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Visuomenės švietimo ir informavimo užstato už vienkartines pakuotes 
sistemos klausimais programos 2016-2018 m. 

VEIKSMŲ PROGRAMA 2016 metams 
 

Nr Priemonė Tikslinės 
grupės Priemonės aprašymas (tikslas)  

Įgyvendinimo terminai ir apimtis (skaitinė reikšmė) Finansavimo 
šaltinis 

Planuojamos 
lėšos, EUR 

Planuojamos 
lėšos, Lt I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1. 

Interneto 
svetainės 
(www.usad.lt) 
sukūrimas 
ir/ar 
pritaikymas 
visuomenės 
bei kitų 
užstato už 
vienkartines 
pakuotes 
sistemos 
dalyvių 
poreikiams  

Gyventojai, 
naudojantys 
internetą bei 
gamintojai/ 
importuotojai, 
pakuočių 
pardavėjai, 
dalyvaujantys 
ir (ar) 
planuojantys 
dalyvauti 
užstato už 
vienkartines 
pakuotes 
sistemoje  

Patogios naudoti, informatyvios 
interneto svetainės vartotojams 
(gyventojams), besidomintiems 
pakuočių atliekų tvarkymu 
sukūrimas (pritaikymas), 
pateikiant joje informaciją apie 
visą pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai; 
specialių rubrikų gamintojams 
importuotojams, pardavėjams, 
pateikiant reikalingą informaciją 
apie užstato už vienkartines 
pakuotes sistemos ypatumus, 
dalyvavimo sistemoje sąlygas ir 
pan., interneto svetainėje 
sukūrimas   

Interneto 
svetainės 
sukūrimas 
(paleidimas) 
ir/ar 
pritaikymas 
vartotojams 
ir kitiems 
užstato už 
vienkartines 
pakuotes 
sistemos 
dalyviams  

      

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

14481,00 49999,9968 
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2.  

Informacijos 
apie pakuočių 
atliekų 
tvarkymą, 
įskaitant 
užstato už 
vienkartines 
pakuotes 
sistemą, 
interneto 
svetainėje 
(www.usad.lt)  
rengimas, 
skelbimas ir 
nuolatinis 
atnaujinimas  

Gyventojai, 
naudojantys 
internetą bei 
gamintojai/ 
importuotojai 
dalyvaujantys 
užstatinės 
taros sistemoje 

Nuolat atnaujinama informacija 
apie  pakuočių atliekų tvarkymą, 
rūšiavimo taisykles, prekybos 
vietas, kuriose priimamos 
vienkartinių pakuočių, kurioms 
taikomas užstatas, atliekos ir 
grąžinamas užstatas, kt.;  
teikiama informacija apie visą 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai; 
specialiose gamintojams 
importuotojams, pardavėjams 
rubrikose nuolat atnaujinama ir 
teikiama informacija apie 
užstato už vienkartines pakuotes 
sistemą, dalyvavimo sistemoje 
sąlygas ir pan. 

NUOLAT, 
ne mažiau 
500 kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
500 kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
500 kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
500 kontaktų 

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

5792,00 19998,6176 

3. 

Reklaminio-
informacinio 
klipo 
sukūrimas 

Gyventojai, 
naudojantys 
internetą, 
žiūrintys 
televiziją  

Informuojančio visuomenę 
video klipo apie visą pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemą, 
įskaitant užstato už vienkartines 
pakuotes sistemą, vartotojų 
vaidmenį kiekvienoje pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemos 
dalyje, rūšiavimo sąlygas ir 
praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai, 
taip pat prekybos vietas, kuriose 
priimamos vienkartinių 

Reklamini-
informacinio 
klipo 
sukūrimas 

      

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

28962,00 99999,9936 



Viešoji įstaiga „Užstato sistemos administratorius“	  
	  
 

 

VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PROGRAMOS 2016-2018 METAMS 1 PRIEDAS  
 

3 
 

pakuočių, už kurias nustatytas 
užstatas, atliekos ir grąžinamas 
užstatas ir pan., sukūrimas 

4. 

Reklaminio-
informacinio 
klipo per TV 
transliavimas 

Gyventojai, 
žiūrintys 
televiziją 

Informacinio - reklaminio klipo 
transliavimas per įvairiausius 
televizijos kanalus, pateikiant 
gyventojams informaciją apie 
visą pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai.  

Nemažiau 
kaip 0,5 mln. 
unikalių 
žiūrovų 

Nemažiau 
kaip 0,3 mln. 
unikalių 
žiūrovų 

Nemažiau 
kaip 0,3 mln. 
unikalių 
žiūrovų 

Nemažiau 
kaip 0,3 mln. 
unikalių 
žiūrovų 

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

86886,00 299999,9808 

6. OOH (lauko 
reklama)  

Miestų, 
kuriuose 
įrengtos vietos 
lauko 
reklamai, 
gyventojai ir 
svečiai 

Informacinio - reklaminio 
plakato, kuriame būtų pateikta 
informacija apie visą pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemą, 
įskaitant užstato už vienkartines 
pakuotes sistemą, vartotojų 
vaidmenį kiekvienoje pakuočių 
atliekų tvarkymo sistemos 
dalyje, rūšiavimo sąlygas ir 
praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai, 
įskaitant informaciją apie 
užstato už vienkartines pakuotes 
sistemos veikimą, t. y. kur 
galima priduoti vienkartinės 

NUOLAT, 
ne mažiau 1 
mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų 

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

28962,00 99999,9936 
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pakuotės, už kurią nustatytas 
užstatas, atliekas,  ir atsiimti 
užstatą, kokia užstato už 
vienkartines pakuotes nauda 
aplinkai ir pan., sukūrimas 
(pagaminimas) ir reklaminio 
plakato iškabinimas (prioritetą 
skiriant  lauko reklamos 
vietoms, esančioms greta 
pakuočių atliekų surinkimo ir 
priėmimo vietų )  

7.  

Interneto 
svetainės 
www.usad.lt 
populiarinimas 
kitose 
interneto 
svetainėse 

Gyventojai, 
naudojantys 
internetą  

Banerių, nukreipiančių į 
www.usad.lt svetainę, 
sukūrimas susitarimai su kitų 
svetainių valdytojais dėl banerių 
patalpinimo, siekiant, kad 
visuomenė kuo plačiau (t. y. per 
didesnį skaičių informavimo 
priemonių) būtų informuojama 
apie pakuočių atliekų tvarkymą 
bei užstato už vienkartines 
pakuotes sistemos vaidmenį 
atliekų tvarkyme ir kt.  

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų/ 
paspaudimų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų/ 
paspaudimų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų/ 
paspaudimų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,5 mln. 
kontaktų/ 
paspaudimų 

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

8689,00 30001,3792 

8. 

Reklaminio-
informacinio 
klipo (-ų) 
transliavimas 
internete 

Gyventojai, 
naudojantys 
internetą  

Reklaminio - informacinio klipo 
transliavimas interneto 
svetainėje www.usad.lt, taip pat 
kitose interneto svetainėse, 
siekiant informuoti visuomenę 
apie visą pakuočių atliekų 
tvarkymo sistemą, įskaitant 
užstato už vienkartines pakuotes 
sistemą, vartotojų vaidmenį 
kiekvienoje pakuočių atliekų 
tvarkymo sistemos dalyje, 
rūšiavimo sąlygas ir praktinę 

Nemažiau 
kaip 5000 
unikalių 
paspaudimų 

  

Nemažiau 
kaip 5000 
unikalių 
paspaudimų 

  

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

8689,00 30001,3792 
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naudą ne tik gyventojams, bet ir 
aplinkai. 

9. 

Informacinių 
stendų 
vienkartinių 
pakuočių, už 
kurias 
nustatytas 
užstatas, 
atliekų 
priėmimo 
vietose 
pastatymas  

Gyventojai, 
atnešę priduoti 
vienkartinių 
pakuočių, už 
kurias 
nustatytas 
užstatas, 
atliekas 

Informacinių stendų, kuriuose 
teikiama informacija apie visą 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai. 
pakuočių atliekų rūšiavimą, taip 
pat apie tai, kokios pakuotės 
surenkamos užstato už 
vienkartinę pakuotę sistemoje, 
kokie reikalavimai taikomi 
grąžintinoms vienkartinių 
pakuočių atliekoms, užstato 
grąžinimo sistema, užstato dydis 
ir pan.  

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,1 mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,1 mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,1 mln. 
kontaktų 

NUOLAT, 
ne mažiau 
0,1 mln. 
kontaktų 

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

8689,00 30001,3792 

10 Informacija 
spaudoje 

Gyventojai, 
kurie skaito 
regioninę, 
nacionalinę 
spaudą 

Informacijos straipsnių pavidalu 
spausdinimas pasirinktuose 
nacionaliniuose bei 
regioniniuose laikraščiuose, 
informuojant visuomenę apie 
visą pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai. 

Nemažiau 
kaip 10000 
skaitytojų 

  
Nemažiau 
kaip 10000 
skaitytojų 

  

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos 

23170,00 80001,3760 
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11 Transliacijos 
per radiją 

Gyventojai, 
besiklausantys 
populiariausių 
radijo stočių 

Reklaminio - informacinio klipo 
audio transliacija, siekiant 
informuoti vartotojus, 
klausančius radijo stočių, apie 
visą pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemą, įskaitant užstato už 
vienkartines pakuotes sistemą, 
vartotojų vaidmenį kiekvienoje 
pakuočių atliekų tvarkymo 
sistemos dalyje, rūšiavimo 
sąlygas ir praktinę naudą ne tik 
gyventojams, bet ir aplinkai. 
žaidimai ir viktorinos 
populiariausiose radijo stotyse 

  
Ne mažiau 
10000 
klausytojų 

Ne mažiau 
10000 
klausytojų 

  

Banko 
overdraftas ir 
nuosavos 
apyvartinės 
lėšos  

11294,00 38995,9232 

VISO 225614,00 779000,0192 
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