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ŠVARŪS KELIAI
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TURINYS
Apie projektą
Projekto tikslai ir įgyvendinimas
Parengiamieji darbai
Savanoriai
Bendradarbiavimas su savivaldybėmis
Matavimų rezultatai
Iššūkiai
Projekto komunikacija

PROJEKTAS
„Cortexia“ technologijos tikslas – pagerinti miestų atliekų tvarkymą ir sumažinti
tam tenkančias išlaidas. Pavasarį prasidėjusiame projekte dalyvavo 3 didžiausi
šalies miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Projekto metu surinktais duomenimis
apie taršą bei mokslininkų rekomendacijomis, kaip gerinti esamą situaciją,
pasidalijome su projekte dalyvavusių miestų savivaldybėmis ir Lietuvos
savivaldybių asociacija, bei pateikėme rekomendacijų dėl šiukšliadėžių
infrastruktūros peržiūrėjimo, teritorijose vykdomų veiklų analizės ir poreikio
nuolatos šviesti visuomenę.
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PROJEKTO ETAPAI

03.08-04.09
07.06-07.09

Savanorių paieška

Savanorių dviratininkų
mokymai Vilniuje
(mokymus veda
Nicolas Schmidt)

04.18

04.20-05.02
07.12-07.23
08.07

Matavimai Vilniuje

Matavimai
Kaune

07.26-08.06
08.31-09.01

08.09-08.17
08.19-08.20
08.28

Matavimai Klaipėdoje

Projekto rezultatų
viešinimas, ataskaitos
savivaldybėms

12.07

PROJEKTO TIKSLAI
SĄMONINGUMO SKATINIMAS
INFORMUOTUMO DIDINIMAS
Atliekų tvarkymo optimizavimas pritaikant inovacijas ir
moderniąsias technologijas. Naudojant tokią priemonę kaip
„Cortexia“, skatinamas visuomenės smalsumas domėtis miesto
švara bei efektyviau skatinama prisidėti prie švaros palaikymo.

Šiukšlių lygis priklauso nuo mūsų pačių, o atliekų tvarkymas – nuo
institucijų, todėl svarbu diegti mąstymą, jog gatvėse šiukšlių neliks
tik bendromis pastangomis.

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
Surinkus ir išanalizavus duomenis bus galima teikti
rekomendacijas, kurios padės gerinti miesto švarinimo
infrastruktūrą.

ŠVAROS INDEKSAS
Miestų švaros indekso išvedimas ir palyginimas – informuoti
gyventojus ir atliekų tvarkytojus apie gatvių šiukšlinimo lygį,
remiantis naujos technologijos duomenimis bei išvadomis.

OPTIMIZAVIMAS
Naujos technologijos pritaikymas - pirmą kartą
Lietuvoje ir Baltijos šalyse ne tik pristatyti, bet ir
praktikoje pritaikyti naują technologiją,
besiremiančią dirbtiniu intelektu ir skirtą gatvių
valymui optimizuoti.
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PROJEKTO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
SĄMONINGUMO SKATINIMAS

INFORMUOTUMO DIDINIMAS
ĮGYVENDINTA
Projekto pradžioje susilaukėme daug dėmesio
žiniasklaidoje, dalyvavome TOP transliacijų laiku (Žinios,
laida „Labas rytas, Lietuva“,), Panevėžio miesto spauda
ėmė interviu.
Soc. medijose pasiekta 117,7 K vartotojų (neskaitant
papildomų kanalų), 43 paminėjimai žiniasklaidoje, 6
interviu.

ŠVAROS INDEKSAS
ĮGYVENDINTA
Išmatuotas 3 didžiųjų miestų švaros indeksas, rezultatai
pristatyti žiniasklaidoje, soc. tinkluose, ataskaita viešai
prieinama www.mesdarom.lt svetainėje ir liks archyve,
matavimų rezultatai ir rekomendacijos pateiktos miestų
savivaldybėms.

ĮGYVENDINTA
Socialinėse medijose vystyta atskira turinio linija, skatinanti
sąmoningesnį požiūrį į gatvių švarą ir tam skiriamus
išteklius.
Projekto savanoriai informuoti apie projektą, dalyvavo
interviu, pasakojo miestų gyventojams apie projekto
tikslus ir technologiją.
Savivaldybės įsitraukė į projekto viešinimą.

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
ĮGYVENDINTA
Išanalizavus duomenis konsultuotasi su VAATC vadovu ,
kuris pateikė rekomendacijų. Savivaldybės supažindintos su
analize pateikė grįžtamąjį ryšį ir įsitraukė į projekto
viešinimą.

OPTIMIZAVIMAS
ĮGYVENDINTA
Technologija pristatyta viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje),
savivaldybės išanalizavusios duomenis teigė, kad atsižvelgs
į rekomendacijas.
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„Švarūs miestai“ - pirmasis mūsų projektas Baltijos šalyse, ir
pirmasis, kuriame dalyvavo vietos nevyriausybinė organizacija,
bei savanorių pagalba padėjo išmatuoti miestų švaros lygį. Nors
galime patvirtinti, kad Lietuvos miestai labai švarūs, vietomis
pavyko nustatyti ir prišiukšlintų miestų erdvių. Jų švarą labiausiai
pabloginančios šiukšlės trijuose didžiausiuose miestuose
stebėtinai vienodos: popierius ir kartonas. Būtų įdomu patikrinti,
ar tai gali būti susiję su esamų šiukšliadėžių skaičiumi ir tipu, ar
tinkamu jų lokacijų parinkimu. Kaip bebūtų, pakankamai švarūs
miestai yra gera žinia aplinkai ir Lietuvos patrauklumui“ .

Startuolio „Cortexia“ atstovas Nicolas Schmidt
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PARENGIAMIEJI
DARBAI
Įvaizdis

8

PROJEKTO DVIRATIS
Apipavidalinimas

Visos fotosesijos nuotraukos pateikiamos atskirai
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MARŠRUTŲ SUDARYMAS

VILNIUS
1. Fabijoniškės
2. Vingio parkas
3. Belmontas
4. Justiniškės
5. Antakalnis
6. Oro uostas
7. Jeruzalė
8. Užupis-Paupys
9. Karoliniškės-Lazdynai
10.Pašilaičiai
11.Naujininkai-Naujamiestis
12.Žirmūnai

KAUNAS
1. Viljampolė
2. Šilainiai
3. Žaliakalnis
4. Aleksotas
5. Centras-Aleksotas
6. Centras-Senamiestis
7. Dainava
8. Aukštieji šančiai
9. Žemieji šančiai
10.Žemieji šančiai-Aleksotas
11.Kalniečiai
12.Petrašiūnai

KLAIPĖDA
1. Melnragė
2. Mažasis Kaimelis
3. Danė
4. Danė-Senamiestis
5. Slengiai
6. Miegamieji rajonai
7. Debrecenas
8. Gediminai
9. Poilsis-Gediminai
10.Pilsis
11.Rampiškės
12.Centras
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SAVANORIAI
Lietuvos miestų gatvėmis, parkais, kiemais riedėjo savanorių vairuojamas dviratis su
pritvirtinta išmaniąja kamera, kuri fiksavo besimėtančias šiukšles. Projekto metu 24 savanoriai
važiavo po 12 maršrutų kiekviename mieste, iš viso jie įveikė apie 3000 kilometrų.
Rezultatai:
- 10 valandų vairavimo 1 savanoriui.
- Per vieną dieną 3-4 savanoriai nuvažiuodavo apie 75 kilometrus.
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SAVANORIŲ ĮTRAUKIMAS
PASIEKTI REZULTATAI

VILNIUS
•
•
•
•

9 savanoriai
12 maršrutų
16 dienų
904 km

KAUNAS
•
•
•
•

10 savanorių
12 maršrutų
15 dienų
999 km

KLAIPĖDA
•
•
•
•

5 savanoriai
12 maršrutų
11 dienų
904 km
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"Visuomenės susidomėjimas projektu buvo didelis, tačiau pasiryžusių vairuoti
neįprastą dviratį - mažiau. Ypač, tokių, kurie važiuotų keletą kartų. Viso projekto
metu vienam savanoriui teko net apie 10 valandų vairavimo.
Kitas iššūkis buvo iškilę techniniai nesklandumai. Per vieną dieną 3-4 savanoriai
elektriniu dviračiu nuvažiuodavo apie 75 kilometrus. Atrodo, nieko tokio, dviratis
elektrinis, tačiau prie jo tvirtinasi "Cortexia" matavimo įranga, kuri sveria apie 1015 kg. Tokie atstumai ir krūviai buvo smarkiai per dideli elektrinio dviračio
mechanizmui, tad teko spręsti ne vieną didesnį ar mažesnį gedimą. Pertraukos dėl
dviračio patikros ar slidžios kelio dangos lietingomis dienomis apsunkino savanorių
koordinavimą ir išties buvo iššūkis vykdant matavimus”
Svanorių koordinatoriuis Dominykas Čivilis
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MATAVIMŲ REZULTATAI
SAVIVALDYBĖSE

Mokslininkų išanalizuoti duomenys parodė, kad visuose trijuose miestuose daugiausia šiukšlinama
popieriumi, nuorūkomis ir gėrimų tara. Ir nors nustatyta keletas kiek labiau užterštų gatvių bei
teritorijų, visgi, tyrimas parodė, kad mūsų miestai yra labai švarūs. Visų projekte dalyvavusių miestų
Švaraus Miesto Indeksas (ŠMI) yra daugiau nei 4,4 (ŠMI skalėje 0 reiškia purvina, o 5 – labai švaru).

VILNIUS

KAUNAS

ŠMI 4,6

ŠMI 4,45

Vilniuje dominuoja trijų rūšių šiukšlės: popierius,
nuorūkos ir gėrimų pakuotės. Daugiausia šiukšlių
užfiksuota Olandų, Sukilėlių ir Malūnų gatvėse.

Labiausiai užteršta teritorija yra tarp Vilnios tako,
Aukštaičių ir Paupio gatvių.

Dominuoja trijų rūšių šiukšlės: popierius, nuorūkos ir
gėrimų pakuotės.
Kaune nustatytos dvi užterštos teritorijos – tai Aleksoto ir
Šilainių seniūnijos
Daugiausia pakelėse besimėtančių šiukšlių rasta Lazdijų,
Veiverių ir Partizanų gatvėse.

KLAIPĖDA
ŠMI – 4,6
Dominuoja trijų tipų šiukšlės: popierius, nuorūkos ir
gėrimų pakuotės.
Daugiausia šiukšlių aptikta Spindulio, Martyno Jankaus ir
Minijos gatvėse
Užterštų teritorijų nenustatyta.
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MATAVIMŲ REZULTATAI
IŠVADOS
• Visi matuoti miestai yra laikomi labai švariais: Vilnius (ŠMI=4,6), Kaunas (ŠMI=4,45), Klaipėda (ŠMI=4,6).
• Dažniausiai aptinkamos atliekos yra popierius, nuorūkos bei gėrimų tara.
• Šio projekto metu, didelis dėmesys buvo skiriamas nuorūkų atliekoms. Galime pasidžiaugti, kad jų rasta daug mažiau
nei kituose Europos didmiesčiuose.
• Miestuose taip pat rasta lapų, tačiau jie labai nedaug tesumažina ŠMI.
• Vilniuje užfiksuotos 9 nešvarios gatvės ir 1 užteršta teritorija.
• Kaune užfiksuotos 7 nešvarios gatvės ir 2 užterštos teritorijos.
• Klaipėdoje užfiksuotos 4 nešvarios gatvės, o užterštų teritorijų neužfiksuota.
• ŠMI paros valandomis ir savaitės dienomis yra aukštas bei tolygus.

REKOMENDACIJOS
• Užterštose gatvėse peržiūrėti šiukšlių dėžių kiekį, jų tipą ir išdėstymą. Galbūt šiukšlių dėžių nėra pakankamai, galbūt esamos nėra
tinkamos arba jos pastatytos nepatogiose vietose.
• Pasižiūrėti, galbūt dėl šiukšliadėžių viskas yra gerai, tačiau galbūt jas reikia dažniau valyti (atsižvelgti į priemones, laiką ir dažnumą).
• Paanalizuoti, kokios veiklos yra vykdomos labiau užterštose teritorijose ir kokios galimos atliekų atsiradimo priežastys.
• Atsižvelgiant į aukščiau esančias rekomendacijas, rekomenduojame į atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimą įtraukti ir visas susijusias
įmones, kad šios teiktų savo siūlymus ir kad būtų galima daryti detalią duomenų analizę.
• Vykdyti nuolatinę švietimo veiklą ir taip didinti bendrą gyventojų sąmoningumą.
• Įgyvendinus tam tikrus atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo veiksmus, pokytį būtų galima įvertinti aplinkos stebėseną atlikus
pakartotinai. Tai galima būtų atlikti išmaniąsias „Cortexia“ kameras tvirtinant ant šiukšliavežių arba viešojo transporto, o nuolatos
gaunami duomenys leistų sekti priimtų optimizavimo sprendimų efektyvumą ir esant poreikiui įvesti naujų.
• Pakartotinė ir nuolatinė stebėsena bei gauti duomenys taip pat galėtų prisidėti prie netinkamai (ne į šiukšlių dėžes) išmetamų šiukšlių
kiekio nustatymo, reikalingo apskaičiuojant ir įgyvendinant išplėstinę gamintojo atsakomybę pagal Vienkartinio plastiko gaminių
direktyvos ir ją perkeliančio Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

* Kadangi ”Mes Darom” yra savanorius telkianti organizacija, kurios tikslas prididėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, rengiant rekomendacijas miestams
konsultavomes su Vilniaus atliekų tvarkymo centro direktoriumi Tomu Vaitkevičiumi.

BENDRI KOMUNIKACIJOS RODIKLIAI
KOMUNIKACIJOS
TRUKMĖ, MĖN
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46
PAMINĖJIMŲ
ŽINIASKLAIDOJE*

INTERVIU
TV IR RADIJO
REPORTAŽUOSE
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*Duomenys apskaičiuoti Mediaskopo pateikiama informacija, jų įrankis paremtas Gemius auditorijos matavimo metodika.

50
SOC. MEDIA
ĮRAŠŲ MES DAROM
PASKYROSE

SOC. MEDIA
REACH, K

117,7

Projektas „Švarūs miestai“ vyko nuo 2021 m. balandžio 20
d. iki rugpjūčio 20 d. trijose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje. Projektą įgyvendino VŠĮ „Mes Darom“ ir „Cortexia“.
Projektas buvo atliktas „Philip Morris International“ užsakymu.

DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS
SUSISIEKITE
EL.PAŠTU:
labas@mesdarom.lt

TELEFONU:
+370 655 44888

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ:
https://www.mesdarom.lt/svarus-miestai/

