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1. Įvadas 
 

2009 m. Gruodžio 14d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija asociacijai „EEPA“ (toliau - 

Asociacija) suteikė apmokestinamųjų gaminių (akumuliatorių ir galvaninių elementų) atliekų tvarkymo 

organizavimo licenciją. Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl gamintojų ir 

importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos 

rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

teikiame patikslintus einamųjų metų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą ir visuomenės 

švietimo bei informavimo atliekų tvarkymo klausimais programą. 

 

2. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius 
 

Asociacijos steigėjai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuva“ (dabar „Also Lietuva“) , 

UAB „BMS“, UAB „Acme komputerių komponentai“, UAB „Inida“ ir UAB „Skaitos kompiuterių servisas“.  
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1 UAB "AP Trade" X 
   2 UAB "ABC Data Lietuva" X X X 

 3 UAB „Acme kompiuterių komponentai“ X X X 
 4 "Adidas Baltics" SIA X 

   5 UAB "Adax" X 
   6 UAB “Advanced IT system” X 
   7 UAB „AG Trade“ X X 

  8 UAB „Alphatec Baltic“ X 
 

X 
 9 UAB "Ardena" X 

   10 UAB "ASBIS Vilnius" X 
   11 UAB "ATEA" X X 

  12 UAB “AVAD Baltic” X X 
  13 UAB "Avitelos prekyba" X X 
  14 UAB "Axis Industries" X 

   15 UAB "Baltronic Vilnius" X 
 

X 
 16 UAB "BAIP" X X 

  

17 
BSH Husållsapparater AB filialas Vilnius c/o Deutsch-
Baltische Handelskammer X X 

  



18 UAB "D-Link" X 
   19 UAB "Dogas" X 
   20 UAB "DS Distribution" X X 

  21 UAB "DS Solutions" X X 
  22 UAB "Electrolux" X X 
  23 UAB "Elektrobalt" X X X 

 24 OU Elektroskandia Baltics Lietuvos filialas X 
   25 UAB "Elstila" X 
   26 UAB "Ermitažas" X 
   27 UAB "Flamanda" X 
   28 UAB "Gaudrė" X 
   29 UAB "ALSO Lietuva" X 
   30 UAB "Inida" X X 

  31 UAB “Klinkmann lit” X 
   32 UAB “Karcher” X X X 

 33 UAB "Laurimas" X X 
  34 AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras" X 

   35 UAB "Lemora" X 
   36 UAB "Mazgas Ltd" X 
   37 MAXIMA LT, UAB X 
   38 UAB "Miele Appliances" X 
   39 UAB "Northcliffe lighting" X 
   40 UAB "Onninen" X X 

  41 UAB "Palink" X X 
  42 UAB "Prenta" X 

   43 UAB "Pretendentas" X 
   44 UAB "Rivona" X X 

  45 UAB "Roche Lietuva" X X 
  46 UAB "Senukų prekybos centras" X X 
 

X 

47 UAB "SLO Lithuania" X 
   48 AB "Snaigė" X 
   49 UAB "Šiaulių tauro televizoriai" X 
   50 UAB "TD Baltic" X X 

  51 UAB "Tele2" X X 
  52 UAB "Telenoja" X 

   53 UAB "Tomita" X X X 
 54 UAB "TC Prekyba" X X 

  55 UAB "Trajektorija" X X 
  56 UAB  "Whirlpool Baltic" X 

   57 UAB "Žalioji gryčia" X 
   58 UAB "Techasas trade" X X 

  59 Ričardo Bekinčio įmonė 
 

X X 
 60 UAB "Sirenitas" 

 
X 

  61 UAB "Lemona" 
 

X 
  62 UAB "IBM Lietuva" 

 
X 

  63 UAB "Servicenet" 
 

X 
  



64 UAB "Biznio mašinų kompanija" 
 

X 
  65 UAB "Despina" 

 
X X 

 66 UAB "Ikolta" X 
   67 IĮ “JUOZO PUOTKALIO SIUVYKLA” 

 
X 

  68 UAB "Elektrometa" 
 

X 
  69 AbeStock AS X X 
  70 UAB NITS 

 
X 

  71 UAB "Select rinka" 
 

X 
  72 UAB "Anvol" 

 
X 

  73 UAB "Equinox Europe" 
 

X 
  74 Servisa ICT AG X 

 
X 

 75 D.Gaudiešiaus įmonė 
 

X 
  76 UAB Skaitmeninis pasaulis X X 
  77 UAB Kvazar Micro Baltic X 

   
 

3. Bendras einamųjų išleistų į rinką Organizacijos steigėjų ir 
narių Gaminių ir (ar) pakuočių kiekis 

 

Pavadinimas Iš viso kiekis, t Parduota gaminio 
sudėtyje, t 

Parduota atskirai, 
t 

Nešiojamos baterijos (galvaniniai 
elementai) ir akumuliatoriai 

227,500 52,646 174,854 

Automobiliams skirtos baterijos ir 
akumuliatoriai 

152,171 1,354 150,817 

Pramoninės baterijos ir 
akumuliatoriai 

80,738 19,593 61,145       

 

4. Bendras einamųjų metų pirmąjį pusmetį surinktų ir 
sutvarkytų Organizacijos steigėjų ir narių Gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų kiekis 

 

Pavadinimas Iš viso kiekis, t 

Nešiojamos baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai 9,9 

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 172 

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 

 



Asociacija sutvarkė daugiau nei 80% visų išleistų automobiliams skirtų ir pramoninių baterijų ir 

akumuliatorių atliekų ir įvykdė savo nariams numatytas užduotis. Pateiktas bendras automobiliams 

skirtų ir pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų sutvakytas kiekis todėl, kad pažyma išrašoma 

neišskiriant šių dviejų atlekų kategorijų. 

Sutvarkytas nešiojamų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių kiekis siekia kiek daugiau 

nei 5%. Šio kiekio nepakako nariams numatytų užduočių įvykdymui ir nariai už visą išleistą nešiojamų 

baterijų (galvaninių element) ir akumuliatorių kiekį susimokėjo mokestį už aplinkos teršimą. Nors 

sutvarkytas kiekis ir nėra pakankamas, tačiau tai yra geras rezultatas lyginant su 2010 metų duomenimis, 

kuomet sutvarkytas atliekų kiekis siekė maždaug 0,5%, TY 2011 metais sutvarkyta maždaug 10 kartų 

daugiau nešiojamų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių atliekų nei 2010 metais.  

 

5. Aprašytas Organizacijos Veiklos organizavimo plane 
nustatytų priemonių ir veiksmų vykdymas 

 

Priemonė Veiksmai Priemonės finansavimas Priemonės 
įgyvendinimo 
terminas 
2010 m 

Asociacijos 
nešiojamųjų 
baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
sistemos vystymas 

2011 metais asociacija įsteigs iš viso per 4000 
baterijų surinkimo vietų – parinks efektyviausias 
vietas bei sudarys sutartis su jomis. Sudarys 
sutartis su perdirbėju dėl nešiojamų baterijų 
perdirbimo (UAB Žalvaris), ieškos naujų galimybių 
efektyviai perdirbti baterijas. Surinkimo vietas 
reguliariai lankys ir išveš susikaupusias atliekas. 
Siekdama efektyviai aptarnauti baterijų surinkimo 
tinklą ieškos ir sudarys sutartis su naujais vežėjais 
(AB Lietuvos Paštas). Sieks surinkti kuo daugiau 
panaudotų nešiojamų baterijų ir įvykdyti nariams 
nustatytas užduotis. 

Nario mokesčio lėšos ir narių 
lėšos, skirtos nešiojamųjų 
baterijų ir akumuliatorių atliekų 
tvarkymui. Transportavimui 
planuojama skirti apie 117000lt 
(1 ketvirtį lankyti 3700vnt taškų, 
3-4 ketvirčiais – 4000 vnt taškų), 
perdirbimui 44000lt (perdirbti 
mažiausiai 8 tonas nešiojamų 
baterijų).  

I-II ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Įsteigta apie 3900 surinkimo vietų, iš kurių apie 400 yra naujų baterijų ir akumuliatorių surinkimo vietų, pratęstos sutartys dėl 
baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, perdirbimo. Visos surinkimo vietose susidariusios atliekos surinktos ir perduotos 
perdirbimui. Su UAB „Žalvaris“ pratęsta sutartis dėl baterijų ir akumuliatorių perdirbimo bei surinkimo, tačiau surinkimo 
paslauga nesinaudota dėl nepalankių sąlygų ir surinkimo vietų lankymo tarifų. Siekdama efektyviau aptarnauti atliekų 
surinkimo vietas, Asociacija sudarė sutartį su nauja transporto įmone dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo – IĮ „Vėjo 
Ženklas“ bei pratęsė sutartis su UAB „Bravorai LT“. Abiems įmonėms buvo paskirta lankyti kitos įmonės jau aplankytus atliekų 
surinkimo taškus ir duoti nurodymai fiksuoti galimus pažeidimus surinkimo vietose. Abi įmonės buvo įpareigotos užtikrinti, 
kad kiekvienas atliekų surinkimo taškas turi matomoje vietoje pastatytą baterijų ir akumuliatorių surinkimo talpą, bei laikytųsi 
kitų keliamų reikalavimų. Apie neatitinkančius reikalavimų taškus įmonės įpareigotos informuoti Asociaciją. Tokie veiksmai 
leido įversti papildomą kontrolės priemonę, siekiant užtikrinti, kad baterijų ir akumuliatorių surinkimo taškai būtų faktiškai 



įrengti ir naudojami bei suteikė papildomus svertus transporto įmonių kontrolėje siekiant faktinio ir teisės aktų reikalavimus 
atitinkančio atliekų surinkimo.  
Surinkimo vietoms išplatintas pranešimas informuoti asociaciją apie anksčiau lankymo laiko prisipildžiusias baterijų surinkimo 
talpas. Į tokius pranešimus reaguota ir didesnį žmonių srautą turinčios atliekų surinkimo vietos lankytos dažniau nei numatyta 
reikalavimuose. Prižiūrimos ir tvarkingos surinkimo vietos leido surinkti daugiau atliekų nei planuota, nors to pasekoje teko 
didesnį finansavimą skirti jų lankymui. 
Planuotas surinkti ir perdirbti 8 tonų atliekų kiekis viršytas – surinkta ir perdirbta beveik ketvirtadaliu daugiau atliekų – 9,9 
tonos. 
Transportavimui skirta 83 461 lt., atliekų perdirbimui skirta 54450 lt., surinkimo vietų ploto nuomai skirta 3740 lt. 

Asociacijos 
automobiliams 
skirtų baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
sistemos vystymas 

Asociacija sudarys sutartį su atliekų tvarkytoju dėl 
automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių 
priėmimo jų aikštelėse (atliekos priimamos visose 
tvarkytojo turimose surinkimo vietose ir aikštelėse) 
bei tų baterijų ir akumuliatorių perdirbimo. Visas 
savo narių veiklos vietose susidarančias baterijas ir 
akumuliatorius atliekų tvarkytojas pats išsiveš. 
Asociacija taip pat steigs stambiagabaričių elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas, 
kuriose bus priimamos ir automobiliams skirtų 
baterijų ir akumuliatorių atliekos. Planuojama 
įsteigti apie 25 surinkimo vietas. Asociacija įvykdys 
nariams nustatytas užduotis. 

Nario mokesčio lėšos ir narių 
lėšos, skirtos automobiliams 
skirtų baterijų ir akumuliatorių 
atliekų tvarkymui. Atliekų 
surinkimą finansuos atliekų 
tvarkytojas, kitą veiklą finansuos 
nariai, tvarkantys 
automobiliams skirtas baterijas 
ir akumuliatorius – apie 9200 lt. 

I-IV ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Pratęstos sutartys dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, perdirbimo. Atliekos priimamos 72 stambią elektroninę 
įrangą priimančiose surinkimo vietose. Šias vieta sudaro: 9 automobilių stovėjimo aikštelės, 24 Ekotaško antrinių žaliavų 
surinkimo punktai, 5 Avitelos parduotuvės, 23 Topo Centro ir Euronics parduotuvės, 4 Senukų parduotuvės, 4 Telenojos 
parduotuvės, kitos prekybos vietos. Tačiau dėl rinkoje dominuojančio šių atliekų surpirkimo, surinkimo vietose jos praktiškai 
nesusidarė, arba susidarė labai nežymus kiekis. Asociacija sudarė sutartį su UAB „Žalvaris“ dėl šių atliekų surinkimo 
(supirkimo) įmonės veiklos vietose ir finansavo atliekų surinkimą ir tolimesnį jų perdirbimą.  
Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymui bendrai skirta 8600 lt. 

Asociacijos 
pramoninių baterijų 
ir akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
sistemos vystymas 

Asociacija sudarys sutartį su atliekų tvarkytoju dėl 
pramoninų baterijų ir akumuliatorių priėmimo jų 
aikštelėse (atliekos priimamos visose tvarkytojo 
turimose surinkimo vietose ir aikštelėse) bei tų 
baterijų ir akumuliatorių perdirbimo. Visas savo 
narių veiklos vietose susidarančias baterijas ir 
akumuliatorius atliekų tvarkytojas pats išsiveš. 
Asociacija taip pat steigs stambiagabaričių elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas, 
kuriose bus priimamos ir pramoninių baterijų ir 
akumuliatorių atliekos. Planuojama įsteigti apie 25 
surinkimo vietas. Asociacija įvykdys nariams 
nustatytas užduotis. 

Nario mokesčio lėšos ir narių 
lėšos, skirtos pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių atliekų 
tvarkymui. 
Atliekų surinkimą finansuos 
atliekų tvarkytojas, kitą veiklą 
finansuos nariai, tvarkantys 
automobiliams skirtas baterijas 
ir akumuliatorius – apie 2100 lt. 

I-IV ketvirčia 
i 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Pratęstos sutartys dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, perdirbimo. Atliekos priimamos 72 stambią elektroninę 
įrangą priimančiose surinkimo vietose. Šias vieta sudaro: 9 automobilių stovėjimo aikštelės, 24 Ekotaško antrinių žaliavų 
surinkimo punktai, 5 Avitelos parduotuvės, 23 Topo Centro ir Euronics parduotuvės, 4 Senukų parduotuvės, 4 Telenojos 
parduotuvės, kitos prekybos vietos. Tačiau dėl rinkoje dominuojančio šių atliekų surpirkimo, surinkimo vietose jos praktiškai 



nesusidarė, arba susidarė labai nežymus kiekis. Asociacija sudarė sutartį su UAB „Žalvaris“ dėl šių atliekų surinkimo 
(supirkimo) įmonės veiklos vietose ir finansavo atliekų surinkimą ir tolimesnį jų perdirbimą. 
Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymui bendrai skirta 8600 lt. 

Visuomenės 
švietimas EEĮ atliekų 
tvarkymo klausimais 

Įgyvendinama atitinkamų metų švietimo programa Narių lėšos, skirtos baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkymo 
organizavimą, žr. švietimo 
programą 

I-IV ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Žr. švietimo programos įgyvendinimo lentelę 

Bendradarbiavimas 
su valstybinėm 
institucijomis 

Asociacija siekia, kad baterijų ir akumuliatorių 
atliekos būtų faktiškai surenkamos iš gyventojų ir 
namų ūkių. Su valdžios institucijomis bus ieškoma 
sprendimų kaip atliekų tvarkyme dalyvaujančias 
suinteresuotas šalis nukreipti skaidrios ir efektyvios 
veiklos link. Asociacija bendradarbiaus su Aplinkos 
ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, regionų 
aplinkos apsaugos atstovais ir ieškos būdų 
efektyvinti teisės aktus, teiks pasiūlymus bei 
atsiliepimus į teisės aktų projektus, dalyvaus 
diskusijose, liečiančiose atliekų tvarkymą. 

Nario mokesčio lėšos I-IV ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Didelė dalis veiklos yra tęstini veiksmai. Asociacija bendravo su LR Aplinkos Ministerija, teikė pasiūlymus teisės aktų 
tobulinimams, dalyvavo darbo grupėse, taisės aktų svarstyme seime, teikė komentarus apie teisės aktų projektus, t.t. Vienas 
iš aktualių pakeitimų – Atliekų Tvarkymo Taisyklėse aprašyti pavojingų atliekų lydraščio pildymo pakeitimai, leidžiantys 
baterijų ir akumuliatorių atliekas renkant apvažiavimo būdu, nurodyti tik savivaldybę, kurioje susidarė atliekos. Tai leido 
ženkliai pagreitinti surinkimo vietų, kurioms nėra būtina pavojingų atliekų lydraščio kopija, lankymą. 

Bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis 

Asociacija bendradarbiaus su savivaldybėmis, 
siekdama surinkti jų teritorijose susidarančias 
baterijų ir akumuliatorių atliekas. Kadangi 
efektyvus surinkimo tinklas privalo aprėpti ne tik 
asociacijos narių platinimo vietas, su 
savivaldybėmis asociacija sudarys sutartis dėl 
papildančių atliekų surinkimo sistemų ir steigs 
naujas atliekų surinkimo vietas, diegs periodinių 
apvažiavimų sistemas, viešins atliekų išvežimo iš 
namų paslaugas. Bendromis jėgomis vykdys 
gyventojų švietimo ir informavimo veiksmus. 
Asociacija sieks tačiau neapsiribos sudaryti sutartis 
mažiausiai su visomis didžiųjų miestų 
savivaldybėmis. 
 

Nario mokesčio lėšos I-IV ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Dalinai įgyvendinta. Asociacija sudarė sutartis su Neringos, Panevėžio miesto savivaldybe, kadangi tame mieste įdiegė 
stambiagabaričių atliekų surinkimo tinklą.  
Antroje metų pusėje sudarytos sutartys su Visagino, Zarasų rajono, Panevėžio rajono savivaldybėmis. Su Klaipėdos RATC 
sudaryta sutartis dėl papildančios sistemos Klaipėdos mieste. 
Su Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėmis įgyvendinta akcija, kurios metu populiarinta surinkimo sistema ir vykdyti bendri 



švietimo veiksmai informuojant gyventojus apie surinkim tinkle, apvažiavimo būdu ir lankant namų ūkius renkamas atliekas 
visose Panevėžio seniūnijose. Dalyvauta visų seniūnijų bendrame susitikime. Akcijos pabaigoje atsitiktinai nustatyti dalyvavę 
gyventojai apdovanoti skatinančiais prizais. 

Asociacijos narių 
konsultavimas 
baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų tvarkymo 
klausimais 

Siekdama užtikrinti visų asociacijos narių 
informavimą apie jiems taikomus reikalavimus bei 
tų reikalavimų įvykdymą, asociacija nariams 
parengs atmintinę, apibrėžiančią gamintojo ar 
importuotojo pareigas tvarkant atliekas. Valdybai 
ir/ar komitetui pateikinės savaitines veiklos 
ataskaitas, asociacijos narius informuos apie 
svarbesnius teisės aktų pokyčius, kitas aktualias 
naujienas, konsultuos narius kitais klausimais. 
 

Nario mokesčio lėšos, 
konsultacijos vykdomos 
nemokamai 

I-IV ketvirčiai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Didelė dalis veiklos yra tęstini veiksmai. Nariams teiktos aktualios konsultacijos, pateiktos rekomendacijos dėl atliekų 
apskaitos ir dokumentacijos. 

 

6. Informacija apie Švietimo programos vykdymą 
 

Informavimo 
priemonė 

Trumpas priemonės 
pagrindimas 

Tikslinės grupės Vykdymo terminai Planuojamos 
skirti lėšos, 
litais (be 
PVM) 

Švietimo 
programa 
mokymo įstaigose 

Dirbdama su įvairiomis 
įstaigomis asociacija sieks 
sukurti ir pateikti mokomąją ir 
šviečiamąją medžiagą apie 
teisingą atliekų tvarkymą 
jaunimui ir taip sieks tikslo 
išugdyti tinkamas vertybes 
naujoje gyventojų kartoje. 

Gyventojai, jaunimas – 
nuo pradinių iki 
gimnazinių klasių 

2011 m. II ketvirtis 35000 Lt EEĮ 
ir baterijų ir 
akumuliatorių 
švietimo 
programai 
skirtų lėšų 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Vykusios akcijos metu dalyvavo per 500 Lietuvos mokyklų. Asociacija ir akcijos partneriai paruošė video pamoką, 
kurioje jaunimui pristatoma atliekų rūšiavimo svarba, išaiškinami galimi pavojai netinkamai atsikratant įranga ir 
baterijomis, tt. Mokiniai buvo skatinami atnešti ir palikti seną įrangą ir baterijas numatytu metu mokykloje 
besilankančiai transporto įmonei arba registruotis atliekų išvežimui iš namų.  
Finansavimas – skirta 10400 lt., t.y. dalis visos 35800Lt išleistos sumos. 

Informacija apie 
baterijų atliekų 
tvarkymą 
surinkimo 
vietose. 

Siekdama suteikti aiškią 
informaciją vartotojams apie 
galimybę surinkimo vietoje paikti 
atliekas, kiekvienas baterijų 
atliekų surinkimo taškas bus 
aprūpintas informaciniu plakatu, 
kuriame bus aprašytas teisingas 
baterijų atliekų tvarkymas ir 

Gyventojai; 
Savivaldybės, 
gamintojai / 
importuotojai, 
platintojai 

2011 m. I-IV 
ketvirčiai 

2000 Lt 



gyventojų pareigos. Visas 
baterijų surinkimo vietas sieks 
identifikuoti specialiais lipdukais, 
informuojančiais apie ten 
veikiantį tinklą. 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Asociacija užsakė ir pagamino informacinės ir surinkimo vietų identifikacinės medžiagos už 1474 lt. Pagaminta 
medžiaga: konkretiems prekybos centrams skirti lipdukai apipavidalint surinkimo talpas, papildomi lipdukai ant atliekų 
surinkimo su šviečiamaja medžiaga, papildomi lipdukai, informuojantys gyventojus apie galimybę veiklos vietoje palikti 
atliekas, tt.  

Dėžutės 
baterijoms: 
dėžučių 
baterijoms 
gamyba (1000 
vnt.) 

Siekdama sudaryti sąlygas 
surinkimo vietoms nemokamai 
priimti baterijų ir akumuliatorių 
atliekas, asociacija pagamins 
baterijų atliekų surinkimo 
dėžutes su informacine 
medžiaga apie teisingą 
panaudotų baterijų šalinimą 

Gyventojai, 
savivaldybės, 
gamintojai/importuoto
jai, platintojai 

2011 m. I ketvirtis 5000 Lt 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Pagaminta 1000 vnt. naujų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo dėžučių, skirta 5000 lt. 

Didelės dėžės 
baterijoms 
didelius atliekų  
kiekius 
surenkančioms 
vietoms: gamyba 
– 500 vnt. 

Siekdama užtikrinti surinkimo 
vietų efektyvumą ten, kur 
lankosi dideli srautai gyventojų, 
asociacija pagamins didelės 
talpos baterijų atliekų dėžes su 
inormacine medžiagą apie 
eisingą panaudotų baterijų 
šalinimą 

Gyventojai, 
savivaldybės, 
gamintojai/importuoto
jai, platintojai 

2011 m. I-II 
ketvirčiai 

30000 Lt 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Pagaminta 500 vnt. naujų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo dėžučių ir 250 vnt. specialių laikiklių, iš kurių 150 
su specialiais dėžių užraktais, dėžėms tvirtinti prie sienų. Viso skirta 39618 lt. 

Pranešimai 
regioniniuose 
leidiniuose 

Siekdama informuoti gyventojus 
apie teisingą atliekų tvarkymą 
asociacija išpkatins 
informacinius straipsnius apie 
baterijų atliekų surinkimo 
sistemą, pavojingas medžiagas 
baterijose, t.t. regioninėje 
spaudoje. 

Gyventojai, 
savivaldybės, 
gamintojai/importuoto
jai, platintojai 

2011 m. IV ketvirtis Iki 6000 Lt 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Asociacija išplatino įvairius pranešimus spaudoje, viešindama informaciją apie baterijų ir akumuliatorių surinkimo 
tinklą, pateikdama informaciją apie ateisingą atliekų tvarkymą ir pan. Iš viso skyrė 1782,54 lt. Pranešimų kopijos 
pateiktos prieduose. 

Skrajutės 
gyventojams 

Siekdama atkreipti gyventojų 
dėmesį apie šalia jų gyvenamų 
vietų įkurtus naujas atliekų 

Gyventojai, 
savivaldybės, 
gamintojai/importuoto

2011 m. III ketvirtis 2500 Lt 



surinkimo vietas, asociacija 
išplatins informacines skrajutes 
apie galimybę palikti panaudotas 
baterijos asociacijos atliekų 
surinkimo tinkle, tuose 
regionuose, kuriuose surenkami 
atliekų kiekiai yra nedideli, iki 
40000 vnt. 

jai, platintojai 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Asociacija išplatino skrajutes, viso 45000 vnt., viešindama informaciją apie naujai įrengtas atliekų surinkimo aikšteles 
Vilniuje. Viso skirta 840 lt. Papildomai tos pačios skrajutės išdalintos seniūnijoms, kurių teritorijose įrengtos surinkimo 
vietos bei suderėta iškabinti skrajutes savivaldybių prižiūrimose informacijos skleidimo vietose (skelbimų lentose, pan.).  

Interneto 
puslapio 
atnaujinimas 

Siekdama supaprastinti 
gyventojams atliekų surinkimo 
vietų paiešką, asociacija įdiegs 
atliekų surinkimo vietų paiešką ir 
gyventojų patogumui įtrauks 
žemėlapius su atliekų surinkimo 
vietų pateikimu. 

Visi gyventojai 
besinaudojantys 
surinkimo vietų 
paieška 

2011 m. I-II 
ketvirčiai 

Iki 1000 Lt 

Įgyvendinimo būsena ir detalizacija: 
Įtraukti ne tik žemėlapiai bet ir atskira atliekų kategorija – lempos. Siekient užtikrinti skaidrumą deklaruojant narių 
duomenis bei išvengti klaidų, pateikiant ataskaitas valdžios institucijoms, internetiniame puslapyje įdiegta vartotojų 
skiltis, kurioje įtraukta speciali skiltis išleidžiamai įrangai deklaruoti, kurios forma atitinka RAAD teikiamų ataskaitų 
formą. 

 

Asociacija papildomai skyrė 2025 lt. pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuiatorių 

atliekų surinkimo vietų įrengimui (informaciniams tentams), 180 lt. EPA surinkimo ženkko registravimui 

ir patentavimui. 

7. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais 
Organizacija pasirašiusi sutartis dėl Gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo, sąrašas, sutarčių 
galiojimo terminai 

 

Sudarytos sutartys su kiekviena baterijų atliekų surinkimo vieta. Viso 862 vnt. sutarčių, iš kurių 

165 vnt. sudarytos su baterijų platintojų vietomis (104 vnt. naujų, sudarytų per 2011 metus), viešosiomis 

bibliotekomis, pašto skyriais, įmonėmis, asociacijos nariais (su kai kuriais nariais sudaryta daugiau nei 

viena sutartis dėl skirtingų baterijų ir akumuliatorių kategorijų), 519 vnt. su mokymo įstaigomis (119 vnt. 

naujų, sudarytų per 2011 metus). Sutartys neterminuotos. 

Sutartis dėl pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių surinkimo pratęsta su 

UAB „Žalvaris“, galioja iki 2011 metų pabaigos. 

Sutartis dėl atliekų perdirbimo pratęsta su UAB „Žalvaris“, galioja iki 2011 metų pabaigos. 



Sutartis dėl atliekų transportavimo ir surinkimo pratęsta su UAB „Žalvaris“ (galioja iki 2011 metų 

pabaigos) ir su UAB „Bravorai LT“ galioja vieną apvažiavimą, sutartis pratesiama naujiems 

apvažiavimams pasirašant priedus. Sudaryta nauja sutartis su IĮ „Vėjo ženklas“ dėl atliekų 

transportavimo, galioja vieną apvažiavimą, sutartis pratęsiama naujiems apvažiavimams pasirašant 

priedus. 

 

8. Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus 
 

Atliekos buvo renkamos per Asociacijos įsteigtus baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 

taškus – prekybos centrai, spaudos kioskai, parduotuvės, mokymo įstaigos, viešosios bibliotekos, pašto 

skyriai, t.t. Atliekos buvo tvarkomos sekančiais būdais: 

S1 –  Surinkimas; 

S2 – Vežimas; 

S4 – Eksportas; 

S5 – Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., 

atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis; 

R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas); 

R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas); 

R13 – R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą 

susidarymo vietoje iki jų surinkimo). 

 

9. Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 
 

9.1 Asociacijos steigėjų ir narių įnašų, mokėtų Asociacijai, dydis 
 

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo tarifas - 1300 litų už 

kiekvieną Lietuvos vidaus rinkoje parduotą nešiojamų baterijų toną. Pramoninių ir automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo tarifas – 50 litų už tvarkomą atliekų kiekį (80% nuo atskirai 

Lietuvos vidaus rinkoje parduotų pramoninių arba automobiliams skirtų baterijų kiekio).  

Iš viso asociacija gavo 304206,55 litus. 

 



9.2 Kitų Asociacijos įplaukų dydis 

 

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo administravimo tarifas - 100 litų už 

kiekvieną Lietuvos vidaus rinkoje parduotą nešiojamų baterijų toną. Pramoninių ir automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo tarifas – 20 litų už kiekvieną Lietuvos vidaus rinkoje parduotą 

pramoninių ar automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių baterijų toną. 

Iš viso asociacija gavo 26820,58 litus. 

 

9.3 Gautų įplaukų bendra suma 

 

Iš viso asociacija bendrai gavo 331027,13 litus.  

 

9.4 Lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių 
vykdymui 

 

Asociacija skyrė 200651 litų atliekų surinkimui, transportavimui, saugojimui, rūšiavimui bei 

tvarkymui. 

 

9.5 Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui 
 

Asocicija skyrė 61 319,54 litus švietimo programos vykdymui. Detalus išlaidų sąrašas pateiktas 

informacijoje apie švietimo programos įvykdymą. 

 

9.6 Lėšos, skirtos su Gaminių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms 
išlaidoms 

 

 Asociacija skyrė 0 litų kitoms su gaminių atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms. 

 

 

 

 



9.7 Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui 
 

Asociacija skyrė viso 233 688,31 litus darbo užmokesčiui ir organizacijos administravimui 

(bendros asociacijos išlaidos). Darbo užmokestis skiriamas iš baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimu biudžetų proporcijom, 

priklausančiom nuo to, kokią laiko dalį darbuotojas skiria atitinkamos kategorijos atliekų tvarkymo 

organizavimo veiklai. Maždaug trečdalis visų administracinių išlaidų dengiama iš baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymo organizavimui skirtų lėšų, kadangi baterijas ir akumuliatoriu tvarko maždaug trečdalis 

asociacijos narių. 

 

9.8 Lėšos, skirtos Asociacijos steigėjų ir narių patirtų nuostolių dėl 
Gaminių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir 
nustatytų užduočių neivykdymo kompensavimui 

 

Asociacija skyrė 0 litų kompensuoti asociacijos steigėjų ir narių patirtiems nuostoliams dėl 

Gaminių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir nustatytų užduočių neįvykdymo 

kompensavimui. 

Asociacija nei vienam nariui nekompensavo patirtų nuostolių dėl baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymo priemonių ir nustatytų užduočių nevykdymo, kadangi nariai asociacijai padengia atliekų 

tvarkymo organizavimo savikainą, o užduoties neįvykdymo atveju mokestį už aplinkos teršimą susimoka 

patys. 

 

10. Patikslintas 2012 metų Veiklos planas 
 

Priemonė Veiksmai Priemonės 
finansavimas 

Priemonės 
įgyvendinimo 
terminas 2010 m 

Nešiojamųjų 
baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
sistemos vystymas 

Asociacija toliau plės nešiojamų 
baterijų ir akumuliatorių atliekų 
surinkimo tinklą bei įtrauks naujus 
atliekų surinkimo būdus į surinkimo 
sistemą. 

Narių lėšos, skirtos 
nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų 
tvarkymui.  

I-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 
Asociacija jau įsteigė ir išlaiko didžiausią Lietuvoje nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 
tinklą, siekiantį apie 4000 surinkimo vietų. Kadangi absoliučiai visos surinktos atliekos perduodamos tik 
licencijuotoms perdirbimo įmonėms, užtikrinančioms faktinį atliekų berdirbimą, esminis klausimas siekiant 
įvykdyti gamintojams ir importuotojams keliamas užduotis lieka atliekų surinkimas. Ne visi surinkimo taškai 
veikia pakankamai efektyviai, kai kurie taškai dubliuojasi. Pvz. vienoje vietoje veikia ir mokykla, ir 



biblioteka, su kuriomis asociacija turi sutartis dėl atliekų surinkimo, vienam platintojui baterijas ir 
akumuliatorius teikia keli skirtingi importuotojai, su kuriais sutartis turi skirtingos asociacijos ir tt. 
Asociacija ketina pakeisti tokius surinkimo taškus į gyventojams patogesnes vietas – dažniau lankomus 
objektus. Asociacija būtinai stengsis išlaikyti surinkimo vietų pasiskirstymą taip, kad atliekų surinkimo 
tinklas aprėptų kuo didesnę teritoriją bei būtų patogus kuo platesniam gyventojų socialiniam sluoksniui. 
Apie ketinamą įsteigti naujų surinkimo taškų kiekį duomenų pateikti negalime, kadangi tai yra nuolatos 
vykdomas surinkimo tinklo optimizavimo procesas, o ne surinkimo vietų skaičiumi įvertinamas tikslas. 
Finansavimas – asociacija turi pakankamai surinkimo talpų atsargų, todėl naujų mažų atliekų surinkimo 
dėžučių šiais metais neketina gaminti.  
Kai kuriose surinkimo vietose, dažniausiai prekybos centruose, pastebimas ženkliai didesnis surenkamų 
baterijų ir akumuliatorių atliekų kiekis dėl sėkmingo viešinimo ar padidėjusio gyventojų sąmoningumo. 
Tokiose vietose asociacija įrengs didesnes ir patvaresnes atliekų surinkimo talpas. Finansavimas – 
preliminariai asociacija pagamins 100 vnt. didelių atliekų surinkimo talpų, tam skirs apie 5000 lt, tačiau 
realiai pagamintas kiekis bei skirtas finansavimas bus tikslinamas, atsižvelgiant į tokių surinkimo talpų 
poreikį. 
Iš viso per asociacijos valdomą nešiojamų baterijų ir akumuliatorių surinkimo tinklą planuojama surinkti 
mažiausiai 20 -25 tonas nešiojamų baterijų ir akumuliatoriu atliekų (iki 50% reikalingo kiekio). 
Siekiant užtikrinti užduočių įvykdymą ir surinkti trūkstamą atliekų kiekį, surinkimo tinklas bus papildomas 
naujomis baterijų surinkimo priemonėmis – asociacija sieks sudaryti sutartis su komunalinių atliekų 
tvarkytojais dėl baterijų išrūšiavimo iš gaunamo atliekų srauto ir perdavimo asociacijai tolimesniam jų 
tvarkymui. Pasiūlymus rūšiuoti baterijų ir akumuliatorių atliekas iš bendro komunalinių atliekų srauto 
pateiksime visoms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, kurios turi tokias galimybes. Analogišką nešiojamų 
baterijų ir akumuliatorių atliekų išrūšiavimą ir surinkimą siūlysime vykdyti ir toms elektros ir elektroninę 
įrangą tvarkančioms įmonėms ir metalo supirkimo aikštelėms, kurios šiuo metu tokios veiklos nevykdo. 
Finansavimas – asociacija ketina kompensuoti paslaugos teikėjams patiriamas rūšiavimo, saugojimo, 
administravimo išlaidas, tačiau šiuo metu negali tiksliai įvardinti galimų kaštų. Preliminariai planuojama 
tokiai veiklai skirti apie 10000 – 20000 litų. 
Paaiškėjus, kad per asociacijos atliekų surinkimo tinklą surinktų ir iš kominalinio srauto išrūšiuotų baterių ir 
akumuliatorių atliekų neužtenka įvykdyti užduočiai, asociacija numatys galimybę tvarkymo paslaugas pirkti 
iš šiuo metu veikiančių ir nešiojamas baterijas bei akumuliatorius renkančių atliekų tvarkytojų. 
Finansavimas – tokia paslauga bus perkama tik tuo atveju, jei asociacija pati nesugebės surinkti reikalingo 
atliekų kiekio, todėl negalime įvardinti konkrečios skiriamos sumos. Planuojama, kad vienos tonos 
sutvarkymo kaina sieks nuo 5000 iki 8000 litų. 
Asociacija taip pat ketina pateikti pasiūlymus įmonėms ir/ar asociacijoms, operuojančioms nešiojamų 
baterijų atliekų surinkimo tinklus dėl bendradarbiavimo ir surinkimo tinklų apjungimo mažinant jų 
išlaikymo kaštus bei efektyvinant švietimą gyventojams. Tokio bendradarbiavimo kaštai priklausys nuo 
bendrų veiksmų pobūdžio ir daugelio kitų faktorių. 
Asociacijai steigiant numatytus 100 stambios elektros ir elektroninės įrangos surinkimo taškų, juose taip 
pat bus galima nemokamai palikti ir nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Finansavimas - kadangi 
surinkimo vietos bus steigiamos iš elektros ir elektroninės įrangos tavrkymo biudžeto, asociacija patirs tik 
viešinimo išlaidas informuodama gyventojus apie veikiantį surinkimo tinklą (žr. detalizaciją viešinimo ir 
informavimo plane). 

Nešiojamųjų 
baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
apskaitos sistemos 
diegimas 

Asociacija įdiegs nešiojamų baterijų 
ir akumuliatorių atliekų surinkimo 
kontrolės ir ataskaitų generavimo 
sistemą. 

Narių lėšos, skirtos 
nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų 
tvarkymui.  

I-IV ketvirčiai 



Priemonės detalizacija: 
Asociacija ketina įsidiegti atliekų surinkimo taškų kontrolės sistemą, leisiančią užtikrinti efektyvų ir laiku 
vykdomą atliekų surinkimą ir aiškių ataskaitų apie surinktus kiekius generavimą. Teisės aktuose numatytas 
reikalavimas periodiškai aplankyti nešiojamų baterijų ir akumulaitorių atliekų surinkimo taškus bei išvežti 
susikaupusias atliekas, tačiau dažnu atveju surinkimo talpos prisipildo greičiau, nei ateina laikas periodiškai 
lankyti surinkimo vietą. Įdiegtoje sistemoje galima bus fiksuoti kuriuos surinkimo taškus reikia aplankyti 
anksčiau laiko, kada ir kiek baterijų išveža iš kiekvieno taško, gauti informaciją apie kiekvienoje 
savivaldybėje surinktus atliekų kiekius, taip pasiruošiant teisės aktuose numatytam sutarčių sudarymui su 
visomis Lietuvos savivaldybėmis. Numatomi aplankyti atliekų surinkimo taškai bus automatiškai priskiriami 
numatytam vežėjui, galinčiam greičiausiai aplankyti surinkimo vietą, taip užtikrinant, kad surinkimo vietoje 
atliekos nesikaups ir nekels pavojaus žmonių sveikatai. Asociacija taip pat turės galimybę Aplinkos 
ministerijai pateikti kur kas išsamesnes ataskaitas apie surinktus ir sutvarkytus atliekų kiekius. 
Finansavimas – planuojama skirti apie 6000 litų. 

Automobiliams 
skirtų ir pramoninių 
baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekų surinkimo 
sistemos 
palaikymas 

Asociacija pratęs turimas sutartis dėl 
automobiliams skirtų ir pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių surinkimo 
arba sudarys analogiškas su atliekų 
tvarkytojais. 
 

Narių lėšos, skirtos 
automobiliams skirtų ir 
pramoninių baterijų ir 
akumuliatorių atliekų 
tvarkymui. 

I-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 
Dėl rinkoje vykdomo automobiliams skirtų ir pramoninių (abiem atvejais - švininių) baterijų ir 
akumuliatorių atliekų supirkimo, asociacija per savo surinkimo tinklą surenka labai nedidelį kiekį 
automobiliams skirtų ir pramoninių baterių ir akumuliatorių atliekų. Kadangi asociacija neturi galimybės 
supirkinėti atliekų iš gyventojų, šių atliekų surinkimą ketina vykdyti naudodamasi atliekų tvarkytojų 
paslaugomis bei jų disponuojamomis priemonėmis. Asociacija pratęs jau turimas sutartis, arba sudarys 
analogiškas sutartis su naujais atliekų tvarkytojais. Finansavimas - automobiliams skirtų ir pramoninių 
baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimui ir perdirbimui planuojama skirti apie 8500 litų. 
Asociacijai steigiant numatytus 100 stambios elektros ir elektroninės įrangos surinkimo taškų, juose taip 
pat bus galima nemokamai palikti ir automobiliams skirtų bei pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas. 
Finansavimas - kadangi surinkimo vietos bus steigiamos iš elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo 
biudžeto, asociacija patirs tik viešinimo išlaidas informuodama gyventojus apie veikiantį surinkimo tinklą 
(žr. detalizaciją viešinimo ir informavimo plane). 

Bendradarbiavimas 
su valstybinėm 
institucijomis 

Asociacija atstovaus savo narių 
interesus valdžios institucijose. 

Narių administracinių 
mokesčių lėšos 

I-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 
Su valdžios institucijomis bus ieškoma sprendimų kaip atliekų tvarkyme dalyvaujančias suinteresuotas šalis 
nukreipti skaidrios ir efektyvios veiklos link. Asociacija bendradarbiaus su Aplinkos ministerijos, Aplinkos 
apsaugos agentūros, regionų Aplinkos apsaugos atstovais ir ieškos būdų efektyvinti teisės aktus, teiks 
pasiūlymus bei atsiliepimus į teisės aktų projektus, dalyvaus diskusijose, liečiančiose atliekų tvarkymą. 
Finansavimas – kadangi veiklai naudojami tik žmogiškieji resursai, veiklos kaštai įskaičiuoti į administracinių 
išlaidų darbo užmokesčio eilutę. 

Bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis 

Asociacija bendradarbiaus su 
savivaldybėmis, siekdama surinkti jų 
teritorijose susidarančias baterijų ir 
akumuliatorių atliekas.  

Narių administracinių 
mokesčių lėšos 

I-IV ketvirčiai 



Priemonės detalizacija: 
Kadangi efektyvus surinkimo tinklas privalo aprėpti ne tik asociacijos narių platinimo vietas, su 
savivaldybėmis asociacija sudarys sutartis dėl papildančių atliekų surinkimo sistemų ir steigs naujas atliekų 
surinkimo vietas, diegs periodinių apvažiavimų sistemas, viešins atliekų išvežimo iš namų paslaugas. 
Bendromis jėgomis vykdys gyventojų švietimo ir informavimo veiksmus. Asociacija pateiks pasiūlymus 
visoms Lietuvos savivaldybėms sudaryti sutartis dėl papildančių atliekų surinkimo sistemų ir atliekų 
surinkimo paslaugų stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse. Atsižvelgdama į savivaldybių pozicijas 
šiuo klausimu, asociacija sieks bendradarbiauti su kitomis asociacijomis, teikdama kompleksinius 
pasiūlymus. Finansavimas – kadangi veiklai naudojami tik žmogiškieji resursai, veiklos kaštai įskaičiuoti į 
administracinių išlaidų darbo užmokesčio eilutę. Stambiagabaričių aikštelių finansavimui numatyta 
padengti visas aikštelių patiriamas išlaidas laikantis bendrų rinkos įkainių ribų mokamų už atliekų 
surinkimą. Fiksuota, vienos surinktos atliekų tonos, arba kitais priimtinais būdais įvardinta kaina bus 
nustatoma tokia, kad nebūtų didesnė nei vidutinė rinkos kaina, bendras skiriamas pinigų kiekis priklausys 
nuo surinkto atliekų kiekio.  

Visuomenės 
švietimas EEĮ 
atliekų tvarkymo 
klausimais 

Įgyvendinama atitinkamų metų 
švietimo programa 

Narių lėšos, skirtos 
nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų 
tvarkymui bei 
informavimui 

I-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 
Žr. 2012 metų švietimo programos planą. 

 

11. Patikslinta 2012 metų Švietimo programa 
 

Informavimo priemonė Tikslinės grupės Vykdymo terminai Planuojamos skirti 
lėšos, litais (be PVM) 

Švietimo programa 
mokymo įstaigose 

Gyventojai, jaunimas – 
nuo pradinių iki 
gimnazinių klasių 

2012 m. II ketvirtis 35000 Lt EEĮ ir 
baterijų ir 
akumuliatorių 
švietimo programai 
skirtų lėšų 

Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Jaunimas – imliausia naujovėms socialinė grupė, taip pat tai yra būsimoji sąmoninga karta, kuriai 
teisingo atliekų rūšiavimo įpročiai bus mokomi nuo mažens. Asociacija vykdys didelį projektą visose 
Lietuvos mokyklose, kurio metu paruoš edukacinę medžiagą – neformalią video pamoką vyresnių 
klasių mokiniams, interaktyvią medžiagą jaunesnių klasių mokiniams. Edukacinė programa supažindins 
su problemomis, kylančiomis dėl netinkamo atliekų tvarkymo, su tinkamo atliekų tvarkymo procesais 
ir rezultatais, pateiks praktinių pavyzdžių. Projekto metu asociacija pasiūlys mokiniams praktiškai 
pritaikyti žinias ir sudarys sąlygas mokiniams ir jų šeimos nariams ar draugams atnešti atliekas į jiems 
patogias vietas ar išveš stambias atliekas iš namų nemokamai. Aktyviausias mokyklas ar klases 
asociacija kartu su projekto partneriais apdovanos. Numatomas įtrauktų mokyklų kiekis – mažiausiai 
400 vnt. visoje Lietuvoje. Finansavimas – priklausomai nuo to kokio dydžio bus šis projektas ir kiek 



organizacijų dalyvaus, jam planuojama skirti ne mažiau nei 35000 litų iš bendro švietimo biudžeto. 
Kadangi informacija aie baterijų ir akumuliatorių atliekas tiek pat svarbi kaip ir informacija apie 
elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pusė šios sumos bus skiriama iš narių lėšų už baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkymą ir švietimą. 

Informacija apie baterijų 
atliekų tvarkymą surinkimo 
vietose. 

Gyventojai; Savivaldybės, 
gamintojai / 
importuotojai, platintojai 

2012 m. II-IV 
ketvirčiai 

1000 Lt 

Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Ne visose surinkimo vietose aiškiai ir suprantamai pateikta informacija apie galimybę gyventojams joje 
palikti atliekas. Siekdama suteikti aiškią informaciją vartotojams apie galimybę surinkimo vietoje 
palikti atliekas, kiekvienas baterijų atliekų surinkimo taškas bus aprūpintas informaciniu plakatu, 
kuriame bus aprašytas teisingas baterijų atliekų tvarkymas ir gyventojų pareigos. Visas baterijų 
surinkimo vietas sieks identifikuoti specialiais lipdukais, informuojančiais apie jose veikiantį atliekų 
surinkimo tinklą. Finansavimas - narių lėšos už baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir švietimą. 
Ketinama skirti mažiausiai 1000 litų informacinių plakatų ir lipdukų gamybai, tačiau jei poreikis bus 
didesnis – suma bus padidinta. 

Didelės dėžės baterijoms 
didelius atliekų  kiekius 
surenkančioms vietoms: 
gamyba – 100 vnt. 

Gyventojai, savivaldybės, 
gamintojai/importuotojai, 
platintojai 

2012 m. II ketvirtis 5000 Lt 

Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Siekdama užtikrinti surinkimo vietų efektyvumą ten, kur lankosi dideli srautai gyventojų, asociacija 
pagamins didelės talpos ir geriau matomas baterijų atliekų dėžes su inormacine medžiagą apie eisingą 
panaudotų baterijų šalinimą. Finansavimas – planuojama pagaminti apie 100 vnt. dėžių ir skriti tam 
apie 5000 litų, tačiau didesniam prekybos tinklui pageidaujant tik tokių surinkim talpų, bus gaminamas 
didesnis kiekis. 

Pranešimai regioniniuose 
leidiniuose apie atliekų 
surinkimo vietas 

Gyventojai, savivaldybės, 
gamintojai/importuotojai, 
platintojai 

2012 m. III-IV 
ketvirčiai 

42000 Lt EEĮ ir 
baterijų ir 
akumuliatorių 
švietimo programai 
skirtų lėšų 

Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Asociacija ketina informuoti gyventojus apie įsteigtus atliekų surinkimo taškus, kuriuose gyventojai 
galės palikti bet kokio dydžio elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų ir automobiliams skirtų bei 
pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, bei apie galimybę išvžti stambias atliekas iš namų 
nemokamai. Pranešime gyventojai bus informuojami apie teisingą atliekų atsikratymą ir raginami 
elgtis atsakingai. Planuojama tokius pranešimus platinti kas du mėnesius, pradedant trečiu metų 
ketvirčiu, viso 6 kartus praktiškai visuose Lietuvos regioniniuose laikraščiuose.  Numatyta skirti po 
7000 litų kiekvienam pranešimo išplatinimui, pusė šių išlaidų bus dengiama iš narių lėšų už baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkymą ir švietimą. 



Pranešimai regioniniuose 
leidiniuose apie atliekų 
išvežimą iš gyventojų namų 

Gyventojai, savivaldybės, 
gamintojai/importuotojai, 
platintojai 

2012 m. II-IV 
ketvirčiai 

30000 Lt EEĮ ir 
baterijų ir 
akumuliatorių 
švietimo programai 
skirtų lėšų 

Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Gyventojams ir įmonėms, kurios neturi galimybės pristatyti atliekų į surinkimo vietas, turi stambios 
technikos atliekų, daug smulkių atliekų, asociacija siūlys galimybę surinkti atliekas iš namų arba veiklos 
vietų. Spaudoje išplatins reklaminius pranešimus apie visoje Lietuvoje teikiamą paslaugą bei 
informuos apie teisingą atliekų atsikratymą ir ragins gyventojus elgtis atsakingai. Numatoma, kad 
pranešimai pasirodys kas du mėnesius, pradedant trečiu ketvirčiu didžiuosiuose Lietuvos 
regioniniuose laikraščiuose. Iš baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo ir švietimo biudžeto 
planuojama skirti ketvirtadalį reikalingų lėšų, kadangi paslauga orientuota daugiau elektros ir 
elektroninės įrangos surinkimui. 

 
 


