2013 metų EEĮ veiklos planas
Priemonės pavadinimas

Apimtis

Įgyvendinimo
terminas
Tęstinė veikla

Finansavimas

Atliekų surinkimo tinklo
Apie 30000 lt
Administraciniai,
produktų platinimo vietose
narystės mokesčiai
plėtra
Priemonės detalizacija:
Asociacijos nariai, turintys savo platinimo vietas privalo iš gyventojų priimti tokių produktų
atliekas, kokiais prekiauja. Siekiant užtikrinti efektyvų vietų panaudojimą ir didesnį surenkamų
atliekų kiekį, asociacija didins viešinimo veiksmus pardavimo vietose, siekdama atkreipti
gyventojų dėmesį apie galimybę jose palikti seną įrangą. Asociacija paruoš vaizdines priemones,
ragins prekybos vietas atsakingiau vykdyti veiklą, skatindama jas kompensacijomis už surinktas
atliekas. Asociacija paruoš metodinę medžiagą darbuotojams, bendraujantiems su platinimo
vietos lankytojais, kurioje bus aiškiai išdėstyta kur, kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima palikti
seną įrangą.
Atliekų surinkimo tinklo ne Apie 10000 lt
2-3 ketvirčiai
Administraciniai,
produktų platinimo vietose
narystės, atliekų
optimizavimas
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Asociacija 2012 metais įsteigė daugiau nei šimtą stambiagabaričių EEĮA surinkimo vietų.
Kadangi ne visos įsteigtos vietos eksploatuojamos efektyviai, o išskirtiniais atvejais netgi
atmestinai, asociacija ketina atsisakyti tokių vietų ir perkelti jas į patogesnes, arba kitas
analogišką arba didesnį gyventojų skaičių turinčias gyvenvietes. Asociacija ketina reziumuoti
atliekų tvarkytojų duomenis apie iš kiekvienos surinkimo vietos per 2012 metus surinktas atiekas
ir jų kokybę, iš naujo atlikti tyrimą, kuriuose rajonuose gyventojai teigia pasigendantys EEĮA
surinkimo vietų ir tų rajonų įmonėms siūlys teikti ploto nuomos ir konteinerio priežiūros
paslaugą.

Specialių konteinerių
Apie 700000 lt
2-4 ketvirtis
Administraciniai,
smulkiai EEĮ gamyba ir
narystės, atliekų
išstatymas prekybos
tvarkymo mokesčiai,
centruose
LAAIF parama
Priemonės detalizacija:
Siekdama skatinti smulkios EEĮA 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.
Stambiagabaričių atliekų
Apie 100000 lt
Tęstinė veikla
Administraciniai,
išvežimo iš gyventojų
narystės, atliekų
paslaugos plėtojimas
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:

Asociacija teikia stambios buitinės technikos išvežimo iš namų paslaugą tiems gyventojams,
kurie neturi galimybės patys jos pristatyti į įrengtas surinkimo vietas. Vienas iš pagrindinių
tokios veiklos sėkmės kriterijų – greita reakcija į gyventojų iškvietimus. Asociacija sieks, kad
atvykimo laikas nuo iškvietimo gavimo neviršytų vienos savaitės termino. Tuo tikslu asociacija
sudarys sutartis su atliekų vežėjais, galinčiais savo aptarnaujamame rajone pasiūlyti
optimaliausias sąlygas.
Sutarčių su savivaldybėmis Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
sudarymas
narystės 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
elektronikos atliekas tvarkančiomis organizacijomis teikti vieningus pasiūlymus savivaldybėms
dėl bendradarbiavimo. Sutarčių turinį paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose numatytus
reikalavimus.
Sutarčių su atliekų vežėjais Apie 300000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
sudarymas
narystės mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama užtikrinti tinkamą savivaldybių įrengtose aikštelėse, įrangos platinimo vietose buityje
susidarančios EEĮA bei ne buityje susidarančios EEĮA surinkimą, asociacija 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 sudarymas

Apie 5000000 lt

1-2 ketvirtis

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo 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 5000000 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 kiekiui taikoma atliekų
tvarkymo užduotis.

Naujų narių pritraukimas

Apie 30000 lt

1 ketvirtis

Administraciniai,
narystės mokesčiai
Pasikeitus teisės aktų keliamiems reikalavimams toms įmonėms, kurios prisiėmusios individualią
atliekų tvarkymo atsakomybę, asociacija sieks pritraukti kuo daugiau naujų narių, kurie iki šiol
atliekas tvarkė sudarydami sutartis tiesiogiai su atliekas tvarkančiomis įmonėmis. Asociacija tęs
2012 metų pabaigoje pradėta veiklą, kurios metu įmonėms bus teikiami pasiūlymai bei vedamos
derybos. Asociacija ketina supaprastinti ir pagal naujausias teisės aktų redakcijas atnaujinti
sutartis, aiškiai numatydama šalių teises ir pareigas bei supaprastinti apmokėjimo tvarką.
Švietimo programos
Ne mažiau nei 3% 1-4 ketvirtis
Administraciniai,
įgyvendinimas
pajamų už EEĮ
narystės mokesčiai
atliekų tvarkymą
Priemonės detalizacija:
Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo veiksmus
(žr. švietimo programa).

2013 metų EEĮ švietimo planas
Priemonės
Tikslinės grupės
Finansavimas ir apimtis
Terminai
Šviečiamieji pranešimai Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
regioninėje
narystės mokesčiai, apie
žiniasklaidoje
13500 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina platinti pranešimus regioninėje žiniasklaidoje apie teisingą elektronikos atliekų
tvarkymą. Kiekvienam pranešimui parenkama skirtinga tema, pvz. apie pavojinga medžiagas gaminiuose,
statistiniai duomenys, žaliavų antrinio panaudojimo nauda ir pan.
Šviečiamieji straipsniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
nacionaliniuose
narystės mokesčiai, apie
leidiniuose
8000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija viečiamuosius straipsnius ketina skleisti ir ncionaliniuose leidiniuose. Pateikiama informacija
bus panaši į regioninių laikraščių medžiagą, tik su įtraukta Lietuvos statistika ar kita medžiaga, aktualia
visai Lietuvai.
Šviečiamieji reportažai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-2 ketvirtis
televizijoje
narystės mokesčiai, apie
apie 3000 lt
Priemonės detalizacija:
Tikslinėse laidose aplinkosaugos tema asociacija pateiks medžiagą apie elektroniko atliekų tvarkymą.
Plauojama 1-2 reportažai apie tai, kodėl reikia rūšiuoti atliekas ir kaip teisingai su jomis pasielgti. Laidų
metu galima bus pasinaudoti galimybe pristatyti gyventojams kaip atrodo įrengtos stambios buitinės
technikos surinkimo vietos, pan.

Šviečiamieji reportažai
radijuje

Visi gyventojai

Administraciniai,
2-4 ketvirtis
narystės mokesčiai, apie
apie 3000 lt

Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina dalyvauti tikslinėse radijo laidose ar diskusijose ir pristatyti informaciją apie atliekų
tvarkymą. Galimi laidos formatai – diskusijos su valdžios institucijų atstovais, veiklos palyginimai su
užsienio praktika, ‚apskrito stalo‘ diskusijos su atliekų tvarkytojais ar kitomsi organizacijomis, pan. Laidų
metu bus apžvelgtos gyventojų galimybės ir sudarytos sąlygos teisingai pasirūpinti atliekomis,
diskutuojama apie skirtingų ūkio subjektų požiūrį atliekų tvarkymo klausimais.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
pranešimai regioninėje
narystės mokesčiai, apie
žiniasklaidoje
apie 5500 lt
Priemonės detalizacija:
Regioniniuose laikraščiuose bus pateikiama informacija apie tiems regionams aktualią elektronikos
atliekų tvarkymo veiklą – surinkimo vietas ir jų adresų galimus pasikeitimus, jų efektyvumą, rezultatų
palyginimai, pan.

Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
pranešimai
narystės mokesčiai, apie
nacionalinėje
apie 3000 lt
žiniasklaidoje
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti savo veiklos rezultatus apie sutvarkytus atliekų kiekius, vykdant numatytas
užduotis nacionalinėje spaudoje ir priminti gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir naudą. Galimas
akcentavimas apie smulkios įrangos surinkimą, kadangi šios kategorijos atliekos dažniausiai patenka į
bendrą komunalinių atliekų srautą ir iki šiol nepavykdamo įvykdyti smulkios įrangos atliekų sutvarkymo
užduočių.
Informaciniai reportažai Visi gyventojai
Administraciniai,
2 ketvirtis
televizijoje
narystės mokesčiai, apie
apie 1500 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti informaciją apie elektronikos atliekų perdirbimą pasitelkdama vaizdinę
medžiagą iš perdirbimo gamyklų. Bus kalbama apie pavojingas medžiagas, perdirbimo naudą, antrinį
žaliavų panaudojimą, pan. Gyventojai turės galimybę pamatyti ir įsitikinti, kad sena technika faktiškai
perdirbama, kokios žaliavos išgaunamos ir kas su jomis nutinka vėliau.
Informaciniai reportažai Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
radijuje
narystės mokesčiai, apie
apie 2000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti savo veiklos rezultatus radijo laidų metu ir priminti gyventojams apie rūšiavimo
svarbą ir naudą. Galima diskusija apie surenkamus kiekius, kaip juos padididnti, svarbą teisingai tvarkyti
atliekas. Pateikiama medžiaga dalinai bus panaši į informacinę medžiagą, platinamą nacionaliniuose
laikraščiuose.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
pranešimai asociacijos
narystės mokesčiai
tinklapyje
Priemonės detalizacija:
Apie vykstančias akcijas ir veiksmus asociacija skelbs savo internetiniame tinklapyje, naujienų skiltyje.
Viešinimo kompanija su Jaunimas
Administraciniai,
3 ketvirtis

jaunimu

narystės mokesčiai, apie
apie 10000 lt

Priemonės detalizacija:
Mokslo metų pradžioje asociacija ketina surengti švietimo akciją jaunimui. Akcijos metu bus pristatyta
adaptuota informacinė medžiaga apie teisingą atliekų atsikratymą, pateikiant aktualius pavyzdžius, pan.
Pasirengimo darbai prasidės vasarą, kartu su akcijos partneriais bus galutinai nuspręsta kokio pobūdžio
akcija tai bus, tačiau preliminariai tai bus darbas su mokyklomis ir darželiais.
Periodinis surinkimo
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
tinklo viešinimas
narystės mokesčiai, apie
apie 88000 lt

Priemonės detalizacija:
Asociacija viešins savo įsteigtą stambiagabaritės EEĮ atliekų surinkimo tinklą, pateikdama šviečiamąją
medžiagą bei adresus su surinkimo vietomis. Informacija bus pateikiama regioniniuose laikraščiuose
kartą per du mėnesius, vietoje teisės aktuose numatyto karto per tris mėnesius. Asociacija siekia
skaidrios ir faktinės atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos ir mano, kad geriau padaryti daugiau, nei
mažiau.

2013 metų BA veiklos planas
Priemonės pavadinimas

Apimtis

Įgyvendinimo
terminas
Tęstinė veikla

Finansavimas

Atliekų surinkimo tinklo
Apie 50000 lt
Administraciniai,
plėtra, optimizavimas ir
narystės 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
Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
vietomis sudarymas
narystės 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,
sudarymas
narystės 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,
sudarymas
narystės 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
Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
tvarkytojais sudarymas
narystės 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,
įgyvendinimas
pajamų už BA
narystės mokesčiai

atliekų tvarkymą
Priemonės detalizacija:
Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo veiksmus
(žr. švietimo programa).

2013 metų BA 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.

