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Visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programos 2018-2020 m.  
VEIKSMŲ PROGRAMA 2018 metams 

 
Eil. 
nr. 

Komunikacij
os priemonė 

Tikslinės 
grupės 

Priemonės 
aprašymas (tikslas) 

Įgyvendinimo terminai ir apimtis Finansavi
mo šaltinis 

Planuojama
s biudžetas 
Eur, be PVM I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1. Nuolatinė 
svetainės 
www.grazintiv
erta.lt 
priežiūra ir 
informacijos 
atnaujinimas 

Gyventojai, 
besinaudojant
ys internetu, 
gamintojai ir 
importuotojai, 
pakuočių 
pardavėjai, 
perdirbėjai, 
dalyvaujantys 
arba 
planuojantys 
dalyvauti 
užstato 
sistemoje 

Svetainės priežiūra, 
informacijos 
papildymas ir 
atnaujinimas, 
naujausios 
informacijos apie 
užstato sistemą 
parengimas ir 
pateikimas. 

Nuolat 
(naujausios 
informacijos 
pateikimas ne 
mažiau nei 1 
kartą) 

Nuolat 
(naujausios 
informacijos 
pateikimas ne 
mažiau nei 1 
kartą) 

Nuolat 
(naujausios 
informacijos 
pateikimas ne 
mažiau nei 1 
kartą) 

Nuolat 
(naujausios 
informacijos 
pateikimas ne 
mažiau nei 1 
kartą) 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

3600.00 

2. Infografiko 
apie užstato 
sistemą 
sukūrimas 
ir 
transliavimas 
internete 

Gyventojai, 
besinaudojant
ys internetu 

Infografiko apie 
užstato sistemos 2018 
m. pasiektus 
rezultatus 
sukūrimas ir 
transliavimas savuose 
interneto kanaluose 
(www.grazintiverta.lt, 
Facebook ir/ar 
Youtube paskyrose). 

      50 000 
peržiūrų 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

3400.00 
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3. Komunikacija 
ir reklama 
socialiniuose 
tinkluose 

Gyventojai, 
besinaudojant
ys socialiniais 
tinklais 

Facebook paskyros 
"Grąžinti verta" 
komunikacijos 
strategijos 
parengimas ir 
įgyvendinimas, 
nuolatinė 
komunikacija 
informuojant soc. 
tinklo vartotojus apie 
užstato sistemą, jos 
veiklą, naudą, svarbą 
rūšiuoti atliekas. 
Palaikomas dialogas 
su vartotojais teikiant 
naudingą informaciją, 
vykdant konkursus ir 
reklamuojant 
įdomiausius įrašus. 

Nuolat                                          
Ne mažiau kaip 
1000 naujų 
paskyros 
sekėjų 

Nuolat                                          
Ne mažiau kaip 
1000 naujų 
paskyros 
sekėjų 

Nuolat                                          
Ne mažiau kaip 
1000 naujų 
paskyros 
sekėjų 

Nuolat                                          
Ne mažiau 
kaip 1000 
naujų 
paskyros 
sekėjų 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

27600.00 

4. Interneto 
reklama 

Gyventojai, 
besinaudojant
ys internetu 

Naudojama Google 
Adwords 
(raktinių žodžių 
paieškos) ir 
Google Display 
Network (GDN) 
reklama, 
kad visuomenė būtų ir 
toliau 
informuojama apie 
pakuočių 
atliekų tvarkymą, 
užstato 
sistemos vaidmenį 
sprendžiant 

Nuolat                
Ne mažiau kaip 
1200 naujų 
kontaktų 
interneto 
svetainėje 
www.grazintiv
erta.lt 

Nuolat                
Ne mažiau kaip 
1200 naujų 
kontaktų 
interneto 
svetainėje 
www.grazintiv
erta.lt 

Nuolat                
Ne mažiau kaip 
1200 naujų 
kontaktų 
interneto 
svetainėje 
www.grazintiv
erta.lt 

Nuolat                
Ne mažiau 
kaip 1200 
naujų 
kontaktų 
interneto 
svetainėje 
www.grazinti
verta.lt 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

4500.00 
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aplinkosaugos 
problemas. 

5. Audio klipų 
gamyba ir 
transliacija 
radijo eteryje, 
radijo žaidimai 

16+ metų 
Lietuvos 
gyventojai, 
besiklausantys 
radijo 

Audio klipų 
transliacijos bei 
žaidimai radijo eteryje 
norint informuoti 
auditoriją apie užstato 
sistemą, jos naudą bei 
2017 m. pasiektus 
rezultatus. Taip pat 
klausytojai skatinami 
aktyviai grąžinti 
vienkartines 
pakuotes, rūšiuoti ir 
kitas atliekas. 

 
Ne mažiau kaip 
380 TRP 
(tikslinės 
auditorijos 
dalis, klausiusi 
reklamą) 

  Ne mažiau 
kaip 360 TRP 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

19500.00 

6. Reklaminio-
informacinio 
klipo 
sukūrimas ir 
transliacija TV 
eteryje 

Gyventojai, 
žiūrintys TV 

Reklaminio-
informacinio klipo 
sukūrimas ir 
transliacijos 
populiariuose TV 
kanaluose leis pasiekti 
plačią auditoriją ir 
toliau informuoti 
visuomenę apie 
užstato sistemą ir jos 
naudą bei 2017 m. 
pasiektus rezultatus. 
Klipas taip pat 

 
Ne mažiau kaip 
600 GRP 
(auditorijos 
dalis, žiūrėjusi 
reklamą) 

Ne mažiau kaip 
500 GRP 

 Ne mažiau 
kaip 400 GRP 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

165000.00 
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transliuojamas 
nuosavais kanalais 
(svetainėje, Facebook 
bei Youtube 
paskyrose) 

7. Informacijos 
parengimas ir 
sklaida 
interneto 
žiniasklaidoje, 
regioninėje 
spaudoje, 
ryšių su 
visuomene 
paslaugos 

Gyventojai, 
skaitantys 
laikraščius, 
interneto 
žiniasklaidą, 
žiniasklaidos 
atstovai 

Straipsnių, temų, 
vizualinio turinio apie 
užstato sistemą ir jos 
teikiamą naudą, vertę 
ir rezultatus sklaida; 
visuomenės 
nuomonės, 
naudojimosi įpročių 
sistema ištyrimas ir 
vertinimas; 
žiniasklaidos 
stebėjimas ir tinkamo 
visuomenės 
informavimo 
užtikrinimas. 

Ne mažiau kaip 
30 000 
skaitytojų 

Ne mažiau kaip 
50 000 
skaitytojų 

Ne mažiau kaip 
30 000 
skaitytojų 

Ne mažiau 
kaip 50 000 
skaitytojų 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

92700.00 

8. Informacijos 
parengimas ir 
platinimas 
nacionalinės 
bei regioninės 
žiniasklaidos 
atstovams 

Lietuvos 
žiniasklaidos 
atstovai, 
gyventojai 

Visuomenei ir 
žiniasklaidai aktualios 
naujausios 
informacijos apie 
užstato sistemą, jos 
naudą, rezultatus, 
planus ir kt. 
parengimas ir 
platinimas 
žiniasklaidos 
atstovams. 

Ne mažiau nei 
3 pranešimai 

Ne mažiau nei 
3 pranešimai 

Ne mažiau nei 
3 pranešimai 

Ne mažiau nei 
3 pranešimai 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

3600,00 
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9. Visuomenės 
aktyvavimo 
kūrybiniai 
sprendimai ir 
techniniai 
išpildymai 

Lietuvos 
gyventojai, 
kurie 
nedalyvauja 
užstato 
sistemoje arba 
dalyvauja 
epizodiškai / 
18-35 metų 
Lietuvos 
gyventojai 

Kūrybiniai 
sprendimai, 
leidžiantys pasiekti 
tikslinės auditorijos 
dalį, kuri dėl tam tikrų 
priežasčių 
nesinaudoja arba 
naudojasi sistema 
nereguliariai. 
Priemonių tikslas - 
pakeisti šios 
auditorijos 
įsitikinimus ar 
pažiūras - priežastis, 
kodėl jie nėra aktyvūs 
užstato sistemos 
dalyviai - skiriant 
jiems ypatingą dėmesį 
ir pasitelkiant 
netradicines 
komunikacines 
priemones. / Jaunimui 
pasiekti tęsiama 
integracija vasaros 
festivaliuose bei 
renginiuose, skatinant 
dalyvius rūpintis 
gamta ir grąžinti 
vienkartines 
pakuotes, rūpintis ir 
kitų atliekų tvarkymu. 

    Ne mažiau kaip 
10 000 dalyvių 

  Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

69700.00 
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10. Informacinių 
stendų 
atnaujinimas 

Lietuvos 
gyventojai 

Plakatų, kabančių 
parduotuvėse, kuriose 
priimamos iš 
vartotojų 
vienkartinės, už 
kurias nustatytas 
užstatas, atliekos ir 
grąžinamas užstatas, 
atnaujinimas 
(maketavimas, 
spausdinimas) pagal 
poreikį. 

Nuolat 
Ne mažiau kaip 
50 plakatų 

Nuolat 
Ne mažiau kaip 
50 plakatų 

Nuolat 
Ne mažiau kaip 
50 plakatų 

Nuolat 
Ne mažiau 
kaip 50 
plakatų 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

400,00 

11. Veiklos 
ataskaitų 
rengimas 

Užstato 
sistemos 
dalyviai 

Ketvirtinių ataskaitų, 
apžvelgiančių 
pasiektus rezultatus, 
rengimas. 

Parengiama 1 
ataskaita 

Parengiama 1 
ataskaita 

Parengiama 1 
ataskaita 

Parengiama 1 
ataskaita 

Banko 
overdraftas 
ir nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

10000.00 

VISO, Eur be PVM:  400000.00 
 

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“  

Generalinis direktorius    

Gintaras Varnas 

 

2018 m. kovo mėn. 09 d.  


