ASOCIACIJOS “EEPA”
2012M. ATASKAITA APIE BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANO
VYKDYMĄ
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1. Bendroji informacija
1.1. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius bei sąrašas 2012-12-31d.
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“.
Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Pavedę tvarkyti Pavedę tvarkyti
Baterijų ir (ar)
EEĮ atliekas
akumuliatorių
atliekas

1

Adidas Baltics SIA

+

2

USI INTERNATIONAL

+

+

3

AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"

+

+

4

AB "Snaigė"

+

5

AbeStock AS

+

+

6

BSH Home Appliances AB filialas Vilnius

+

+

7

Elko Grupa AS

+

+

8

IĮ “JUOZO PUOTKALIO SIUVYKLA”

+

9

IĮ Omedita

+

10

MAXIMA LT, UAB

+

11

OU Elektroskandia Baltics Lietuvos filialas

+

12

Ričardo Bekinčio įmonė

+

13

UAB "Whirlpool Baltic"

+

14

UAB "ABC Data Lietuva"

+

15

UAB "Adax"

+

+

+

+

16

UAB "ALSO Lietuva"

+

+

17

UAB "Anvol"

18

UAB "AP Trade"

+

19

UAB "Ardena"

+

20

UAB "ASBIS Vilnius"

+

21

UAB "ATEA"

+

+

22

UAB "Avitelos prekyba"

+

+

23

UAB "Axis Industries"

+

24

UAB "BAIP"

+

+

25

UAB "BaltMed"

+

+

26

UAB "Baltronic Vilnius"

+

+

27

UAB "Biznio mašinų kompanija"

28

UAB "D-Link"

+

29

UAB "Despina"

+

+

30

UAB "Dogas"

+

+

31

UAB "DS Solutions"

+

+

32

UAB "Electrolux"

+

+

33

UAB "Elektrobalt"

+

+

34

UAB "Elektrometa"

+

+

35

UAB "Elstila"

+

36

UAB "Equinox Europe"

+

37

UAB "Ermitažas"

+

38

UAB "Flamanda"

+

39

UAB "Gaudrė"

+

+

+

+

40

UAB "IBM Lietuva"

+

41

UAB "Ikolta"

+

42

UAB "Inida"

+

+

43

UAB "INTA"

+

+

44

UAB "Laurimas"

+

+

45

UAB "Lemona"

+

+

46

UAB "Lemora"

+

47

UAB "Mazgas Ltd"

+

48

UAB "Miele Appliances"

+

49

UAB "Northcliffe lighting"

+

50

UAB "Onninen"

+

+

51

UAB "Palink"

+

+

52

UAB "Prenta"

+

53

UAB "Pretendentas"

+

54

UAB "Rivona"

+

+

55

UAB "Roche Lietuva"

+

+

56

UAB "Select rinka"

57

UAB "Senukų prekybos centras"

58

UAB "Servicenet"

59

UAB "Šiaulių tauro televizoriai"

60

UAB "Sirenitas"

+

61

UAB "Sirijus"

+

62

UAB "Skaitmeninis pasaulis"

+

63

UAB "SLO Lithuania"

+

+
+

+
+

+

+

64

UAB "Spikarė"

+

65

UAB "TC Prekyba"

+

+

66

UAB "TD Baltic"

+

+

67

UAB "Technikos meistrai"

68

UAB "TELE2"

+

69

UAB "Telenoja"

+

70

UAB "Tomita"

+

+

71

UAB "Trajektorija"

+

+

72

UAB "Žalioji gryčia"

+

73

UAB “Advanced IT system”

+

74

UAB “AVAD Baltic”

+

+

75

UAB “Karcher”

+

+

76

UAB “Klinkmann lit”

+

77

UAB „Acme kompiuterių komponentai“

+

+

78

UAB „AG Trade“

+

+

79

UAB „Alphatec Baltic“

+

+

80

UAB Kvazar Micro Baltic

+

81

UAB NITS

82

UAB Servisa ICT

83

UAB YE International

+

84

Hnit Baltic

+

85

"ESEMA"

+

86

TTS Tooltechnic Systems

+

87

LIUDO ĮRANKIAI

+

+
+

+
+

+

88

UAB "1A.LT"

+

89

UAB "Alytaus prekyba"

90

UAB "Baltijos kontaktų grupė"

+

91

UAB "Arevita ir Ko"

+

92

D.Jakšaitienės veterinarijos vaistinė

93

UAB Spaineta ir KO

+

94

UAB TEIDA

+

95

UAB DVIRIDA

96

UAB KADABRA

+

97

UAB Legatina

+

98

UAB Mobile center

+

99

UAB Rywal LT

+

100

UAB Wilara

+

101

UAB Arte Domestica

+

102

UAB Husqvarna Lietuva

+

103

E.Nekio „Baterija“

+

104

UAB Proma Baltus

+

105

UAB Interlux

+

106

UAB ProSangvis

107

UAB Fedingas

+

108

UAB Eurodigital

+

109

UAB "RSB NOVIKONTAS"

110

UAB GRAŽVALDA

111

Microsoft Ireland Operations Limited

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

112

UAB "Vikadent"

+

113

UAB „Įrankiai.LT“

+

114

UAB „Kopijavimo sistemos“

+

115

UAB „Emilita“

+

+

2. Bendras einamųjų metų pirmąjį pusmetį išleistų į rinką
Organizacijos steigėjų ir narių Gaminių ir (ar) pakuočių
kiekis
Pavadinimas
Nešiojamos baterijos (galvaniniai
elementai) ir akumuliatoriai
Automobiliams skirtos baterijos ir
akumuliatoriai
Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Iš viso kiekis, t
308,273
531,877

3. Bendras einamųjų metų pirmąjį pusmetį surinktų ir
sutvarkytų Organizacijos steigėjų ir narių Gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų kiekis
Pavadinimas
Nešiojamos baterijos (galvaniniai
elementai) ir akumuliatoriai
Automobiliams skirtos baterijos ir
akumuliatoriai
Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Iš viso kiekis, t
86,641
137

Asociacija sutvarkė 86,641 tonas nešiojamų baterijų ir akumuliatorių. 22,5 tonas perdirbimui į
Suomiją išsiuntė UAB “EMP Recycling”, 64,141 tonas perdirbimui į Belgiją išsiuntė UAB “Žalvaris”.
Asociacija tai pat sutvarkė 137 tonas automobiliams skirtų ir pramoninių akumuliatorių. Tvarkymo
paslaugą jau eilę metų teikia UAB “Žalvaris”. Nešiojamų baterijų užduotis įvykdyta 28,1%, automobiliams

skirtų ir pramoninių akumuliatorių užduotis įvykdyta 26,67%, vietoje privalomų 25%. Atitinkamai
sutvarkyta maždaug 9,572 tonomis nešiojamų baterijų ir maždaug 4,031tonomis automobiliams skirtų ir
pramoninių akumuliatoriųa daugiau nei privaloma. Kadangi užduotys įvykdytos ir netgi viršytos, nariams
nereikėjo mokėti mokesčių už aplinkos teršimą.

4. Aprašytas Organizacijos Veiklos organizavimo plane nustatytų
einamųjų metų priemonių ir veiksmų vykdymas (pateikiama
skiltyje „priemonės įgyvendinimo būsena“)
Priemonė

Veiksmai

Priemonės
finansavimas

Priemonės
įgyvendinimo
terminas 2010 m
Narių lėšos, skirtos I-IV ketvirčiai
nešiojamųjų baterijų ir
akumuliatorių
atliekų
tvarkymui.

Nešiojamųjų
Asociacija toliau plės nešiojamų
baterijų
ir baterijų ir akumuliatorių atliekų
akumuliatorių
surinkimo tinklą bei įtrauks naujus
atliekų surinkimo atliekų surinkimo būdus į surinkimo
sistemos vystymas
sistemą.
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).
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 11),
patiksliname, kad surinkmo talpas skirstome įprastas nedideles 5 litrų talpos dėžutes ir dideles patvarias
surinkimo talpas, skirtas didelius srautus turinčioms surinkimo vietoms. Asociacija neketina gaminti mažų
surinkimo dėžučių, tačiau ketina gaminti apie 100 vnt. didelių surinkimo talpų.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Įgyvendinta, viršyta ir plėtojama toliau. Asociacija baigė metus su didesniu nei planuotu maždaug 6000
EEPA-Žalvaris panaudotų baterijų surinkimo vietų kiekiu. Nedidelė dalis sutarčių buvo nutrauktos dėl
adresų dubliavimosi, panaikintų ar veiklas sustabdžiusių įmonių, tačiau dalis įmonių įsteigė naujus filialus,
salonus, kitas prekybos ar veiklos vietas. Surinkimo vietų skaičių papildė ir nauji asociacijos nariai, pavedę
baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą.
Asociacija 2012 metais sudarė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Žalvaris“, kurios pagrindu apjungė
asociacijos ir įmonės valdomus baterijų surinkimo tinklus. Iš viso buvo prijungta apie 2000 naujų baterijų
surinkimo vietų ir gale metų baterijos buvo renkamos iš maždaug 6000 surinkimo vietų. Surinkimo vietoms
numatytos vieningos surinkimo talpos, kurių pirmi pavyzdžiai pradėti dalinti jau metų pabaigoje, keičiant
susidėvėjusias surinkimo dėžutes. Didelius gyventojų srautus turinčioms, ar didesnį baterijų kiekį
surenkančioms vietoms numatytos ir paruoštos 30 ir 60 litrų talpos statinaitės, mažesnius kiekius
surenkančioms – 3 ir 10 litrų talpos sutvirtintos gofruoto kartono dėžutės.
Surinkimo tinklo funkcionavimą metų eigoje įtakojo kitų organizacijų inicijuotas panaudotų baterijų
supirkimas. Tai paskatino mažiau atsakingus gyventojus grobstyti baterijas iš asociacijos įsteigtų surinkimo
vietų ir nešti jas į supirkimo punktus. Surenkamas kiekis vėl ženkliai padidėjo nustojus supirkinėti
pavojingas atliekas, tačiau negrįžtama žala jau buvo padaryta.
Asociacija numatė, kad dalies baterijų, reikalingų užduoties įvykdymui gali pati nesurinkti, todėl sudarė
sutartis su atliekas tvarkančiomis įmonėmis. Nesėkmingai bandyta baterijas rūšiuoti iš komunalinių atliekų
srauto (rezultatas – per savaitę surinkta apie 2kg baterijų). Esminė to priežastis – baterijų rūšiavimui
nepritaikyta komunalinies atliekas tvarkančių įmonių įranga ir konvejeriai. Surenkamą kiekį papildė
įmonės, kurių veikloje susidaro elektroninės įrangos atliekos. Asociacija finansavo baterijų išrūšiavimą iš
elektros prietaisų, su kai kuriomis įmonėmis sudarė sutartis dėl kompleksinės paslaugos (surinkimo ar
išrūšiavimo, saugojimo bei išvežimo perdirbimui) ir tokiu būdu įvykdė užduotis. Įmonių sąrašas, su kuriomis
sudarytos atitinkamos sutartys pateiktos žemiau.

Nešiojamųjų
Asociacija įdiegs nešiojamų baterijų Narių lėšos, skirtos I-IV ketvirčiai
baterijų
ir ir akumuliatorių atliekų surinkimo nešiojamųjų baterijų ir
akumuliatorių
kontrolės ir ataskaitų generavimo akumuliatorių
atliekų
atliekų surinkimo sistemą.
tvarkymui.
apskaitos sistemos
diegimas
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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 10),
patiksliname, kad ketinama įdiegti apskaitos sistema leis fiksuoti vežėjų apsilankymus baterijų ir
akumuliatorių surinkimo vietose registruojant apsilankymo datą ir išvežtą atliekų kiekį. Sistema galės
pateikti surinktus atliekų kiekius iš kiekvieno surinkimo taško, visų įmonėstaškų, jei įmonė turi daugiau nei
vieną surinkimo vietą, savivaldybės. Savivaldybėms ši informacija bus teikiama sutarčių dėl papildančių
atliekų surinkimo sistemų steigimo pagrindu. Priemonės apimtis – bus pasirenkamas geriausiai tikslus
atitinkantis variantas, o kaip galimybės bus svarstoma sukurti papildomą www.epa.lt puslapio modulį,
kuriame vežėjai registruos savo apsilankymus, sukurti atskirą nepriklausomą puslapį ir modulį, kuriame bus
registruojami išvežimai, adaptuoti jau sukurtą prigraminę įrangą.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Įgyvendinta patobulinta priemonė. Jungtinė sutartis su UAB „Žalvaris“ leido efektyviau panaudoti
numatytus resursus ir adaptuoti atliekas tvarkančių įmonių naudojamą programinę įrangą. Teikdami Jums
ataskaitas jau naudojamės naujai įdiegtaiss moduliais ir pateikiame tikslius skaičius apie surinktus kiekius iš
asociacijos įsteigtų surinkimo vietų (žr. aukščiau) ir pan.
Automobiliams
Asociacija pratęs turimas sutartis dėl Narių lėšos, skirtos I-IV ketvirčiai
skirtų ir pramoninių automobiliams skirtų ir pramoninių automobiliams skirtų ir
baterijų
ir baterijų ir akumuliatorių surinkimo pramoninių baterijų ir
akumuliatorių
arba sudarys analogiškas su atliekų akumuliatorių
atliekų
atliekų surinkimo tvarkytojais.
tvarkymui.
sistemos
palaikymas
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).
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Įgyvendinta. Asociacija įsteigė daugiau nei 100vnt. (111 vietų) stambios elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo vietų, kuriose gyventojai gali palikti ir panaudotas automobiliams skirtas ir pramonines baterijas
ir akumuliatorius. Pratęsta sutartis su UAB Žalvaris dėl trūkstamo šių atliekų kiekio surinkimo įmonės
naudojamoje atliekų surinkimo sistemoje.
Bendradarbiavimas Asociacija atstovaus savo narių Narių administracinių I-IV ketvirčiai
su
valstybinėm interesus valdžios institucijose.
mokesčių lėšos
institucijomis
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Įgyvendinta ir plėtojama toliau. Nors didesnių pakeitimų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo veikloje
neįvyko, asociacija daugiau dėmesio skyrė baterijų ir akumuliatorių užduočių įvykdymo klausimams –
dokumentų dėl baterijų eksporto paruošimas, diskusijos dėl baterijų ir akumuliatorių kategorijų
neatitikimo teikiant ataskaitas aplinkosaugos institucijoms ir teikiant ataskaitas apie apmokestinamus
gaminius VMI.
Bendradarbiavimas Asociacija
bendradarbiaus
su Narių administracinių I-IV ketvirčiai
su savivaldybėmis
savivaldybėmis, siekdama surinkti jų mokesčių lėšos
teritorijose susidarančias baterijų ir
akumuliatorių atliekas.
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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 12),
patiksliname, kad su kiekviena savivaldybe bei seniūnijomis atskirais susitarimais derinsime apvažiavimų

intensyvumą ir dažnį. Gyventojai į asociacija gali bet kada darbo metu kreiptis dėl nešiojamų ar
automobiliams skirtų baterijų ir akumulaitorių išvežimo užpildydami paraišką internet arba paskambinę
bendruoju arba specialiu telefono numeriu. Tais atvejais, kai gyventojas turi sąlyginai didelį baterijų ar
akumuliatorių atliekų kiekį ir negali savo jėgomis jo pristatyti iki artimiausios surinkimo vietos, asociacijos
įgaliotas vežėjas atvyksta ir tokias atliekas surenka iš gyventojo.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Neįgyvendinta. Savivaldybės atsisakė pasirašyti sutartis, kol jų esmė ir turinys nebus reglamentuotas teisės
aktais.
Visuomenės
Įgyvendinama atitinkamų metų
Narių lėšos, skirtos
I-IV ketvirčiai
švietimas EEĮ
švietimo programa
nešiojamųjų baterijų ir
atliekų tvarkymo
akumuliatorių atliekų
klausimais
tvarkymui bei
informavimui
Priemonės detalizacija:
Žr. 2012 metų švietimo programos planą.
Didelės
dėžės Gyventojai,
savivaldybės, 2012 m. II ketvirtis
5000 Lt
baterijoms didelius gamintojai/importuotojai, platintojai
atliekų
kiekius
surenkančioms
vietoms: gamyba –
100 vnt.
Priemonės detalizacija:
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Įgyvendinta. Junginės sutarties pagrindu didelės talpos patvarias surinkimo talpas asociacijos pavedimu
surinkimo vietoms pateikė įmonė Žalvaris, panaudodama savo turimus resursus. Finansavimas buvo
vykdomas asociacijos EEPA lėšomis.

5. Informacija apie Švietimo programos vykdymą (pateikiama
skiltyje „priemonės įgyvendinimo būsena“)

Informavimo priemonė
Švietimo
įstaigose

programa

Tikslinės grupės

Vykdymo terminai

Planuojamos skirti
lėšos, litais (be PVM)

mokymo Gyventojai, jaunimas – 2012 m. II ketvirtis
nuo
pradinių
iki
gimnazinių klasių

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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 14),
patiksliname, kad dalyvauti kviesime visas Lietuvos mokyklas, tačiau tikimasi sulaukti mažiausiai 400
dalyvaujančių mokyklų.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo šalies mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Priemonė įgyvendinta 2012 kovo – birželio
mėnesiais.Priemonei įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.

Įgyvendinta. Asociacija kartu su VšĮ “Žaliasis Taškas”, VšĮ “Ekošviesa”, UAB “Ecoservice”, VšĮ “Drąsinkime
Ateitį” vykdė bendrą akciją maždaug 500 Lietuvos mokyklų. Akcijos metu sukurta edukacinė video
medžiaga apie atliekų tvarkymą, skelbtas atliekų surinkimą skatinantis konkursas, kurio metu apdovanoti
aktyviausieji. Paskatinamieji prizai – mokinių ekskursijos po atliekų perdirbimo gamyklas – UAB “EMP
Recycling” arba AB “Grigiškės”.

Informacija apie baterijų atliekų Gyventojai; Savivaldybės, 2012
m.
II-IV 1000 Lt
tvarkymą surinkimo vietose.
gamintojai
/ ketvirčiai
importuotojai, platintojai
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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 14),
patiksliname, kad pagaminsime mažiausiai 300 informacinių plakatų, kuriuos sukomplektuosime kartu su
laikikliais ir stoveliais, leidžiančiais plakatus pakabinti matomesnėse vietose.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 m.Priemonei įgyvendinti išleista 440
Lt be PVM.

Įgyvendinta. Steigdami stambiagabaritės EEĮ atliekų surinkimo vietas, asociacija įrengė ir naujas bei
atnaujino senas baterijų atliekų surinkimo vietas. Visose atliekų surinkimo vietose buvo iškabinti A3
formato plakatai su informacija, kad gyventojai toje vietoje gali palikti senas baterija sir EEĮ atliekas.
Tinkamą plakatų matomumą padėjo užtikrinti specialūs stoveliai ir laikikliai, leidę plakatus tvirtinti kuo
labiau matomose vietose. Plakatai pakabinti prie įėjimų, informacijos skyrių, kasų, pan. Vienoje surinkimo
vietoje pagal galimybes palikta iki 5 vnt plakatų.

Pranešimai
regioniniuose Gyventojai, savivaldybės, 2012
m.
leidiniuose
apie
atliekų gamintojai/importuotojai, ketvirčiai
surinkimo vietas
platintojai

III-IV 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 3
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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 13),
patiksliname, kad surinkimo talpų gamybos priemones priskyrėme veiklos organizavimui, tačiau
informacinius pranešimus paliekame prie švietimo programos, kadangi vidutiniškai 2/3 pranešimo turinio
(arba 2 pastraipos iš 3) yra apie teisingą atliekų tvarkymą, pavojų atsikratant atliekomis neatsakingai,
surinkimo sistemų naudą, pan.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 14),
patiksliname, kad informaciniai pranešimai laikraščiuose pasirodys liepos, rugsėjo, lapkričio mėnesiais.

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 liepos - lapkričio mėnesiais.Priemonei
įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.

Įgyvendinta. Nors teisės aktai reikalauja informaciją teikti kas tris mėnesius, asociacija pranešimus
regioninėje spaudoje platino kartą per du mėnesius. Informacinių pranešimų turinys parengtas pagal teisės
aktuose numatytus reikalavimus dėl gyventojų informavimo.
Pranešimai
regioniniuose Gyventojai, savivaldybės, 2012
m.
II-IV 30000 Lt EEĮ ir
leidiniuose apie atliekų išvežimą gamintojai/importuotojai, ketvirčiai
baterijų
ir
iš gyventojų namų
platintojai
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.
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 14),
patiksliname, kad pranešimai laikraščiuose pasirodys rugpjūčio, spalio, gruodžio mėnesiais.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 kovo - lapkričio mėnesiais. Priemonei
įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.

Įgyvendinta. Informacija gyventojams apie atliekų išvežimą iš namų buvo pateikiama tiek kartu su
pranešimais apie stambiagabaričių EEĮ ir BA surinkimo vietas, tiek pranešimuose apie vykdomas akcijas.
Papildomai šią informaciją asociacija pateikė pagaminusi specialius lipdukus, kuriuos kartu su UAB
“Ecoservice” išplatino ant antrinių žaliavų konteinerių. Nors gyventojų dėmesio sulaukta ne itin daug, tokie
pranešimai paskatino įmones kreiptis į asociaciją dėl nuolatinės baterijų atliekų surinkimo veiklos, kurios
metu asociacija reguliariai lankydavo įmones ir surinkdavo susikaupusias baterijų atliekas.
Asociacijos narių konsultavimas
Gamintojai/importuotojai 2012 m. I-IV
O Lt
baterijų ir akumuliatorių atliekų , platintojai
ketvirčiai
tvarkymo klausimais
Priemonės pagrindimas ir aprašymas:
Atsižvelgdami į AM rašte (2012-05-29, nr. (17-2)-D8-4840) pateiktas pastabas (punktas nr. 15),
patiksliname, kad nariams, platintojams ir atliekų surinkimo vietoms keliamus reikalavimus pateiksime kaip
sutarčių priedus, jei tokios bus sudaromos dėl atliekų surinkimo. Pateiksime rekomendacinius dokumentų
pildymo šablonus bei instrukcijas. Toliau narius konsultuosime atliekų tvarkymo klausimais, spręsdami
kiekvieną situaciją individualiai ir siūlydami nariams geriausios praktikos sprendimus.

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Šalies gamintojai ir importuotojai. Priemonė įgyvendinta 2012 sausio - gruodžio mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista apie 2000 Lt be PVM.

Įgyvendinta ir plėtojama toliau. Steigdami atliekų surinkimo vietas parengėme ir pasirašėme tipines atliekų
surnkimo sutartis numatėme, kad įmonės darbuotojams būtų pateikiama numatyto turinio informaciją. Tai
užtikrino ne tik tinkamą įmonių veiklos vykdymą, bet ir gyventojų,besikreipiančių į įmones dėl atliekų
pristatymo, informavimą.

6. 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 817 vnt. sutarčių, iš kurių
229 vnt. sudarytos su baterijų platintojų vietomis (30 vnt. naujų, sudarytų per 2012 pirmąjį pusmetį),
viešosiomis bibliotekomis, pašto skyriais, įmonėmis, asociacijos nariais (su kai kuriais nariais sudaryta
daugiau nei viena sutartis dėl skirtingų baterijų ir akumuliatorių kategorijų), 513 vnt. su mokymo
įstaigomis. Sutartys neterminuotos.
Sutartis dėl pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių surinkimo pratęsta su
UAB „Žalvaris“, galioja iki 2012 metų pabaigos.
Sutartis dėl atliekų perdirbimo pratęsta su UAB „Žalvaris“, galioja iki 2012 metų pabaigos.
Sutartis dėl atliekų transportavimo ir surinkimo pratęsta su UAB „Žalvaris“ (galioja iki 2012 metų
pabaigos) ir su UAB „Bravorai LT“, UAB „Karavanas LT“, UAB „Kinnkou“, galioja vieną apvažiavimą,
sutartis pratesiama naujiems apvažiavimams pasirašant priedus.
Sudaryta jungtinės veiklos sutartis su UAB „Žalvaris“, pasirašyta 2012.04.25, galioja iki
2014.12.31, numatanti atliekų surinkimą, eksportą ir perdirbimą.
Sutartis dėl atliekų surinkimo ir eksporto sudaryta su UAB „EMP Recycling“, galioja 2012 metais,
sutartis dėl eksportuoto kiekio perdirbimo sudaryta su Suomijos įmone „Akkuser“ OY.

7. 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).

8. Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą
8.1.

Asociacijos steigėjų ir narių įnašų, mokėtų Asociacijai, dydis

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo tarifas - 17100 litų nariams
už tvarkomą nešiojamų baterijų toną. Pramoninių ir automobiliams skirtų akumuliatorių atliekų
tvarkymo tarifas – 50 litų už tvarkomą atliekų toną.
Iš viso asociacija gavo 1 087 763,50 litus pajamų skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų
tvarkymui.

8.2.

Kitų Asociacijos įplaukų dydis

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo administravimo tarifas - 400 litų už
tvarkomą nešiojamų baterijų toną. Pramoninių ir automobiliams skirtų akumuliatorių atliekų tvarkymo
tarifas – 20 litų už tvarkomą atliekų toną.
Iš viso asociacija gavo 37396,40 litus.

8.3.

Gautų įplaukų bendra suma

Iš viso asociacija bendrai gavo 1 125 159,9 litus.

8.4.
Lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo
užduočių vykdymui
Asociacija skyrė 1 042 602 litų atliekų surinkimui, transportavimui, saugojimui, rūšiavimui bei
tvarkymui.

8.5.

Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui

Asocicija skyrė 38 311,49 litus švietimo apie baterijų ir akummokamų uliatorių atliekų tvarkymą
programos vykdymui. Papildomai švietimą iš asociacijos EEPA už atliekų tvarkymo organizavimą skirtų
lėšų vykdė UAB „Žalvaris“. Tikslių duomenų apie tai, kiek lėšų švietimui skyrė UAB „Žalvaris“ neturime.

8.6.
Lėšos, skirtos su Gaminių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms
išlaidoms
Asociacija skyrė neskyrė lėšų kitoms administracinėms išlaidoms.

8.7.
Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo
užmokesčiui
Asociacija skyrė 251 635,11 litus darbo užmokesčiams (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.

8.8.
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 atvejų nebuvo.

Pastaba: finansiniai duomenys preliminarūs ir gali būti patikslinti po audito ataskaitos
pateikimo.

9. Patikslintas 2013 metų veiklos planas
Priemonės pavadinimas

Apimtis

Įgyvendinimo
terminas
Tęstinė veikla

Finansavimas

Atliekų surinkimo tinklo
Apie 50000 lt
Administraciniai, narystės
plėtra, optimizavimas ir
mokesčiai
palaikymas
Priemonės detalizacija:
Asociacija savo jėgomis iki 2013 metų įsteigė apie 4000 panaudotų baterijų surinkimo vietų. Su antru
pagal dydi baterijų surinkimo tinklu buvo sudarytas bendradarbiavimo ketinimų protokolas, kurio esmė
– vieningas ir efektyvus atliekų surinkimas visoje Lietuvoje, taip padidinant bendrą surinkimo vietų
skaičių iki maždaug 6000 vnt. Kadangi dalis tų vietų dubliuojasi, keičiasi ar atsiranda naujų, asociacija
ketina aktyviai stebėti esamą situaciją ir užtikrinti, kad bet kurioje Lietuvos vietoje gyventojais turės
galimybę patogiai atsikratyti panaudotomis baterijomis. Tose vietose, kuriose gyventojai pradėjo
aktyviau palikinėti senas baterijas, asociacija ketina pagaminti ir išstatyti didesnes atliekų surinkimo
talpas. Asociacija ketina siūlyti visoms baterijų atliekas surenkančioms įmonėms ir organizacijoms steigti
ir išlaikyti vieningo identiteto baterijų surinkimo tinklą.
Specialių konteinerių
Apie 700000 lt
2-4 ketvirtis
Administraciniai,
gaminiams gamyba ir
narystės, atliekų
išstatymas prekybos
tvarkymo mokesčiai,
centruose
LAAIF parama
Priemonės detalizacija:
Siekdama skatinti atliekų surinkimą asociacija prekybos centrams pasiūlė ir pradėjo gaminti stacionarių
konteinerių, skirtų smulkiai EEĮ, baterijoms ir lempoms, pavyzdinius modelius. Pasitelkdama užsienio
šalių praktiką, asociacija ketina pagaminti vieningus, patvarius ir reprezentatyvius maždaug 1m3
konteinerius, kuriose bus 3 atskirtos sekcijos skirtingoms atliekoms.
Sutarčių su platinimo vietomis Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai, narystės
sudarymas
mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Asociacija jau sudariusi sutatis su daugiau nei 800 gaminių platinimo ar kitomis įstaigomis bei daugiau

nei 500 sutarčių su mokymo įstaigomis, kuriose gyventojai gali palikti panaudotas baterijas. Per 2013
asociacija užtikrins, kad tokios sutartys būtų sudarytos su visomis naujų narių platinimo vietomis bei
tomis įstaigomis, kurios pareikš pageidavimus tapti asociacijos išlaikomo tinklo dalimi. Sutarčių turinį
paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose numatytus reikalavimus bei vadovaudamasi geriausios patirties
principais.
Sutarčių su savivaldybėmis
Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai, narystės
sudarymas
mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama atitikti naujus reikalavimus, numatančius, kad asociacijos privalės sudaryti sutartis su visomis
savivaldybėmis dėl didelių gabaritų aikštelių eksploatavimo. Asociacija dalyvaus rengiant teisės aktus,
reglamentuojančius tokių sutarčių turinį ir ketina kartu su kitomis baterijų ir akumuliatorių atliekas
tvarkančiomis organizacijomis teikti vieningus pasiūlymus savivaldybėms dėl bendradarbiavimo. Sutarčių
turinį paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose numatytus reikalavimus.
Sutarčių su atliekų vežėjais
Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai, narystės
sudarymas
mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Tuo atveju, jei sutartyse ar susitarimuose su atliekų tvarkytojais nebus numatyta sąlyga, kad atliekų
tvarkytojai, teikdami kompleksinę atliekų tvarkymo paslaugą aptarnaus asociacijos „EEPA“ išlaikomas
baterijų atliekų surinkimo vietas, asociacija siekdama užtikrinti tinkamą savivaldybių įrengtose
aikštelėse, gaminių platinimo vietose susidarančių BA atliekų surinkimą, sudarys sutartis su atliekų
surinkėjais. Asociacija jau sausio mėnesį ketina baigti 2012 metais paskelbtą viešų pirkimų konkursą dėl
2013 metų atliekas tvarkančių įmonių teikiamų paslaugų, kurio metu sudarys sutartis su atliekas
surinksiančiomis įmonėmis. Sutarčių turinį paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose numatytus
reikalavimus bei vadovaudamasi geriausios patirties principais.
Sutarčių su atliekų tvarkytojais Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai, narystės
sudarymas
mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama įvykdyti nariams taikomų užuočių įvykdymą, asociacija sudarys sutartis su atliekų tvarkytojais
dėl atliekų surinkimo, paruošimo panaudoti ir panaudojimo (perdirbimo). Asociacija jau sausio mėnesį
ketina baigti 2012 metais paskelbtą viešų pirkimų konkursą dėl 2013 metų atliekas tvarkančių įmonių
teikiamų paslaugų, kurio metu sudarys sutartis su įmonėmis. Sutarčių turinį paruoš tokį, kuris atitiks
teisės aktuose numatytus reikalavimus bei vadovaudamasi geriausios patirties principais.
Nariams taikomų užduočių
Apie 1500000 lt
1-4 ketvirtis
Administraciniai,
įvykdymas
narystės, atliekų
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Vykdydama aukščiau išvardintus veiksmus asociacija sieks efektyvaus ir skaidraus nariams keliamų
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymo. Asociacija sudarydama sutartis su atliekų tvarkytojais dėl atliekų
sutvarkymo paslaugos įvertins siūlomus sutvarkyti kiekius ir užtikrins, kad siūlomas kiekis būtų ne
mažesnis nei narių ketinamam išleisti gaminių kiekiui taikoma atliekų tvarkymo užduotis.
Švietimo programos
Ne mažiau nei 3%
1-4 ketvirtis
Administraciniai, narystės
įgyvendinimas
pajamų už BA
mokesčiai
atliekų tvarkymą
Priemonės detalizacija:
Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo veiksmus (žr.
švietimo programa).

10. Patikslintas 2013 metų švietimo planas
Priemonės
Tikslinės grupės
Finansavimas ir apimtis
Terminai
Surinkimo vietų
Jaunimas, aktyvūs
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
internetinio puslapio
interneto vartotojai
narystės mokesčiai, apie
plėtojimas
50000 lt
Priemonės detalizacija:
Apjungus asociacijos ir UAB Žalvaris surinkimo vietas, startavo naujas internetinis puslapis
www.senosbaterijos.lt, kurio tikslas – gyventojams kuo lengviau surasti vietas, kuriose jie gali palikti
panaudotas baterijas. Ketiname plėtoti puslapį ir įtraukti internetinį žaidimą ar panašų įskiepą, kuris
virtualią pridėtinę vertę duotų aplankius surinkimo vietas. Viena iš įdėjų – surinkimo vietose ant dėžučių
pateikti unikalūs kodai, kuriuos suvedus žaidime ar įskiepe, vartotojas gautų taškų ar kitokią virtualią
naudą. Toks puslapio išplėtojimas ragintų vartotojus lankyti įvairias surinkimo vietas ir domėtis kur jos
įrengtos. Galimi tolimesni veiksmų plėtojimai – konkursai, skatinantys aplankyti kuo daugiau skirtingų
surinkimo vietų ir surinkti kuo daugiau taškų, pan.
Baterijų surinkimo
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-3 ketvirtis
talpos daugiabučių
narystės mokesčiai, apie
laiptinėse
10000 lt
Priemonės detalizacija:
Kartu su UAB Žalvaris ketiname didinti surenkamų baterijų kiekį, ir daugiabučių laiptinėse įrengti
patvarias ir rakinamas panaudotų baterijų surinkimo talpas. Daugiabučiai bus parinkti su rakinamom
laiptinėm, bandysime parinkti tokius kvartalus, kuriuose įrengta mažiau surinkimo vietų parduotuvėse ir
kituose arti esančiuose lankomuose objektuose. Ketiname įgyvendinti pilotinį projektą ir įrengti apie 150
surinkimo vietų, rudenį vertinti rezultatus ir spręsi ar plėtoti projektą toliau.
Informacija ant
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
konteinerių apie
narystės mokesčiai, apie
baterijų surinkimo
3000 lt
tinklą
Priemonės detalizacija:
Bendradarbiaudami su komunalinių atliekų tvarkytojais ant atliekų konteinerių, į kuriuose metamos
buitinės atliekos, ketiname pateikti informaciją apie tai, kad panaudotų baterijų negalima mesti į bendra
atliekų srautą, apie tai, kaip reikia teisingai jomis atsikratyti ir pateikti nuorodas į naują surinkimo vietų
internetinį puslapį.
Bendri viešinimo
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
veiksmai su
narystės mokesčiai, apie
savivaldybėmis
3000 lt
Priemonės detalizacija:
Analogiška priemonė, kaip ir bendraujant su atliekų tvarkytojais, tik veiksmai bus vykdomi kartu su
savivaldybėmis. Ant buitinių atliekų konteinerių pateiksime informaciją apie tai, kaip teisingai atsikratyti
panaudotomis baterijomis.
Viešinimo veiksmai
Jaunimas
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
kartu su mokyklomis
narystės, apie 3000 lt
Priemonės detalizacija:
Panaudosime anksesnių metų įdirbį ir mokykloms siūlysime pamokų metu mokinams rodyti kartu su VšĮ
Drąsinkime Ateitį sukurtą video medžiagą apie teisingą atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Ketiname vykdyti
tik šviečiamąją veiklą ir atsisakyti surinkimą skatinančių akcijų su apdovanojmais, kadangi šiuo metu kitų
organizacijų vykdomi tokie veiksmai skatina jaunimą neracionaliomis priemonėmis rinkti baterijas ir

skatina mastymą apie tai, kokią naudą jie gaus, o ne socialinį atsakingumą. Neretai susiduriama su
kraštutinumais, kuomet panaudotos baterijos pasisavinamos iš kitų surinkimo vietų. Manome, kad
gyventojai turėtų elgtis atsakingai raginami sąmoningumo, o ne materialinių paskatų.
Speciali informacinė
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
medžiaga baterijų
narystės, apie 8000 lt
platintojams
Priemonės detalizacija:
Neretai parduotuvėse ir kitose baterijų platinimo vietose informacija apie baterijų atliekų tvarkymą
pateikta tokiose vietose, į kurias gyventojai gali ne visada atkreipti dėmesį. Ketiname pagaminti specialių
priemonių (karulių, lipdukų, stovelių), kurios bus pateikiamos tose parduotuvių vietose, kuriose prekybai
išdėstytos baterijos. Informacinė medžiaga bus pateikiama ant lentynų ar stendų taip, kad gyventojas
pirkdamas baterijas aiškiai toje pačioje vietoje matytų pateiktą informaciją.
Pranešimai spaudoje
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
narystės, apie 4000 lt
Priemonės detalizacija:
Ketiname regioninėje ir/ar nacionalinėje spaudoje skelbti informaciją apie vykdomus veiksmus, akcijas,
rezultatus ir akcentuoti informaciją apie teisingą panaudotų baterijų tvarkymą, kodėl tai reikia daryti, tt.
Viešinimo veiksmai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1 ketvirtis
kartu Lietuvos Paštu
narystės, apie 3000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pratęsti sutartį dėl baterijų surinkimo su Lietuvos Paštu ir didinti šių surinkimo vietų
žinomumą. Pašto skyriai yra viena pagrindinių senesnio amžiaus žmonių lankoma vieta, o surenkamų
baterijų kiekis per daugiau nei metus bendradarbiavimo akivaidžiai padidėjo. Parengsime pranešimą
spaudai ir priminsime gyventojams apie sudarytą galimybę palikti baterijas pašto skyriuose, išsakysime
priežastis, kodėl tai reikia daryti. Pakeisime surinkimo talpas į patvaresnes ir labiau matomas.

Asociacijos EEPA direktorius

Giedrius Mikulskas

Kartu su ataskaita pateikiami šie priedai:
1. Baterijų ir akumuliatorių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų kopijos – 8 lapai
2. Sutarčių dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo kopijos – 16 lapų
3. Baterijų ir akumuliatorių atilekų surinkimą įrodančių sąskaitų kopijos – 43 lapai
4. Viešinimo medžiagos kopijos (pateikiamas 1 komplektas kartu su EEĮA viešinimo medžiagos
kopijų komplektu)
5. Viešinimo medžiagos DVD (pateikiamas 1 DVD kartu su EEĮA viešinimo medžiaga)

