
 

Gavėjams pagal sąrašą  
DĖL NACIONALINĖS „ŽALIOSIOS OLIMPIADOS“                     SR-17-23 
 
Norime informuoti, jog pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ šių metų kovo – spalio 

mėnesiais organizuoja nacionalinę „Žaliąją olimpiadą“, skirtą atkreipti 8-11 klasių moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, 

skatinti domėtis jų sprendimo būdais. Olimpiados metu Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviams bus siekiama perteikti ekologijos ir 

aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų 

tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui.  

 

Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ vyks trimis etapais:  
 

1) Pirmajame etape kviečiame dalyvauti visas Lietuvos švietimo ir ugdymo įstaigas aplinkos resursų taupymo varžybose. 

Sutaupyti resursai bus apskaičiuojami proporcingai mokyklos dydžiui ir mokinių skaičiui. Pirmasis etapas vyks 2017 m. 

balandžio 1 – 30 dienomis. Daugiausiai sutaupiusios mokyklos įgaus teisę varžytis olimpiados pusfinalyje (antrajame 

etape).  

2) Antrajame etape – pusfinalyje – dalyvauti galės komandos iš laimėjusių mokyklų. Pusfinalyje dalyvaujančia komandą 

privalo sudaryti 6 pagrindinės sudėties ir 3 atsarginės sudėties moksleiviai. Pusfinalyje dalyvaujančios komandos 

varžysis vykdydamos praktines užduotis, susijusias su aplinkosaugos problemomis ir jų sprendimų būdais, resursų 

taupymu, teisingu atliekų tvarkymu, aplinkos kokybės gerinimu. Dalyvaujančios mokyklos taip pat gali turėti sirgalių 

komandas, palakančiųjų skaičius jose nebus ribojamas. Pusfinaliai planuojami 2017 metų gegužės mėnesį įvairiuose 

Lietuvos miestuose. 

3) Pusfinalių metu bus išrinktos 12 komandų, kurios varžysis olimpiados finale dėl pagrindinio prizo – kelionės į Europos 

šalį, skirto visai komandai. Laimėjusios komandos mokykla taps olimpiados ambasadore.  

4) Olimpiados finalas planuojamas vykdyti 2017 m. spalio mėnesį Vilniuje. 

 

Kviečiame Jūsų Savivaldybės skyrių tapti nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ informaciniais partneriais ir prisidėti prie 

organizavimo viešinant Olimpiados vykdymą. Maloniai prašome šį kvietimą ir olimpiados nuostatus persiųsti savo savivaldybės 

švietimo ir ugdymo įstaigoms bei informaciją apie šią olimpiadą įsidėti į savo internetinę svetainę. Apie savo sprendimą tapti 

informaciniais partneriais praneškite mums iki 2017 m. kovo 15 dienos, el. paštu gerda.vainoriute@ztl.lt arba info@rvagentura.lt. 

  

Daugiau informacijos rasite prisegtuose olimpiados nuostatuose. Jei turite klausimų, prašome kreiptis el. paštais 

gerda.vainoriute@ztl.lt, info@rvagentura.lt arba telefonu 8 633 77609 (Rasa). 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

 
Gerda Vainoriūtė 

VšĮ „Žaliasis taškas“ 

Marketingo ir komunikacijos vadybininkė 

gerda.vainoriute@ztl.lt 

8 5 233 1152 

 

www.zaliasistaskas.lt 
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