
 

                                                                                                                              Pirkimo sąlygų  

                                                                                                                    1 priedas 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 

KLAUSIMAIS PASLAUGŲ PIRKIMO 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. Perkančioji organizacija/Projekto vykdytojas 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras  

adresas: Beržų g. 3, LT-36237, Panevėžys, 

tel. (8 45) 432 199,  

el. paštas info@pratc.lt 

 

1.2. Įgyvendinančioji institucija 

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo: 

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

adresas: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, 

tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63. 

1.3. Projekto prigimtis ir atitiktis 2014-2020 m. ES m. struktūrinės paramos strategijai  

1.3.1. Trumpas 2014-2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos prioriteto bei konkretaus uždavinio aprašymas. 

 

Projektas „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – 

Projektas) atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2 investicinį 

prioritetą „Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti 

valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus”, 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti 

sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“.  

Siekiant sumažinti atliekų šalinimą sąvartynuose, įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetų 

eiliškumą, būtina užtikrinti sukurtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvų veikimą, plėtojant 

atskirą atliekų (žaliųjų, maisto/virtuvės, antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių) rūšiuojamąjį surinkimą, 

atliekų paruošimą perdirbimui ir perdirbimo pajėgumus, ypatingą dėmesį skiriant atliekų pakartotiniam 

naudojimui ir atliekų prevencijai. Investicijomis, kuriomis siekiama įgyvendinti uždavinį, bus 

plėtojamos atliekų rūšiavimo ir rūšiuojamojo surinkimo sistemos – užtikrinta visuotinė atliekų 

surinkimo paslauga, ir sukurti pajėgumai komunalinių atliekų paruošimui perdirbti ar kitaip naudoti. 

Projektais, įgyvendinamais pagal 5.2.1 konkretų uždavinį, siekiama įgyvendinti Valstybinėje atliekų 

prevencijos programoje, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir regioniniuose planuose iškeltus 

tikslus, uždavinius ir priemones.  

Projektą numatoma finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

(toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir 

(ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir 

tvarkymo klausimais. 
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1.3.2. Trumpas Perkančiosios organizacijos ir Įgyvendinančiosios institucijos aprašymas. 

Projektą įgyvendins UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC), 

bendradarbiaudamas su Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono, Biržų 

rajono ir Rokiškio rajono savivaldybių administracijomis. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 

centro pagrindinė veikla – Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas, 

administravimas ir plėtra, teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos. 

PRATC atliekų tvarkymo veikloje atlieka šias funkcijas: 

 integruoto ir tinkamo atliekų šalinimo įrenginių tinklo kūrimas ir eksploatavimas; 

 regioninio ir kitų esamų sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo užtikrinimas; 

 atliekų panaudojimo, apdorojimo, utilizavimo ir šalinimo užtikrinimas; 

 pagalbos, regiono savivaldybėms rengiant regioninį ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus 

bei kitus strateginius dokumentus, teikimas; 

 specifinių (didelio gabarito, statybinių ir kt.) atliekų priėmimas didelio gabarito atliekų 

surinkimo aikštelėse, žaliųjų atliekų priėmimas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse. 

Panevėžio regiono savivaldybių pavedimu, PRATC organizuoja visuomenės informavimo 

akcijas bei vykdo kitą su atliekų tvarkymu susijusią veiklą. Bendrovė turi ilgametę veiklos patirtį, 

vykdant atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimo/plėtros projektus.  

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) vykdo 

Projekto Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas. Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia paslaugas 

aplinkosauginių projektų vykdytojams, užtikrinančias, kad projektai būtų įgyvendinami efektyviai, 

racionaliai ir atitiktų keliamus reikalavimus. Pagrindinės Agentūros funkcijos: 

 finansuotinų projektų vertinimas ir atranka; 

 pareiškėjų ir projekto vykdytojų konsultacijos ir mokymai; 

 sutarčių su pareiškėjais sudarymas; 

 projektų įgyvendinimo priežiūra; 

 patikros projektų įgyvendinimo vietose; 

 pirkimų priežiūra; 

 mokėjimo prašymų pagrįstumo užtikrinimas ir lėšų išmokėjimas; 

 pažeidimų prevencija ir tyrimas; 

 duomenų apie įgyvendinamus projektus sisteminimas; 

 viešinimo ir informavimo veikla. 

 

1.3.3. Lietuvos Respublikos (toliau LR) bei Europos Sąjungos (toliau ES) strategijos 

srities, kurioje bus įgyvendintas projektas, aprašymas.  

Projektas įgyvendinamas aplinkos apsaugos srityje. Nacionalinėje aplinkos apsaugos 

strategijoje, patvirtintoje 2015 m. balandžio 16 d. LR Seimo nutarimu Nr.XII-1626, numatyti taršos 

prevencijos ir atsakomybės („teršėjas moka“) aplinkos apsaugos politikos principai. Jais siekiama (1) 

užkirsti kelią aplinkos teršimui jam dar neprasidėjus, (2) skatinti atliekų susidarymo prevenciją, (3) kad 

išlaidos ir atsakomybė dėl skurdinamos ir teršiamos aplinkos atkūrimo tektų ne visiems šalies 

piliečiams, o tiems, kurie gauna iš to naudos arba yra gamtos išteklių vartotojai. Atliekų tvarkymo sritis 

patenka į vieną iš keturių prioritetinių Lietuvos aplinkos apsaugos sričių, t.y. darnus gamtos išteklių 

naudojimas ir atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo srityje keliamas tikslas mažinti susidarančių atliekų 

kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir racionalų atliekų medžiaginių ir 

energinių išteklių naudojimą, taip sumažinant gamtos, kitų išteklių naudojimą ir atliekų šalinimą 

sąvartynuose.  

1.4. Viešinimo ženklų naudojimas 

 Projekto veiklos finansuojamos Sanglaudos fondo  ir Užsakovo lėšomis.  
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 Viešinimo veiklų apimtyje rengiamose priemonėse privaloma naudoti Sanglaudos fondo 

ženklą, kurį galima rasti www.esinvesticijos.lt svetainėje. 

 Viešinimo veiklų apimtyje rengiamose priemonėse naudoti Įgyvendinančiosios institucijos 

logotipą, kurį galima rasti www.apva.lt svetainėje.  

 

1.5. Pagrindiniai teisės aktai 

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su Paslaugos sutarties įgyvendinimu, kuriais turi vadovautis 

Paslaugos teikėjas: 

 Nr. 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. D1-281; 

 2014 m. birželio 4 d LR vyriausybės nutarimas Nr. 528 „Atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programą, taisyklės“;  

 2014 m. spalio 8 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;  

 Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

reikalavimams. Skelbiama www.esinvesticijos.lt. 

 visose informavimo apie projektą (viešinimo) priemonėse turi būti naudojamas struktūrinės 

paramos ženklas http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas 

 turi būti atsižvelgta į Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinės paramos grafinio 

stiliaus gaires ir kitus reikalavimus.  

Paslaugų Teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su 

sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. 

Paslaugų Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję 

su sutarties įgyvendinimu.  

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI 

 

2.1. Bendrieji projekto tikslai 

2.1.1. Projekto tikslas - pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir padidinti 

rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus Panevėžio regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo srityje. 

Projektu siekiama skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą kolektyviniais konteineriais ir didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelėse, didinti kompostavimo individualiose valdose apimtis ir tokiu būdu 

sumažinti Panevėžio regioniniame sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų kiekį. 

2.1.2. Planuojami projekto stebėsenos rodikliai - „Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumai” (kodas P.S.329) – 4426 tonų/metus.  

2.1.3. Preliminari projekto vertė - 3 510 750,80 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.  

 

2.2. Konkretūs sutarties tikslai 

Komunikuojama žinia - nauda kiekvienam žmogui. Žinia orientuota į tikslinės (-ių) grupės - 

Biržų rajono, Panevėžio rajono ir Pasvalio rajono savivaldybių gyventojai - atstovus. 

Užtikrinti Projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” 

viešinimo veiklų, pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos parengtą Visuomenės informavimo 

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.apva.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474168
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474168
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474168
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas


atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planą (techninės specifikacijos 1 priedas) 

vykdymą.  

2.3. Laukiamas sutarties rezultatas 

Projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” viešinimo 

plane nurodyto siekiamo projekto viešinimo veiklų rezultato pasiekimas. 

 

3. PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI, GALINTYS ĮTAKOTI SUTARTIES 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

3.1. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą sutarties įgyvendinimą: 

Pagrindinės prielaidos, nuo kurių priklauso sėkmingas ir savalaikis šioje techninėje 

specifikacijoje numatytų užduočių atlikimas, yra tokios:  

 Projekto apimtyse numatytų darbų ir paslaugų finansavimas bus vykdomas pagal nustatytą 

grafiką; 

 dirbs visa paslaugų Teikėjo ekspertų grupė, nurodyta paslaugų Teikėjo pasiūlyme; 

 Projektui reikalingi savivaldybių institucijų derinimai bus atliekami nevėluojant, pagal 

nustatytą darbo reglamentą ir teisės aktų reikalavimus; 

 Perkančiosios organizacijos atstovai geranoriškai bendradarbiaus su paslaugų Teikėju bei 

pateiks visą turimą informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimui; 

 projekto įgyvendinimo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujančių šalių joms administracine 

tvarka nustatyta atsakomybė ir įgaliojimai bei pagal organizacinę hierarchiją pavestos vykdyti pareigos; 

 paslaugų Teikėjo atliekamų visuomenės informavimo veiksmų savalaikiškumas, tikslingumas 

ir profesionalumas; 

 kiekių įvertinime ar techninėse specifikacijose nebus padaryta klaidų. 

Visos projekte dalyvaujančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtos prielaidos 

pasitvirtintų, o joms nepasitvirtinus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai Projektui būtų 

maksimaliai sušvelninti. 

 

3.2. Rizikos veiksniai 

Rizikos veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos sutarties sėkmingam įgyvendinimui: 

Rizikos veiksnys 

Atsakingas 

(Perkančioji 

organizacija/paslaugų 

teikėjas) 

Rizikos valdymo veiksmai (Perkančioji 

organizacija nurodo, kokių veiksmų 

numato imtis siekiant sumažinti rizikos 

veiksnio pasireiškimo tikimybę ir/ar 

neigiamą jo mąstą) 

Projekto finansavimo 

poreikio išaugimas dėl 

pabrangusių investicijų arba 

netinkamų ES lėšomis 

finansuoti išlaidų atsiradimo   

Perkančioji 

organizacija/paslaugų 

Teikėjas 

Fiksuotos kainos sutartis su paslaugų 

Teikėju, nuolatinė išlaidų kontrolė. 

Ankstesnėse projekto 

parengiamosiose stadijose 

padarytos planavimo ar kiekių 

skaičiavimo klaidos 

Perkančioji 

organizacija 

Perkančioji organizacija informuoja 

Įgyvendinančią instituciją apie Projekto 

parengimo stadijoje padarytas klaidas ir, 

esant poreikiui bei galimybėms, inicijuoja 

Projekto administravimo ir finansavimo 

sutarties keitimą. 

Paslaugų Teikėjas organizuoja paslaugų 

įgyvendinimą atsižvelgdamas ne tik į 
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Rizikos veiksnys 

Atsakingas 

(Perkančioji 

organizacija/paslaugų 

teikėjas) 

Rizikos valdymo veiksmai (Perkančioji 

organizacija nurodo, kokių veiksmų 

numato imtis siekiant sumažinti rizikos 

veiksnio pasireiškimo tikimybę ir/ar 

neigiamą jo mąstą) 

paslaugų teikimo sutarties, bet ir į 

Projekto įgyvendinimo terminus.   

Nepakankamai 

subalansuotas ir suplanuotas 

bendrasis projekto 

įgyvendinimo laiko grafikas 

Perkančioji 

organizacija /paslaugų 

Teikėjas 

Perkančioji organizacija informuoja 

Įgyvendinančią instituciją apie poreikį 

koreguoti bendrąjį Projekto įgyvendinimo 

laiko grafiką ir, esant poreikiui bei 

galimybėms, inicijuoja Projekto 

administravimo ir finansavimo sutarties 

keitimą.   

Paslaugų Teikėjas organizuoja 

paslaugų įgyvendinimą atsižvelgdamas 

ne tik į paslaugų teikimo sutarties, bet ir į 

Projekto įgyvendinimo terminus. 

Paslaugų Teikėjas nedelsdamas 

informuoja Perkančiąją organizaciją apie 

rizikas laiku neįgyvendinti suplanuotų 

veiklų ir imasi visų priemonių atsilikimui 

pašalinti.  

Netikslus ir/arba nepilnas 

darbų apimčių (pagal atskiras 

sutartis) ribų nustatymas ir 

atsakomybės paskirstymas 

tarp rangovų/paslaugų/prekių 

tiekėjų 

Perkančioji 

organizacija  

Perkančioji organizacija analizuoja ir 

vertina vykdomų darbų apimtis, 

atsakomybių sritis ir, esant poreikiui, 

inicijuoja paslaugų išplėtimą ir/arba 

atsakomybių perskirstymą, užtikrindamas 

sklandžią ir savalaikę Projekto 

įgyvendinimo eigą.  

  

4. PASLAUGŲ APIMTYS 

4.1. Paslaugų atlikimo vieta 

Biržų rajono, Panevėžio rajono ir Pasvalio rajono savivaldybių teritorijos.  

 

 

4.2. Konkreti veikla  

1. Susitikimai su vietos gyventojais (12 vnt.), iš jų: 6 susitikimai su Panevėžio rajono 

gyventojais, 3 susitikimai su Biržų rajono gyventojais ir 3 susitikimai su Pasvalio rajono gyventojais. 

Planuojamos susitikimų vietos: mokyklų ir savivaldybių salės. 

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 kvietimų į susitikimus parengimas ir išplatinimas spaudoje, savivaldybių tinklapiuose; 

 1,5 valandos susitikimų organizavimas, moderavimas, vedimas;  

 pranešimų turinį paslaugų Teikėjas derina su Perkančiąja organizacija; 

 dalomosios medžiagos susitikimo dalyviams parengimas ir išdalinimas: teikiama 

spausdintinė ir skaitmeninė dalomoji medžiaga. Skaitmeninė medžiaga įrašoma į USB atmintines. 

Dalomosios medžiagos turinį ir formą paslaugų Teikėjas derina su Perkančiąja organizacija; 



 prizų/suvenyrų susitikimų dalyviams parengimas ir išdalinimas: su atliekų rūšiavimo 

tematika susijusiais ženklais pažymėti puodeliai (po 10 vnt. 1 susitikimui), su atliekų rūšiavimo tematika 

susijusiais ženklais pažymėtos užrašų knygelės (A5 formato, ekologiško popieriaus, kietu viršeliu, po 10 

vnt. 1 susitikimui), su atliekų rūšiavimo tematika susijusiais ženklais pažymėti rašikliai (po 30 vnt. 1 

susitikimui), su atliekų rūšiavimo tematika susijusiais ženklais pažymėtas metų kalendorius (po 5 vnt. 1 

susitikimui, kalendoriai dalinami tik tuose susitikimuose, kurie vyks 2017 metų paskutinį ketvirtį – 

numatoma 3-4 susitikimai). Suvenyrų dizainą paslaugų Teikėjas derina su Perkančiąja organizacija; 

 susitikimo metu turi būti organizuojama 15 min. pertrauka, kurios metu dalyviai vaišinami 

kava/arbata, sausainiais/sumuštiniais/vaisiais (pasirinktinai); 

 susitikimo metu dalyviams patiekiamas negazuotas vanduo (ne mažiau kaip 0,5 litro vienam 

dalyviui).  

 

2. Informacinė rubrika televizijoje (12 vnt.). 12 rubrikų ciklas. Vienos rubrikos trukmė - 5 

minutės be komercinių intarpų. Rubrika pakartotinai transliuojama ne mažiau kaip 5 kartus  (bent 1-ą 

kartą per dieną) informacinio pobūdžio/žinių laidos pabaigoje. 

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 informacinės rubrikos sukūrimas, parengimas bei transliacija televizijoje; 

 kiekvienos rubrikos turinys, rubriką vedantys ir joje dalyvaujantys asmenys turi būti 

derinami su Perkančiąja organizacija; 

 rubrikoje kultūros/pramogų srityje dėl savo aktyvios visuomeninės veiklos gerai žinomi 

asmenys (ne mažiau 2 asmenų) turi patraukliai pristatyti atliekų rūšiavimo, atliekų sumažinimo idėjas; 

 rubrikoje negali būti konkrečių produktų ar su Perkančiosios organizacijos veikla 

nesusijusių paslaugų reklamos. 

 

3. Straipsniai vietinėje ir regioninėje spaudoje (18 vnt.), iš jų ne mažiau kaip 10 regioninėje 

spaudoje.  

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 ne mažiau kaip A4 dydžio informacinių straipsnių parengimas ir patalpinimas spaudoje;  

 straipsniai iliustruojami nuotraukomis;  

 straipsniai negali būti pateikiami reklaminiuose spaudos puslapiuose;  

 straipsnio tekstas ir leidiniai derinami su Perkančiąja organizacija.  

 

4. Lankstinukai-atmintinės (20 000 vnt.)  

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 lankstinukų sukūrimas, maketavimas ir spausdinimas; 

 lankstinukų formatas A4, du lenkimai, popierius kreidinis, matinis, 130 gr.; 

 turinys derinamas su Perkančiąja organizacija. 

 

5. Televizijos laida (3 vnt.). Numatoma parengti tris informacines laidas televizijoje, kurios 

metu dalyvaus PRATC darbuotojai, tikslinių savivaldybių administracijų atstovai, ekologai, 

aplinkosaugos specialistai.  

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 laidos sukūrimas, parengimas bei transliacija televizijoje; 

 laidos trukmė ne mažiau 20 minučių ir ne daugiau 25 minučių be reklaminių intarpų; 

 laidoje negali būti konkrečių produktų ar su Perkančiosios organizacijos veikla nesusijusių 

paslaugų reklamos; 

 kiekvienos laidos turinys, laidą vedantieji ir joje dalyvaujantys asmenys turi būti derinami su 

Perkančiąja organizacija. 

6. Žaidimai-konkursai (12 vnt). Informacinės televizijos rubrikos (nurodyta specifikacijos 4.2 

skyriuje 2 punkte) transliacijos pabaigoje pateikiami klausimai žiūrovams, susiję su atliekų rūšiavimu ir 

atliekų susidarymo prevencija. Už teisingus atsakymus bus dovanojami prizai.  

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  
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 12 vnt. žaidimų-konkursų organizavimas informacinės televizijos rubrikos metu; 

 klausimų žiūrovams parengimas ir pateikimas, atsakymų priėmimas, laimėtojų išrinkimas ir 

prizų įteikimas laimėtojams; 

 per visą 12 rubrikų transliavimo laikotarpį turi būti parengta ir išdalinta ne mažiau 6 vnt. 

kompostavimo dėžių, ~1 m3 talpos; ne mažiau 24 vnt. puodelių, 24 vnt. užrašų knygelių (A5 formato, 

ekologiško popieriaus, kietu viršeliu, po 10 vnt. 1 susitikimui ) ir 24 vnt. rašiklių; visi prizai turi būti 

pažymėti su atliekų rūšiavimo tematika susijusiais ženklais; 

 žaidimų klausimus ir prizų dizainą paslaugų Teikėjas derina su Perkančiąja organizacija. 

 

7. Žaidimai – konkursai moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams (20 vnt.).  

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 Biržų rajono, Panevėžio rajono ir Pasvalio rajono savivaldybių mokyklose ir/arba 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose surengti konkursus/žaidimus vaikams; 

 konkursai/žaidimai organizuojami ne mažiau kaip 5 skirtingose mokyklose; 

 kiekvienoje iš nurodytų savivaldybių turi būti suorganizuota ne mažiau kaip 1 

konkursas/žaidimas; 

 konkursus/žaidimus laimėjusioms klasėms/grupėms (mažiausiai 20) organizuoti pažintines 

ekskursijas Panevėžio regioniniame atliekų tvarkymo centre, didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse (vienos ekskursijos metu dalyviai vežami bent į vieną Panevėžio regione veikiančią didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelę); 

 pažintinių ekskursijų metu dalyviai vaišinami vandeniu (ne mažiau 0,5 l vienam dalyviui) ir 

užkandžiais (ne mažiau kaip 2 užkandžiai dalyviui (pasirinktinai: sausainiai/sumuštiniai/bandelės/vaisiai 

ir pan.);  

 konkursų/žaidimų dalyviams turi būti išdalinti suvenyrai – rašikliai (kiekvienas dalyvis turi 

gauti bent 1-ą rašiklį); 

 konkursų/žaidimų nugalėtojams turi būti išdalinti suvenyrai (kiekvienas konkurso/žaidimo 

laimėtojas turi gauti bent 1-ą puodelį ir 1-ą užrašų knygelę (A5 formato, ekologiško popieriaus, kietu 

viršeliu, po 10 vnt. 1 susitikimui));  

 visi prizai turi būti pažymėti su atliekų rūšiavimo tematika susijusiais ženklais; 

 konkursų/žaidimų, ekskursijų laikas ir turinys turi būti derinamas su Perkančiąja 

organizacija. 

 

8. Informacijos pateikimas internetiniuose tinklapiuose. Perkančiosios organizacijos,  

Biržų, Panevėžio bei Pasvalio rajonų savivaldybių internetiniuose tinklapiuose talpinama aktuali 

informacija apie atliekų rūšiuojamąjį surinkimą regione ir praktiniai patarimai individualioms valdoms 

žaliųjų atliekų kompostavimo klausimais.    

Veiklos apimtys ir reikalavimai:  

 informacinių pranešimų (po 1-ą Perkančiajai organizacijai, Panevėžio rajono savivaldybei, 

Biržų rajono savivaldybei ir Pasvalio rajono savivaldybei) sukūrimas; 

 kiekvienas informacinis pranešimas turi būti atnaujintas ne mažiau kaip 1-ą kartą per 

Projekto įgyvendinimo laikotarpį;  

 pranešimų turinys derinamas su Perkančiąja organizacija. 

 

Papildoma informacija apie užduotis, kurias turės atlikti paslaugų Teikėjas, pateikiama 

pridedamame Perkančiosios organizacijos Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo 

klausimais priemonių plane (1 priedas). 

 

5. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ 

Numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra 2017 m. gegužės mėnuo.  

Numatoma paslaugų teikimo sutarties trukmė 17 mėn. ,t.y. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 

 



6. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

Paslaugos teikėjas darbui iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į projekto 

vykdymo vietą, ryšio/komunikacijos ir kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo 

priemonėms. 

Pagal šią paslaugų sutartį Projekto vykdytojo vardu neturi būti nei perkama, nei parduodama 

jokia įranga.  

7. ATASKAITOS 

7.1. Reikalavimai ataskaitoms 

Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, paslaugų Teikėjas Perkančiajai organizacijai privalės teikti 

šias ataskaitas: 

 Tarpinė paslaugų ataskaita 

Tarpinė paslaugų ataskaita Perkančiajai organizacijai teikiama kas 3 mėnesius pagal su 

Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. Paslaugų Teikėjas tarpinę paslaugų tiekimo ataskaitą 

parengia per 10 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos. Tarpinėje ataskaitoje pateikiama laikotarpio 

įgyvendinimo santrauka – vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai. Kartu su kiekviena tarpine  paslaugų 

ataskaita turi būti pateikiami visi veiklų įgyvenimą ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinantys priedai. 

 Galutinė paslaugų ataskaita 

Galutinėje ataskaitoje pateikiama projekto įgyvendinimo santrauka – vykdytos veiklos ir 

pasiekti rezultatai. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikti visi veiklų įgyvenimą ataskaitiniu 

laikotarpiu patvirtinantys priedai. 

Ataskaitos pateikiamos su vaizdinėmis priemonėmis, renginių nuotraukomis ir dalyvių sąrašais, 

viešinimo priemonių pavyzdžiais, straipsnių kopijomis. Informacija turi būti aiškiai įskaitoma, spalvota. 

Atsiskaitymas bus vykdomas paslaugų Teikėjui pateikus ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus 

viešinimo paslaugų ataskaitą ir paslaugų priėmimo perdavimo aktus. 

7.2. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas 

Visos ataskaitos teikiamos Perkančiajai organizacijai, turi būti pateiktos popierinėje formoje ir 

kompiuterinėje CD/USB laikmenoje arba interneto tinklu prieinamuose servisuose.  

Perkančioji organizacija argumentuotas pastabas ataskaitoms parengia per 5 darbo dienas nuo 

jos gavimo datos. Jei per nurodytą laiką paslaugų Teikėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad 

suinteresuotos pusės pastabų neturi. 

Paslaugų Teikėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 10 darbo 

dienų nuo pastabų gavimo dienos. Paslaugų Teikėjas, pateikdamas galutinę dokumento versiją, privalo 

atsižvelgti į visas Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. 

Paslaugų Teikėjas yra atsakingas už savalaikį galutinės sąskaitos pateikimą iki paslaugų 

teikimo sutarties įgyvendinimo termino pabaigos. Pratęsus sutartį, mokėjimų vykdymas pratęsiamas iki 

sutarties pabaigos. 

 

_______ 
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1. Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo 

klausimais priemonių plano tikslai 
 

Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais priemonių planu (toliau – 

Priemonių planas) siekiama informuoti Panevėžio regiono Biržų rajono, Panevėžio rajono ir Pasvalio 

rajono savivaldybių gyventojus, komunalinių atliekų turėtojus, apie regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

suteikti informacijos apie atliekų rūšiavimą buityje, informuoti gyventojus kur galima išmesti 

išrūšiuotas antrines žaliavas. Taip pat siekiama supažindinti gyventojus su stambiagabaričių atliekų 

surinkimo tvarką didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir kt.  

Dalis priemonių plane numatytų veiklų bus skirtos informuoti tikslines grupes apie bioskaidžių 

atliekų kompostavimą namų ūkiuose. Didelis dėmesys bus skirtas maisto ir tekstilės atliekų rūšiavimo 

sričiai, kadangi regione nuo 2018 m. pabaigos bus pradėta organizuoti maisto atliekų surinkimo 

sistema, išplėstas tekstilės atliekų surinkimas.  

Įgyvendinant visuomenės informavimo priemones, didelis dėmesys bus skiriamas 

svarbiausiam atliekų tvarkymo sistemos prioritetui - atliekų prevencijai. Regiono gyventojai bus 

informuojami apie atliekų aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę, teikiami patarimai ir praktiniai 

pavyzdžiai, kaip mažinti buityje susidarančių atliekų kiekį.  

Priemonių planu siekiama šių tikslų: 

1. Informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie regioninę ir savivaldybės komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą, infrastruktūrą, galimybes rūšiuoti komunalines atliekas; 

2. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą komunalinių 

atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis srityse 

3. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą atliekų 

prevencijos srityje. 

2. Tikslinės grupės  
 

Panevėžio regione komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos visiems regiono 

gyventojams. Tačiau visuomenės informavimo veikloje dalyvauja Biržų, Pasvalio ir Panevėžio rajonų 

savivaldybės. Todėl priemonių plano tikslinė grupė beveik visi minėtų savivaldybių 

gyventojai. Kadangi tikslinė grupė apima skirtingo amžiaus asmenis, siekiant užtikrinti priemonių plano 

prieinamumą visoms grupėms, informacijos sklaidą privaloma vykdyti įvairiais kanalais, atsižvelgiant į 

skirtingus tikslinės grupės interesus. Šio Priemonių plano 5 skyriuje prie kiekvienos priemonės 

nurodoma jos tikslinė grupė. 

3. Visuomenės informavimo priemonės ir jų apimtys 
 

Visuomenės informavimo priemonės apima: 

1. Susitikimai su vietos gyventojais (12 vnt.) Bus rengiami susitikimai su Panevėžio 

rajono, Biržų rajono ir Pasvalio rajono savivaldybių gyventojais. Planuojamos susitikimų vietos: 

mokyklų ir savivaldybių salės. 

2. Informacinė rubrika televizijoje (12 vnt.) Bus sukurtas 12 rubrikų ciklas. Vienos 

rubrikos trukmė - 5 minutės. Rubrika transliuojama bent 5 kartus per televizijos kanalą, informacinio 

pobūdžio/žinių laidos pabaigoje. 



3. Straipsniai vietinėje ir regioninėje spaudoje (18 vnt.), iš jų ne mažiau kaip 10 

regioninėje spaudoje.  

4. Lankstinukai-atmintinės (20 000 vnt.) Sukurti informaciniai lankstinukai, kurie bus 

platinami susitikimų su gyventojais metu, Panevėžio regiono savivaldybių administracijose, mokyklose, 

taip pat kartu su gyventojams dalinamais kompostavimo konteineriais.  

5. Televizijos laida (3 vnt.). Numatoma parengti tris informacines laidas televizijoje, 

kurios metu dalyvaus UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRATC) darbuotojai, tikslinių 

savivaldybių administracijų atstovai, ekologai, aplinkosaugos specialistai.    

6. Žaidimai-konkursai (12 vnt). Televizijoje rubrikos transliacijos pabaigoje bus 

pateikiami klausimai žiūrovams apie atliekų rūšiavimą. Už teisingus atsakymus bus dovanojami prizai.  

7. Žaidimai – konkursai moksleiviams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams (20 vnt.). 

Panevėžio, Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybėse, pasirinktinai, 5-10 mokyklose ir/arba ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose bus surengti konkursai vaikams.  

8. Informacijos pateikimas internetiniuose tinklapiuose. PRATC ir Panevėžio, Biržų bei 

Pasvalio rajonų savivaldybių internetiniuose tinklapiuose bus patalpinta aktuali informacija apie atliekų 

rūšiuojamąjį surinkimą regione ir praktiniai patarimai individualioms valdoms žaliųjų atliekų 

kompostavimo klausimais.    

 

4. Laukiami rezultatai 
 

Įgyvendinus Priemonių planą, apie komunalinių atliekų rūšiavimą, atliekų prevenciją, žaliųjų 

atliekų kompostavimą, stambiagabaričių atliekų surinkimą, atsakingo vartojimo ir tinkamo atliekų 

rūšiavimo aplinkosauginę ir ekonominę naudą išgirs ir sužinos didesnė dalis Panevėžio regiono 

gyventojų. 

Priemonių planas paskatins gyventojus būti atsakingais ir sąmoningais visuomenės nariais, 

vartotojais. Gyventojai bus raginami tapti atsakingais ir aktyviais maisto atliekų, tekstilės, antrinių 

žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos dalyviais.  

Įgyvendintos informacinės kampanijos dėka tikimasi padidinti antrinių žaliavų rūšiuojamąjį 

surinkimą, mažinti bendrą atliekų susidarymo kiekį namų ūkiuose, sumažinti šalinamų žaliųjų atliekų 

kiekius bendrame komunalinių atliekų sraute (ypatingai individualiose valdose). 
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5. Visuomenės informavimo priemonių planas 
 

Eil. 

Nr. 

Viešinimo 

priemonės 

pavadinimas 

Viešinimo priemonės tikslas Tikslinė 

grupė 

Viešinimo priemonės aprašymas Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1. Susitikimai su 

Panevėžio rajono 
savivaldybės 

gyventojais (6 vnt.) 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą. 

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

 

 

Panevėžio 

savivaldybės 

gyventojai. 

Bus parengti ir išplatinti kvietimai spaudoje, 

savivaldybių tinklapiuose į susitikimus. 

Susitikimai bus organizuojami patogiose, lengvai 

pasiekiamose vietose - mokyklų ar savivaldybių 

salėse, bendruomenių namuose. Susitikimo 

trukmė – apie 1,5 val.  

Gyventojai bus informuojami apie atliekų 

aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę, teikiami 

patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip mažinti 

buityje susidarančių atliekų kiekį.  

Susitikimo metu pranešėjai informuos gyventojus 

kur galima išmesti išrūšiuotas antrines žaliavas, 

kaip jas tinkamai rūšiuoti. Gyventojai bus 

supažindinami su stambiagabaričių atliekų 

surinkimo tvarka didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėse ir kt.   

Taip pat susitikimo metu gyventojams bus 

pateikiama informacija apie kompostavimą 

individualiose valdose. 

Susitikimų metu gyventojams bus pateikti 

lankstinukai, dalinamos USB atmintinės su 

aktualia informacija, aktyviausiems susitikimų 

dalyviams įteikiami prizai, pvz., su rūšiavimo 

tematika susijusiais ženklais pažymėtus 

puodelius, užrašų knygeles, kalendorius ir kt. 

2017 m. IV ketv.  

2018 m. II ketv. 

2018 m. III ketv. 



2. Susitikimai su 

Pasvalio rajono 
savivaldybės 

gyventojais (3 vnt.) 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą. 

Gyventojai bus skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

 

Pasvalio 

rajono 

savivaldybės 

gyventojai. 

Bus parengti ir išplatinti kvietimai spaudoje, 

savivaldybių tinklapiuose į susitikimus. 

Susitikimai bus organizuojami patogiose, lengvai 

pasiekiamose vietose - mokyklų ar savivaldybių 

salėse, bendruomenių namuose. Susitikimo 

trukmė – apie 1,5 val.  

Gyventojai bus informuojami apie atliekų 

aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę, teikiami 

patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip mažinti 

buityje susidarančių atliekų kiekį.  

Susitikimo metu pranešėjai informuos gyventojus 

kur galima išmesti išrūšiuotas antrines žaliavas, 

kaip jas tinkamai rūšiuoti. Gyventojai bus 

supažindinami su stambiagabaričių atliekų 

surinkimo tvarka didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėse ir kt.   

Taip pat susitikimo metu gyventojams bus 

pateikiama informacija apie kompostavimą 

individualiose valdose. 

Susitikimų metu gyventojams bus pateikti 

lankstinukai, dalinamos USB atmintinės su 

aktualia informacija, aktyviausiems susitikimų 

dalyviams įteikiami prizai, pvz., su rūšiavimo 

tematika susijusiais ženklais pažymėtus 

puodelius, užrašų knygeles, kalendorius ir kt. 

2017 m. IV ketv.  

2018 m. II ketv. 

2018 m. III ketv. 

3. Susitikimai su Biržų 

rajono savivaldybės 

gyventojais (3 vnt.) 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą 

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

Biržų rajono 

savivaldybės 

gyventojai. 

Bus parengti ir išplatinti kvietimai spaudoje, 

savivaldybių tinklapiuose į susitikimus. 

Susitikimai bus organizuojami patogiose, lengvai 

pasiekiamose vietose - mokyklų ar savivaldybių 

salėse, bendruomenių namuose. Susitikimo 

trukmė – apie 1,5 val.  

Gyventojai bus informuojami apie atliekų 

2017 m. IV ketv.  

2018 m. II ketv. 

2018 m. III ketv. 
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atliekų kiekį namų ūkiuose. 

 
aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę, teikiami 

patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip mažinti 

buityje susidarančių atliekų kiekį.  

Susitikimo metu pranešėjai informuos gyventojus 

kur galima išmesti išrūšiuotas antrines žaliavas, 

kaip jas tinkamai rūšiuoti. Gyventojai bus 

supažindinami su stambiagabaričių atliekų 

surinkimo tvarka didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėse ir kt.   

Taip pat susitikimo metu gyventojams bus 

pateikiama informacija apie kompostavimą 

individualiose valdose. 

Susitikimų metu gyventojams bus pateikti 

lankstinukai, dalinamos USB atmintinės su 

aktualia informacija, aktyviausiems susitikimų 

dalyviams įteikiami prizai, pvz., su rūšiavimo 

tematika susijusiais ženklais pažymėtus 

puodelius, užrašų knygeles, kalendorius ir kt. 

4. Informacinė rubrika 

(12 vnt.)  
 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą  

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

Informuoti visuomenę apie vykdomą 

Projektą, jo eigą, apimtis, finansavimo 

šaltinius, tikslus ir siektinus rezultatus. 

Panevėžio 

apskrities 

gyventojai: 

televizijos 

žiūrovai. 

Bus sukurtas 12 rubrikų ciklas. Vienos rubrikos 

trukmė - 5 minutės. Kiekviena rubrika 

transliuojama po 5 kartus per televizijos kanalą, 

kartą per dieną informacinio pobūdžio/žinių 

laidos pabaigoje. 

Rubrikoje kultūros, pramogų srityje dėl savo 

aktyvios  visuomeninės veiklos gerai žinomi 

asmenys, kurie patraukliai pristatys atliekų 

rūšiavimo, atliekų sumažinimo idėjas. Atliekų 

tvarkymo specialistai aiškins visuomenei apie 

rūšiavimo naudą ir rūšiavimo sistemos ypatumus 

Panevėžio regione. Rubrikos pabaigoje bus 

pateikiamas klausimas žiūrovams ir už teisingus 

atsakymus apdovanojama prizais.   

2017 III ketv. – 

2018 III ketv. 



5. Straipsniai vietinėje 

ir regioninėje 

spaudoje (18 vnt.). 
 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą 

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

Informuoti apie kompostavimo galimybes 

individualiose valdose, pateikti 

informaciją kur, kada bus dalinamos 

kompostavimo priemonės.  

Informuoti visuomenę apie vykdomą 

Projektą, jo eigą, apimtis, finansavimo 

šaltinius, tikslus ir siektinus rezultatus. 

Panevėžio 

apskrities 

gyventojai: 

vietinės ir 

regioninės 

spaudos 

skaitytojai. 

Bus rašomi A4 dydžio informaciniai straipsniai, 

pagal poreikį iliustruojami nuotraukomis.  

Straipsniuose pateikiama informacija: 

- Naujienos susijusios su rūšiuojamojo 

komunalinių atliekų  surinkimo 

infrastruktūra, pvz., apie įrengiamas 

naujas konteinerių aikšteles, statomus ir 

atnaujinamus DGASA; 

- Informacija kur, kaip ir kada galima gauti 

kompostavimo priemones individualioms 

valdoms; 

- Informacija apie tinkamą rūšiavimą, 

kompostavimą, maisto atliekų surinkimą, 

buitinių atliekų mažinimą ir šio proceso 

teikiamą ekonomine bei aplinkosauginę 

naudą. 

2017 II ketv. – 

2018 III ketv. 

6. Lankstinukai-

atmintinės (20 000 

vnt.) 

Informuoti visuomenę apie vykdomą 

Projektą ir esminius atliekų tvarkymo 

sistemos pokyčius Projekto metu. Didinti 

gyventojų sąmoningumą atliekų tvarkymo 

klausimais ir skatinti juos prisidėti prie 

rūšiavimo. 

Informuoti apie žaliųjų atliekų 

kompostavimą individualiose valdose.  

Panevėžio 

regiono 

gyventojai. 

Bus sukurti perlenkiami  A4 lapo dydžio 

informaciniai lankstinukai, kurie bus platinami 

susitikimų su gyventojais metu, Panevėžio, 

Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybėse, 

susitikimuose su moksleiviais, taip pat dalinami 

kartu su kompostavimo konteineriais. 

Lankstinukuose pateikiama informacija apie: 

- atliekų rūšiavimo procesą ir naudą; 

- apie įrengiamas konteinerių aikšteles, 

akcentuojant maisto surinkimo 

2017 III ketv. – 

2018 III ketv. 
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konteinerių atsiradimą; 

- apie kompostavimo procesus ir priemones 

individualiose valdose; 

- apie atliekų sumažinimo būdus namų 

ūkiuose. 

7. Televizijos laida (3 

vnt.).  
 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą 

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

Informuoti apie kompostavimo galimybes 

individualiose valdose, pateikti 

informaciją kur, kada bus dalinamos 

kompostavimo priemonės.  

Panevėžio 

regiono 

gyventojai: 

televizijos 

žiūrovai  

Numatoma parengti tris informacines laidas 

televizijoje, kurios metu dalyvaus UAB 

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 

darbuotojai, savivaldybių administracijų 

atstovai, ekologai, aplinkosaugos specialistai. 

Laidos trukmė iki 25 min. Jos metu būtų 

diskutuojama apie komunalinių atliekų 

rūšiavimo sistemos pokyčius regione, 

aptariamos naujovės kiekvienoje savivaldybėje, 

raginami gyventojai aktyviai rūšiuoti ir mažinti 

atliekų susidarymą buityje, parengiami 

reportažai.     

2017 III ketv. – 

2018 III ketv. 

8. Žaidimai-konkursai 

(12 vnt.).  

Paskatinti gyventojus prisidėti prie atliekų 

rūšiavimo, tapti atsakingais sistemos 

dalyviais, mažinti susidarančių atliekų 

kiekį namų ūkiuose. 

Panevėžio 

regiono 

gyventojai: 

regioninės 

televizijos 

žiūrovai 

Televizijoje informacinės rubrikos transliacijos 

pabaigoje bus pateikiami klausimai žiūrovams 

apie atliekų rūšiavimą. Už teisingus atsakymus 

bus dovanojami prizai: atliekų rūšiavimo 

tematika pažymėtais suvenyrais, pvz.., 

puodeliai, rašikliai, kalendoriai, užrašų 

knygelės, USB atmintinės, šiukšliadėžės ir kt.  

2017 III ketv. – 

2018 III ketv. 

9. Žaidimai – konkursai 

moksleiviams ir 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikams (20 

vnt.).  

Paskatinti gyventojus prisidėti prie atliekų 

rūšiavimo, tapti atsakingais sistemos 

dalyviais, mažinti susidarančių atliekų 

kiekį namų ūkiuose. 

Biržų, 

Panevėžio, 

Pasvalio 

rajonų 

savivaldybių   

Kiekvienoje savivaldybėje, pasirinktinai, 1-3 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

bus surengti konkursai, kurių metu vaikai bus 

skatinami rūšiuoti atliekas, supažindinami su 

šios veiklos teikiama nauda, o konkursus 

2017 III ketv. – 

2018 II ketv. 



 

6. Viešinimo priemonių plano įgyvendinimo grafikas 
 

Viešinimo priemonės pavadinimas 2017 m. 2018 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Susitikimai su Panevėžio rajono 

savivaldybės gyventojais (6 vnt.) 
                     

Susitikimai su Pasvalio rajono 

savivaldybės gyventojais (3 vnt.) 

                     

 gyventojai: 

moksleiviai 

ir 

ikimokyklini

o amžiaus 

vaikai 

laimėjusios klasės/grupės bus vežamos į 

pažintines ekskursijas regioniniame atliekų 

tvarkymo centre, į didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės, apdovanojami specialiais 

prizais. 

10. Informacijos 

pateikimas internete.  
 

Informuoti vietos gyventojus apie 

esminius atliekų tvarkymo sistemos 

pokyčius, apimančius maisto atliekų 

surinkimą, išplėstą antrinių žaliavų, 

tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūrą 

Gyventojai bus   skatinami prisidėti prie 

atliekų rūšiavimo, tapti atsakingais 

sistemos dalyviais, mažinti susidarančių 

atliekų kiekį namų ūkiuose. 

Informuoti apie kompostavimo galimybes 

individualiose valdose, pateikti 

informaciją kur, kada bus dalinamos 

kompostavimo priemonės. 

Panevėžio 

regiono 

gyventojai: 

internetinių 

tinklapių 

skaitytojai. 

PRATC ir  Biržų, Panevėžio, Pasvalio rajonų 

savivaldybių internetiniuose tinklapiuose bus 

patalpinta informacija apie atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo infrastruktūrą regione, informacija apie 

tai, kur gyventojai gali šalinti išrūšiuotas, stambių 

gabaritų, maisto, žaliąsias atliekas. Taip pat pateikti 

praktiniai patarimai individualioms valdoms žaliųjų 

atliekų kompostavimo klausimais.    

2017 II ketv. – 

2018 III ketv. 
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Viešinimo priemonės pavadinimas 2017 m. 2018 m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Susitikimai su Biržų rajono 

savivaldybės gyventojais (3 vnt.) 
                     

Informacinė rubrika (12 vnt.)  
 

                     

Straipsniai vietinėje ir regioninėje 

spaudoje (18 vnt.). 
 

                     

Lankstinukai-atmintinės (20 000 

vnt.) 

                     

Televizijos laida (3 vnt.).  
 

                     

Žaidimai-konkursai (12 vnt.).                       

Žaidimai – konkursai moksleiviams 

ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 

(20 vnt.).  

 

                     

Informacijos pateikimas internete.  
 

                     



7. Viešinimo priemonių finansavimo poreikis 
 

Viešinimo priemonės pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Vienetų skaičius 

Susitikimai su Panevėžio rajono savivaldybės gyventojais  Vienetas 6 

Susitikimai su Pasvalio rajono savivaldybės gyventojais  Vienetas 3 

Susitikimai su Biržų rajono savivaldybės gyventojais  Vienetas 3 

Informacinė rubrika  
 

Vienetas 12 (viena rubrika 

rodoma 5 kartus) 

Straipsniai vietinėje ir regioninėje spaudoje  
 

Vienetas 18 

Lankstinukai-atmintinės  Vienetas 20000 

Televizijos laida  
 

Vienetas 3 

Žaidimai-konkursai (įskaitant prizinį fondą)  Vienetas 12 

Žaidimai – konkursai moksleiviams ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikams (įskaitant prizinį fondą) 

Vienetas 20 

Informacijos pateikimas internete.  Komplektas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


