
                                                          

VARTAI: SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGINĖS VERSLO INOVACIJOS

VšĮ „Gyva LT“ galutinė veiklos pažangos ataskaita

2011 m. lapkričio 30 d. 

Įžanga
2011 m. kovo mėn. VšĮ „Gyva LT“ kartu su 6-iomis didžiausiomis Lietuvos vandens tiekėjomis pradėjo dalyvauti ESF ir 
JTVP Lietuvoje projekte „Vartai: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ su iniciatyva „Nepirkime vandens 
plastikiniuose buteliuose“ ir kvietimu visuomenei kurti aplinkai draugiškesnę vandens vartojimo kultūrą Lietuvoje. Šio 
projekto rėmuose buvo vykdomi ĮSA mokymai įmonėms-partnerėms , teikiamos individualios atsakingo vandens 
vartojimo konsultacijos kavinėms ir restoranams, prekybos tinklams ir degalinėms bei įmonėms ir organizacijoms, 
taip pat buvo konsultuojamos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybės dėl atsakingo vandens naudojimo ir 
geriamojo vandens kolonėlių diegimo viešose vietose. 

Projekto etapai: 
1. ĮSA mokymai Lietuvos vandens tiekimo įmonėms;
2. Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos viešojo maitinimo įstaigoms ir viešas renginys

„Vilnius – vandens miestas“;
3. Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos prekybos tinklams ir degalinėms bei tinklo „H2O!” 

plėtra;
4. Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos įmonėms ir organizacijoms;
5. Konsultacijos savivaldybėms dėl atsakingo vandens naudojimo ir geriamojo vandens kolonėlių diegimo 

viešose vietose.

ĮSA mokymai Lietuvos vandens tiekimo įmonėms 
2011 m.  balandžio 15 d. Lietuvos vandens tiekėjų įmonės dalyvavo Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) ir VšĮ 
„Gyva LT“ organizuotuose mokymuose apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA). Mokymų metu dalyviai susipažino su 
darnaus vystymosi ir ĮSA koncepcijomis bei Jungtinės Karalystės vandens tiekėjų praktika ĮSA srityje, diskutavo apie 
ĮSA praktikas savo įmonėse bei mokėsi  rengti ĮSA ataskaitas. Seminaro metu taip pat buvo pristatyta Jungtinių Tautų 
Pasaulinio Susitarimo iniciatyva bei Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo veikla Lietuvoje. 

ĮSA mokymuose dalyvavo atstovai iš UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB 
„Šiaulių vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Druskininkų vandenys“, UAB 
„Giraitės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Utenos vandenys“  ir  UAB „Zarasų vandenys“, iš viso 41 
dalyvis. 

Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos viešojo maitinimo įstaigoms ir 
viešas renginys „Vilnius – vandens miestas“ 
Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos buvo suteiktos 20-čiai kavinių ir restoranų. Taip pat
bendrauta telefonu, el.paštu, kviečiant į renginį ar derinant susitikimus su dar 14 kavinių ir restoranų. Iš viso 
tiesiogiai buvo pasiekta daugiau nei 30 viešojo maitinimo įstaigų. 

2011 m.  birželio 9 d.  kartu su Vilniaus savivaldybe ir UAB „Vilniaus vandenys“ bei LVTA surengėme renginį „Vilnius  -
vandens miestas“, skirtą žiniasklaidai ir restoranų atstovams. Renginys vyko Vandentiekio istorijos muziejuje. 

Renginyje dalyvavęs meras Artūras Zuokas pristatė Savivaldybės ketinimus dėl aplinkai draugiškesnės vandens 
vartojimo kultūros kūrimo mieste, GYVA.LT pristatė viešojo maitinimo įstaigų tinklą „H2O!”, kurio nariai savo 
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klientams sudaro galimybę gauti centralizuotai tiekiamo vandens. Renginio metu vyko akla vandens degustacija bei 
ekskursija po Vandentiekio istorijos muziejų. 

Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos prekybos tinklams ir degalinėms
bei tinklo „H2O!” plėtra
Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos buvo suteiktos 11-ai  prekybos tinklų ir degalinių. Neoficialiai 
telefonu dar buvo suteiktos 13 konsultacijų. Iš viso pasiekta 24 prekybos centrai ir degalinių tinklai. Šiame etape taip 
pat buvo vykdoma tinklo „H2O!” plėtra ir viešinimas. Informacija apie tinklą „H2O!” nuolat atnaujinama GYVA.LT 
interneto svetainėje, rubrikoje „Projektai“. 

Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos įmonėms ir organizacijoms 
Individualios atsakingo vandens vartojimo konsultacijos buvo suteiktos 20-iai įmonių ir organizacijų. Pristatymai 
Rotary ir Rotaract klubuose leido mūsų orgnaizacijai pasiekti daugiau įmonių nei buvo numatyta planuose, nes šiuose 
klubuose iniciatyvos pristatymo klausėsi įvairių įmonių atstovai.

Konsultacijos savivaldybėms dėl atsakingo vandens naudojimo ir geriamojo vandens 
kolonėlių diegimo viešose vietose
Konsultacijos dėl atsakingo vandens naudojimo ir geriamojo vandens kolonėlių diegimo viešose vietose buvo
suteiktos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėms. 

Vilniaus savivaldybėje buvo atlikti šie veiksmai: 
 Atliko vandens iš čiaupo tyrimus savivaldybės pastate.
 Meras rodydamas savo pavyzdį pradėjo raginti savivaldybės darbuotojus geriamui vandeniui naudoti vandenį 

iš čiaupo. 
 Bendrųjų reikalų  skyriui buvo pavesta identifikuoti galimus stacionarių vidaus gertuvių tiekėjus, kurie galėtų 

įrengti gertuvės savivaldybės pirmame aukšte.
 SĮ „Vilniaus planas“ paruošė vandens kolonėlių išdėstymo pirminę schemą, kurioje numatytos 35 miesto

vietos joms įrengti. 

Pagrindiniai nuveikti darbai:
 Suorganizuoti ĮSA mokymai, kuriuose dalyvavo 41 dalyviai iš įvairių vandens tiekimo įmonių; 
 Suteiktos konsultacijos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėms; 
 Vilniaus miesto savivaldybėje inicijuotas stacionarių lauko gertuvių projektas; 
 Suorganizuotas viešas renginys “Vilnius – vandens miestas”; 
 2011 m. birželio 2 d. iniciatyva pelnė LR Aplinkos ministerijos apdovanojimą; 
 Suteikta daugiau nei 50 atsakingo vandens vartojimo konsultacijų įmonėms ir organizacijoms, kavinėms ir 

restoranams, prekybos tinklams ir degalinėms;
 Inicijuotas kavinių ir restoranų tinklas „H2O!”, kurio nariai savo klientus nemokamai vaišina vandeniu iš 

čiaupo;

Iniciatyva „Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose“ paskatino diskusijas viešame diskurse apie tai, kokį vandenį 
mes geriame ir išsklaidė fasuoto vandens įmonių kuriamus mitus apie centralizuotai tiekiamo vandens kokybę.

Ataskaitą parengė Indrė Kleinaitė, VšĮ „Gyva LT“. 
T: +370 687 26 235 / E: indre@gyva.lt 


