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Kviečiame dalyvauti iniciatyvoje „VASARA BE PLASTIKO“ ir prisidėti prie  
aplinkosauginio projekto viešinimo  
 
 
Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ – tai VšĮ „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginės iniciatyvos „Kita 
forma" organizuojamas projektas, kuriuo siekiama netradiciškai ugdyti Lietuvos moksleivių  
ekologinį sąmoningumą – perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, formuoti ilgalaikius    
įpročius, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų 
naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui bei gamtos saugojimui.  
 
Plėtojant projektą ir skatinant nuolatinę, tęstinę aplinkosaugos idėjų sklaidą, jų įgyvendinimą 
bei pritaikymą kasdieniniame gyvenime, paverčiant idėjas praktiniais darbais, o darbus – 
įpročiais, „Žaliosios olimpiados“ organizatoriai inicijuoja vasaros iššūkį šeimoms ir draugams 
„Vasara be plastiko“.  
 
Iššūkio tikslas – kaip įmanoma labiau sumažinti išmetamo plastiko kiekį, keičiant vienkartinio 
naudojimo daiktus daugkartinio naudojimo alternatyvomis, tokiu būdu mažinant gamtos 
užterštumą ir formuojant visuomenės įprotį propaguoti gamtai draugišką gyvenimo būdą.  
 
„Žaliosios olimpiados“ organizatorių komanda kviečia Jūsų organizaciją bendradarbiauti 
viešinant vasaros iššūkio iniciatyvą tarp bendruomenės narių bei partnerių, dalinantis 
informacija socialiniuose tinkluose bei elektroninėje erdvėje, o esant galimybei ir organizuojant 
konkursus Facebook paskyroje, aktyviausius dalyvius apdovanojant motyvaciją keliančiais 
prizais (esant poreikiui prizų steigimą galimą derintis su VšĮ „Žaliuoju tašku). 
 
Taip pat kviečiame agituoti Jūsų organizacijos darbuotojus kartu su šeimomis priimti iššūkį  
„Vasara be plastiko“ ir kovoti dėl pagrindinio prizo! 
 
Įprotis yra daug daugiau nei tiesiog elgesys – tai dalis to, kas mes esame. Mokslininkai 
apskaičiavo vidurkį dienų, reikalingų suformuoti naują įprotį, kuriam atlikti nebereikėtų valios 
pastangų – ir tai vidutiniškai 66 dienos!  
 
Todėl iššūkio „Vasara be plastiko“ įgyvendinimo metu kviečiame Lietuvos šeimas vasaros 
atostogų metu (iki rugsėjo 15 dienos) pradėti formuoti švaresnės bei draugiškesnės gamtai 
gyvensenos įprotį, mažinant plastiko naudojimą.  
 
Geriausius rezultatus pasiekusios šeimos gaus organizatorių įsteigtą prizą – turiningą savaitgalį 
visai šeimai (iki 5 asmenų) viename iš gražiausių Lietuvos kurortų!  
 

http://www.zaliasistaskas.lt/zalioji-olimpiada.html
http://www.zaliasistaskas.lt/#_blank
http://rvagentura.lt/
http://rvagentura.lt/


 

Pasiektus rezultatus prašome fiksuoti užpildant elektroninę formą iki rugsėjo 15d.: 
https://forms.gle/WLNLb9Dij2jWfjwv9 
 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu  
+370 604 83441 arba  

el. paštu olimpiada@ztl.lt 
 
 
 
 

 
VšĮ „Žaliasis taškas“  
komunikacijos ir marketingo vadovė       Simona Rasalė 
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