rinktis produktus 

tvaresnėse pakuotėse. O verslas siekia vartotojams tokią galimybę suteikti; 

- tvarumo apraiškų gali būti bet kurioje įmonės veiklos dedamojoje – gamyboje, organizacinėje ir vartojimo kultūroje, 

požiūryje į darbuotoją, partnerius. Tačiau visa tai kainuoja ir atsiperka tik ilgalaikėje perspektyvoje; 

- tarp verslo tvarumo gairių – veiklos poveikio aplinkai mažinimas, socialinė atsakomybė bei tvaresnių produktų 

asortimento plėtra; 

- tvarus verslas yra įmonės požiūris į ilgalaikį vertės kūrimą. Įmonės, kurios vadovaujasi tvarios veiklos prioritetais 

gamybos vystymo, aplinkosaugos, darbuotojų gerovės srityse yra konkurencingesnės ir pelningesnės. Svarbiu 

faktoriumi galima išskirti ir tvarių pakuočių sprendimų kūrimo, įgyvendinimo ir perdirbimo grandinėje 

dalyvaujančių verslų, organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą – tik veikiant kartu galima pasiekti 

tvaraus pokyčio valstybiniu mastu. 

- ne tik pasaulinė, bet ir vietinė praktika rodo, kad šiandien ieškoti tvaresnių ir pažangesnių sprendimų savo 

produkcijos pakuotėms verslą įpareigoja ne tik auganti konkurencija, gamtai bei vartotojui draugiškų prekių ženklų 

aktyvumas bei visuomenės sąmoningumas, bet ir politiniai sprendimai ne tik tarptautiniu, bet ir nacionaliniu mastu. 

Apie pakuočių tvarumą:  

- tvari pakuotė reiškia mažesnį išteklių eikvojimą, naudojant lengvai perdirbamas pakuotes, optimizuojant pakuočių 

dydį, jų laikymą ir transportavimą bei renkantis pakuočių gamybą iš perdirbtų, aplinkai draugiškų, sertifikuotų 

žaliavų. Tuo pačiu – pakuotė turi atlikti 3 svarbias funkcijas: apsaugoti produktą nuo išorės poveikio ir užtikrinti jo 

higieną, išlaikyti jį saugų viso produkto galiojimo termino metu bei būti funkcionali ir patogi naudojimui. 

- sąmoningiems vartotojams iš prekių ženklų vis labiau reikalaujant gamtai draugiškos ir socialiai atsakingos veiklos, 

verslas neturi kito pasirinkimo kaip tik vykdyti savo pažadą – pasiūlyti ekologiškesnes ir aplinką tausojančias 

prekes. Viena iš šio pažado vykdymo sąlygų – tvari prekių pakuotė; 

- tvarumas šiandien tampa esminiu raktažodžiu tiek savo poveikį aplinkai mažinti siekiančioms įmonėms, tiek 

gyventojams, kurie stengiasi vartoti atsakingiau. Neretai tai reiškia ir didesnį dėmesį gaminių pakuotėms, nuo kurių 

tvarumo nemaža dalimi priklauso galimybės užtikrinti švarią aplinką ir išsaugoti planetos bioįvairovę; 

- siekdamos didinti savo produkcijos tvarumą įmonės visų pirma nori efektyviau naudoti išteklius, t. y. rinktis 

optimaliai kiekvienam produktui pritaikytas pakuotes, jas padaryti mažesnes, išvengti perteklinio plastiko, kartono 

ar kitų papildomų sluoksnių. Antras aspektas – tvaresnių, lengviau perdirbamų ir iš antrinių žaliavų gautų medžiagų 

pakuotėms pasirinkimas. Galiausiai vis didesnio dėmesio sulaukia pakuočių ženklinimas, kuris padeda vartotojui 

tinkamai sutvarkyti pakuočių atliekas; 

- jau įprasta, kad rinkdamiesi įvairias prekes Lietuvos vartotojai atkreipia dėmesį ne tik į jų kilmės šalį ar sudėtį, bet 

ir į ekologiškumą, mažesnį poveikį aplinkai patvirtinančią informaciją; 

- tvaresnė pakuotė – ne tik indėlis į aplinkos tausojimą, bet ir verslo reputacijos kėlimas, populiarumo vartotojų akyse 

didinimas; 



- sąmoningi vartotojai, rinkdamiesi prekę, šiandien didesnį dėmesį kreipia ne į jos pakuotės dailumą, bet į tvarumą. 

Keičiantis visuomenės poreikiams tenka prisitaikyti ir verslui – iš prekių ženklų reikalaujama, kad juos vystantys 

orientuotųsi į neigiamo poveikio aplinkai mažinimą. Be to, ieškoti tvarių pakuočių variantų įmones ragina ir 

globalūs politiniai sprendimai; 

- ateina metas, kai, norint savo produktus matyti parduotuvių lentynose, įmonėms bus būtina pasirūpinti, kad jų 

pakuotės būtų tvarios – sukurtos atsakingai naudojant išteklius, darant kuo mažiau žalos aplinkai ir ekosistemoms, 

tinkamos perdirbti. Pirkdami produktus tokiose pakuotėse gyventojai gali prisidėti prie visuotinių ekologinių 

problemų sprendimo, o šiuolaikiniams vartotojams tai tampa vis svarbiau; 

- kuriamos įvairios produktų tvarumo vertinimo sistemos, kaip pvz. produktas matuojamas remiantis 3 esminiais 

kriterijais, kurie apibrėžiami kaip gera savijauta ir gerovė, tvarios žaliavos ir tvari pakuotė; 

- perėjimas iš standartinių pakuočių į tvarias – labai individualus ir imlus laikui procesas, reikalaujantis finansinių 

išteklių ir nuolatinio maisto ir pakuočių pramonės bei mokslo bendradarbiavimo. 

Kitos įgyvendintos priemonės 

Praėjusiais metais visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais srityje nuveikėme ir 

daugiau darbų: 

- Aktyviai bendradarbiavome su Lietuvos savivaldybėmis. Įgyvendinome įvairių visuomenės informavimo, 

edukacinių projektų: aprūpinome savivaldybes organizuojamiems renginiams, aktyvacijoms daugkartiniais 

pirkinių maišeliais, ikimokyklinėms įstaigoms sukūrėme ir pagaminome stalo žaidimus, mokančius rūšiavimo 

ir tvaraus vartojimo, kūrėme socialines reklamas lauko stenduose, ant pakuočių atliekas surenkančių 

automobilių, komunikavome žiniasklaidos priemonėse ir kt.  

- Dalyvavome socialiniuose renginiuose. Jau antrus metus iš eilės prisijungėme prie „Kuršių marių regatos“, 

kurioje, drauge su keliomis dešimtimis „Kuršių marių regatos“ dalyvių, jų šeimos narių ir draugų, „Gamtos 

ateitis“ darbuotojų leidomės į „NE plastiko bangai“ paplūdimių tvarkymo akciją. Tai jau tapo graži, įkvepianti 

ir neatsiejama viso renginio tradicija, parodanti, kad kartu visada galima nuveikti daugiau – net ir tokiose 

mažose iniciatyvose, saugant gamtą. Į akciją buriuotojai, jų draugai ar miesto poilsiautojai rinkosi su visomis 

šeimomis, taip ne tik tvarkydami paplūdimį, bet ir diegdami tvarumo vertybes bei rodydami pavyzdį ateinančiai 

kartai. Praėjusių metų regatos tvarumo programa buvo papildyta ir veiksmais, siekiančiais mažinti į aplinką 

išmetamo CO2 kiekius. Tiek regatos dalyviai, tiek partneriai buvo skatinami elgtis tvariai, o organizatoriai 

įsipareigojo apskaičiuoti, kiek į aplinką dėl transporto, nakvynių ir renginiams sunaudotos elektros į aplinką bus 

išmesta CO2 ir šį kiekį kompensuoti sodinant medžius bei diegiant saulės elektrines.  

- Dalyvavome televizijos projekte „Švarūs miestai“, kuriame pristatėme visuomenei tvarius Lietuvos miestus ir 

tuose miestuose tvarų verslą kuriančias, vystančias įmones, apžvelgėme pasaulyje gimusias inovacijas produktų 

pakavimo srityje, apžvelgėme ir pasidžiaugėme Lietuvos miestų ir miestiečių gerėjančiais atliekų tvarkymo 

įgūdžiais.  

- Organizavome nuotraukų konkursą „Turime tik vieną žemę. Neterškime. Rūšiuokime“, kurio pagrindu, iš 

daugiau nei 100 konkursui atsiųstų nuotraukų išrinkę laimėtojus, kūrėme lauko reklamos socialinę kampaniją, 

skatinančią vartoti mažiau.  

- Į pagalbą pasitelkėme žinomą Lietuvos nuomonės formuotoją (Jurgį Didžiulį), kad savo pavyzdžiu įkvėptų 

visuomenę imtis iniciatyvų keistis tvarumo link.  

- Tvaraus vartojimo temą vystėme jau antrus metus iš eilės komunikuodami „Žinių radijo“ laidoje „Mažiau yra 

daugiau“.  

- Neigėme visuomenėje gajus mitus apie rūšiavimą, atsakinėjome į visuomenei kylančius klausimus apie tai, kaip 

rūšiuoti teisingai.  

- Visuomenei pristatėme daug įkvepiančius mūsų klientų tvarumo pavyzdžių, kuriais siekiama kurti aplinkai 

draugiškesnes paslaugas bei produktus, reikalaujančius mažiau išteklių, funkcionalesnius, galinčius tarnauti 

žymiai ilgiau, o svarbiausia – kažkuo pakeisti vienkartinę, neperdirbamą ir labiausiai gamtą teršiančią 

produkciją. 

- Sukūrėme socialinę TV reklamą, kuri užbaigė mūsų metų švietimo ir visuomenės informavimo 2021 m. 

programą, paliekant viltį ateičiai. Šios kampanijos „Aš tikiu“ idėja – suteikti visuomenei tikėjimo, motyvacijos 

stengtis, asmeniškiau priimti problemą ir imti veikti – rūšiuoti. Nes būtent optimizmo, tikėjimo, kad ateities 

scenarijus gali būti geras, kad klimato kaitos katastrofos išvengti, o taršos problemas išspręsti įmanoma, mums 

trūksta labiausiai. Juk viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų mažų žingsnelių tikslo link. Būtent pozityvumas, 

tokiame negatyviame klimato kaitos, planetos užterštumo kontekste, apie sąmoningesnį vartojimą kalbant 



optimistiškai, įkvepiančiai ir šviesiai, yra kelias į apčiuopiamą pokytį rūšiavime. Mūsų laikais, kai tikėjimo 

šviesiu mūsų planetos ateities scenarijumi tiek mažai, labai svarbu garsiai ir drąsiai ištarti:  

Mes tikime, kad viską galima pakeisti į gerą. Mes tikime, kad GAMTA TURI ATEITĮ! 

Prabėgus jau dvejiems pandemijos metams, daugiau ar mažiau atsiveriantys verslai susiduria su kintančiomis vartotojų 

nuotaikomis. Kartu su pandemija, viso pasaulio vartotojų dėmesys aplinkosaugos ir tvarumo klausimams gerokai išaugo, 

o kartu augo ir reikalavimai bei lūkesčiai prekių ženklams. Tad nenuostabu, kad į šiuos pokyčius verslas privalo reaguoti, 

net ir įprastuose veiklos procesuose ieškant ir imantis tvarumo iniciatyvų. Ne tik imantis, bet ir apie tai informuojant, 

skleidžiant žinutę, kad ilgainiui tai suformuotų ir apčiuopiamą rezultatą mus supančiai aplinkai, visuomenei ir 

kiekvienam mūsų.  

Tad mūsų, kaip pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos, atsakomybė ir toliau išlieka – skatinti visuomenę keistis ir 

keliauti su pokyčiais, toliau ieškoti efektyvių bei paveikių informacijos sklaidos būdų, formų ar priemonių pasiekti 

skirtingas auditorijas, ir toliau aktyviai edukuoti visuomenę (verslą, savivaldos atstovus ir gyventojus) apie būtinybę, 

prieinamumą ir pasirinkimus rūšiuoti, tvaraus verslo ir tvarios aplinkos kūrimą. Taip pat – įtraukti visuomenę į pokyčius, 

kurių dalimi yra Lietuva, dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose įsipareigojimuose, iniciatyvose.  

Švietimo ir komunikacijos 2022 m. programa bus įgyvendinama pasitelkus priemones, pritaikytas kiekvienai tikslinei 

grupei ir skirtas siekti optimaliam rezultatui (žr. Lentelė Nr. 1). Programoje suplanuotos tęstinės bei netęstinės 

komunikacijos priemonės, jų vykdymo terminai, finansavimo dydis bei finansavimo šaltiniai. 

2022 M. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

- didinti visuomenės (verslo, kaip gamintojų, ir gyventojų, kaip galutinių vartotojų) sąmoningumą, siekiant gilinti 

visuomenės žinias apie atliekų tvarkymą Lietuvoje, mokyti atsakingo požiūrio į pakuočių atliekų tvarkymą, 

didinti visuomenės įsitraukimą į aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo problemų sprendimą;    

- informuoti gamintojus bei importuotojus apie naujausius pasikeitimus, organizacijos vykdomą veiklą, pakuočių 

sektoriaus aktualijas; 

- bendradarbiaujant su savivaldybėmis, atliekų tvarkytojais, RATC‘ais ir pasitelkiant viešinimo priemones bei 

kanalus, šviesti ir informuoti savivaldybių gyventojus pakuočių atliekų tvarkymo klausimais; 

- vykdyti sklaidą pakuočių sektoriaus dalyviams apie jų įsipareigojimus, skatinti inovatyvius sprendimus, 

pažangą pakuočių tvarkymo sektoriuje;  

- skatinti suinteresuotųjų pusių – gamintojų ir importuotojų, atliekų tvarkytojų, valstybės ir savivaldos institucijų, 

visuomenės ir pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų bendradarbiavimą, vystant diskusiją bei planuojant 

pokyčius ekonominio modelio transformacijos procese;  

- stiprinti pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus įvaizdį ir patikimumą;   

- tinkamai įgyvendinti patvirtintą švietimo programą. 

TIKSLINĖS GRUPĖS: 

Švietimo bei komunikacijos programa orientuota į: 

- plačiąją visuomenę bei sąmoningumo didinimą nacionaliniu lygmeniu; 

- regionų gyventojus, komunikuojant aktualiomis temomis pritaikius paveikiausias priemones atskirose 

savivaldybėje; 

- atskiras visuomenės grupes (moksleiviai, pedagogai ir ugdymo įstaigos ir t.t.) 

- sektoriaus dalyvius; 

- gamintojus ir importuotojus (verslas). 

PROGRAMOS FINANSAVIMAS 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo 3422 str. 10 d.  Organizacija ne mažiau kaip 3 procentus gautų 

pajamų turi skirti visuomenės švietimui ir informavimui atliekų tvarkymo klausimais. Organizacija visuomenės švietimo 

bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos įgyvendinimą numatė vykdyti tiek bendradarbiaujant 

su atskiromis savivaldybėmis, tiek nacionaliniu mastu.  

 

 

 

 



Lentelė Nr. 1 
VšĮ „Gamtos ateitis“ visuomenės švietimo programa 2022 m. 

Eil. 
nr.  

Priemonės 
pavadinimas 

Aprašymas Tikslas Tikslinė grupė 
Matuojamas 
dydis  

Įgyvendinimo terminai ir apimtys (metų ketvirčiais, 
skaitinė reikšmė) 

Finansavimo 
šaltinis  

Planuojama 
skirti lėšų, 
Eur 

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

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

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

Aplinkosaugos ir 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 
tematikos sklaida, 
siekiant gilinti 
visuomenės žinias 
apie atliekų 
tvarkymą 
Lietuvoje.  

Interneto 
vartotojai 

Atnaujinimų 
skaičius  

5  5 5 5 20 Organizacijos 
narių įnašai 

8400 

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

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

Didinti vartotojų 
sąmoningumą ir 
įsitraukimą į 
aplinkosaugos ir 
atliekų tvarkymo 
problemų 
sprendimą.    

Socialinių tinklų 
vartotojai – 
visuomenė. 

Įrašai 
socialiniuose 
tinkluose  

20 
 

20 
 

20 
 
 

20 
 

80 Organizacijos 
narių įnašai 

20700 

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

Viešinimo priemonės ir kanalai, 
skatinantys pirminį atliekų 
rūšiavimą Lietuvos regionuose. 

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

Visuomenė  Įgyvendintos 
priemonės 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

8 Organizacijos 
narių įnašai 

100000 
 

4.  Švietimo kampanija 
visuomenei vaizdinės 
/ garsinės medijos 
formomis (lauko 
reklama, radijas) 
Tęstinė priemonė.  

Viešinimo priemonės ir kanalai, 
skatinantys pirminį atliekų 
rūšiavimą, atsakingą vartojimą, 
vartotojiškumo mažinimą, 
pasirinkus vaizdinę ir garsinę 
komunikacijos formą - radijo 
laidos, lauko reklamos formas. 

Didinti vartotojų 
sąmoningumą ir 
įsitraukimą į 
aplinkosaugos ir 
atliekų tvarkymo 
problemų 
sprendimą. 

Visuomenė Aktyvacijų 
skaičius  

2 2 2 2 8 Organizacijos 
narių įnašai 

40000 

5.  Komunikacija media 
kanaluose (spausdinti 
žiniasklaidos leidiniai / 

Informacijos rinkimas, analizė ir 
pateikimas visuomenei 
aktualiuose straipsniuose, 

Teikti tikslinei 
auditorijai teisingą, 
aktualią ir išsamią 

Atliekų tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 

Publikacijos, 
pranešimai 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

8 Organizacijos 
narių įnašai 

29500 



Lentelė Nr. 1 
e-žiniasklaidos 
priemonės) 
Netęstinė priemonė. 
 

pranešimuose, viešuose 
komentaruose pakuočių atliekų 
tvarkymo klausimais.  

informaciją apie 
skirtingus atliekų 
sektoriaus 
aspektus. 

gamintojai ir 
importuotojai 

 

6.  Informaciniai leidiniai.  
Tęstinė priemonė.  
 
 

Tikslinei auditorijai platinami ar 
interneto svetainėje talpinami 
elektroniniai leidiniai 
(naujienlaiškiai) / popieriniai 
leidiniai. 

Informuoti 
gamintojus bei 
importuotojus apie 
naujausius 
pasikeitimus, 
organizacijos 
vykdomą veiklą, 
pakuočių 
sektoriaus 
aktualijas.  

Atliekų tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai 
 

Informaciniai 
leidiniai   

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 Organizacijos 
narių įnašai 
 

4000 

7.  Diskusijos, seminarai, 
mokymai 
gamintojams ir 
importuotojams. 
Netęstinė priemonė.  

Seminarai apie pakuočių atliekų 
tvarkymą. 

Didinti 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
sektorių.   

Organizacijos 
nariai, partneriai 

Seminarų 
skaičius  

0 
 

0 0 1 1 Organizacijos 
narių įnašai 

3500 

8.  Dalyvavimas 
viešuosiuose 
renginiuose, socialinių 
projektų, akcijų 
rėmimas, 
bendrarbiavimas, 
komunikacija 
pasitelkiant 
nuomonės 
formuotojus.  
Netęstinė priemonė. 

Įvairūs vieši renginiai, socialiniai 
ir visuomenei matomi renginiai, 
kuriuose didinamas visuomenės 
dėmesys į aplinkosaugos 
tematiką, sąmoningumo 
didinimą ir svarbą keisti savo 
įpročius, susijusius su vartojimu 
ir pakuočių atliekų kūrimu ir 
tvarkymu. 

Dalyvauti, 
bendradarbiauti, 
prisidėti 
įgyvendinant 
įvairius socialinius 
projektus, 
renginius.  

Visuomenė  Renginiai  1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 Organizacijos 
narių įnašai 

90000 

9. Papildomos, kitos VšĮ 
„Gamtos ateitis“ 
akcijos ir iniciatyvos 
visuomenės švietimo 
tema metų eigoje.  
Netęstinė priemonė.  

Papildomos nenumatytos 
priemonės 

Didinti visuomenės 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
sektorių ir 
pakuočių atliekų 
rūšiavimo 
klausimus.   

Visuomenė Akcijos ir kitos 
iniciatyvos 

1 1 1 1 4 Organizacijos 
narių įnašai 

99900 

BENDRAI: 396000 

*Procentinės lėšų dydžių paskirstymo proporcijos bei įgyvendinimo apimtis 2022m. Visuomenės švietimo bei informavimo programos priemonėms gali kisti, atsižvelgiant į Organizacijos finansines galimybes ir  

konkretaus projekto ar renginio turinį.  

**Priemonių įgyvendinimui įskaičiuota ir su Visuomenės ir švietimo, informavimo, edukavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos  įgyvendinimo koordinavimu susijusios išlaidos.   

VšĮ „Gamtos ateitis“ direktorius                                                           Karolis Šiaudkulis 


