
 

2014M. ELEKTRONIKOS PLATINTOJŲ ASOCIACIJOS EEPA EEĮ 

ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS, 

FINANSAVIMO IR ŠVIETIMO SCHEMA 

 

1. Organizacijos administracinė struktūra ir darbuotojų skaičius 

Asociacijoje “EEPA” dirba 6 darbuotojai: 

- Direktorius; 

- Projektų vadovas; 

- Teisininkė - referentė; 

- Teisininkė – referentė; 

- Administratorė – apskaitininkė; 

- Švaros specialistė; 

Asociacijos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui. 

2. Organizacijos veiklos principai 

Asociacijos veiklos principai – skaidrus ir efektyvus steigėjų ir narių kolektyvinis atliekų tvarkymas bei 

uţduočių įvykdymas. Asociacjios veiklos gairės ir planai, biudţetai ir tarifai kiekvienais metais nustatomi 

visuotinio narių susitikimo metu, kuris vyksta iškart po metų pradţioje pabaigto viešų pirkimo konkurso dėl 

atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų asociacijai einamiems metams. Tų pačių susirinkimų metu bet kuris narys 

gali kandidatuoti į asociacijos valdybą. Asociacijos administracija kiekvieną mėnesį teikia veiklos ataskaitas ir 

planus valdybai tam skirtų susirinkimų metu, bei teikia tarpines savaitines ataskaitas raštu. Asociacija siekia, 

kad atliekų tvarkymo veikla nariams būtų apmokestinama nesiekiant pelno, todėl įkainiai taikomi tokie patys, 

kokie numatomi su atliekų tvarkytojais viešų pirkimo konkurso metu. Jei asociacijai pavyksta surinkti ir 

sutvarkyti atliekas per savo surinkimo sistemą ar vydomų akcijų metu pigiau, nei numatyta tarifuose, tuomet 

steigėjai ir nariai apmokestinami maţesniu tarifu. 

 

3. Asociacijos steigėjų ir narių teisės ir pareigos 

Steigėjų ir narių pareigos: 

- Teikti asociacijai infomaciją apie ketinamus ir faktiškai išleistus įrangos kiekius; 

- Finansuoti atliekų tvarkymo, švietimo ir kitą numatytą veiklą; 

- Vykdyti teisės aktuose numatytą veiklą, kurios asociacijos administracija negali įvykdyti savarankiškai: 

uţtikrinti atliekų priėmimą iš gyventojų, teikti informaciją platinimo vietose, pildyti gaminių, atliekų ir 

kitas apskaitas; 

- Savo veiklos vietoje susidariųsias EEĮ atliekas perduoti asociacijos nurodytam atliekų tvrkytojui; 



- Pagal galimybes dalyvauti asociacijos rengiamose atliekų surinkimą skatinačiose ar švietimo 

programose. 

Steigėjų ir narių teisės: 

- Dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kurio metu gali teikti pasiūlymus asociacijos veiklai, 

biudţetui, tt.; 

- Būti išrinktiems į asociacijos valdybą; 

- Dalyvauti asociacijos mėnesiniuose valdybos susirinkimuose stebėtojo teisėmis; 

- Bet kuriuo metu pareikalauti asociacijos veiklos ataskaitos, planų, finansinių duomenų, tt.; 

- Gauti nemokamas konsuLTacijas atliekų tvarkymo klausimais. 

 

4. Planuojama asociacijos veiklos plėtra 

Asociacija ketina teikti atliekų tvarkymo organizavimo pasiūlymus įmonėms, kurios iki šiol atliekų tvarkymo 

veiklą vykdė individualiai sudarydamos sutartis tiesiogiai su atliekų tvarkytojais (platesnį aprašymą ţr. veiklos 

organizavimo plane). Šiuo metu asociacijos nariai ketina išleisti preliminariai 17500 tonų įrangos per metus. 

Asociacija ketina įvykdyti maţiausiai 40% atliekų sutvarkymo uţduotį, TY sutvarkyti preliminariai 7000 tonų 

EEĮ atliekų. 

5. Veiklos organizavimo planas 

Priemonės pavadinimas Apimtis Įgyvendinimo 

terminas 

Finansavimas 

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 2013 metų pabaigoje 

pradėta veiklą, kurios metu įmonėms bus teikiami pasiūlymai bei vedamos derybos. Asociacija ketina 

palengvinti narių sąskaitų apmokėjimo tvarką ir sutartyse nustatyti aiškius kalendorinius (metinius) 

Asociacijos ir narių įsipareigojimų terminus. 

Atliekų surinkimo tinklo ne 

produktų platinimo vietose 

eksploatavimas ir 

optimizavimas 

Apie 200000 – 

300000 LT 

1-4  ketvirčiai Administraciniai, 

narystės, atliekų tvarkymo 

mokesčiai, LAAIF 

parama 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija 2012 metais įsteigė daugiau nei šimtą stambiagabaričių EEĮA surinkimo vietų. 2013m. 

Asociacija pateikė LR AM pasiūlymus liberalizuoti tokių vietų steigimo tvarką ir 2014 m. ketina 

perstatyti tokius konteinerius į jos narių valdomas teritorijas, uţtikrinančias efektyvų sistemos veikimą 

(Prekybos tinklų, socialinių partnerių (universitetų, valstybinių įmonių) veiklavietės). Kiti kaštai bus 

skiriami tolesnei konteinerių nuomai, konteinerių išperkamąjai nuomai, LAAIF paraiškos finansavimui 

tokių konteinerių įsigijimui, jeigu ji būtų patvirtinta. 

 

Specialių konteinerių 

smulkiai EEĮ gamyba ir 

išstatymas prekybos 

Apie 600000 LT Tęstinė veikla . 1-4 

ketvirčiai 

Atliekų tvarkymo 

mokesčiai, LAAIF 

parama 



centruose, aptarnavimas 

konteinerių reklamos 

gamyba ir transliacija 

Priemonės detalizacija: 

2013 m. gavus LAAIF paramą, pradėti  konteinerių dizaino, konstrukcijos, tipų derinimo darbai su 

institucijomis ir galimais jų operatoriais – Asociacijos nariais – prekybos tinklais. 2014 m. planuojama 

kovo – birţelio mėnesiais pagaminti ir išplatinti  Lietuvos prekybos tinkluose 500 vnt. konteinerių partiją, 

dar apie 30 konteinerių skirti Asociacijos socialinių partnerių poreikiams. Iki to laikotarpio prekybos 

tinklams ir socialiniams partneriams bus pateiktos jiems pritaikytos elektroninės ir spausdintinės reklamos 

priemonės. Pastačius konteinerius prekybos tinkluose ir socialinių partnerių veiklavietėse, prasidės jų 

trunkamo eksploatavimo darbai 

Atliekų išvežimo iš namų 

ūkių, valdžios įstaigų, verslo 

įmonių paslaugos plėtojimas 

Apie 200000 LT Tęstinė veikla Administraciniai, 

narystės, atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija ketina plėsti savo paslaugų asortimentą ir pagal galimybes išveţti visas EEĮ atliekas iš teršėjų. 

Siekiant paslaugos efektyvumo, Asociacija vykdys tokių atliekų paėmimo/gabenimo logistiką ne tik iš 

Vilniaus, tačiau ir Kauno miestų, uţtikrinant visų atliekų priėmimą pas sutartimis įgaliotus atliekų 

tvarkytojus. Drauge su atliekų surinkimu, fiziniams ir juridiniams asmenims bus dalinama šviečiamoji 

informacija apie Asociacijos veiklą ir atliekų tvarkymą (bukletai, kalendoriai, skirtukai) pateikiant 

nuorodas į aktualius Asociacijos interneto šaltinius. 

Sutarčių su savivaldybėmis 

keitimas, atnaujinimas ir 

vykdymas 

Apie 100000 LT 1-2 ketvirtis Administraciniai, narystės 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

2014 m. Asociacija turės atnaujinti sutartis su savivaldybėmis ar jų įgaliotais RATC dėl jų įsteigtų atliekų 

surinkimo aikštelių finansavimo ar Asociacijos ir jos įgaliotų atliekų surinkėjų/tvarkytojų papildančių 

atliekų sistemų diegimo. Šį darbą Asociacija atliks baigusi savo konkursus ir suţinojusi su ja veiksiančius 

atliekų surinkėjus/tvarkytojus 2014 m. laikotarpyje. Taip pat priklausomai nuo savivaldybių įrengtų 

aikštelių EEĮA kiekių susikaupimo, bus apmokamas šių atliekų paėmimas. 

Sutarčių su atliekų vežėjais 

sudarymas 

Apie 400000 LT 1-4 ketvirtis Administraciniai, narystės 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Siekdama uţtikrinti tinkamą savivaldybių įrengtose aikštelėse, įrangos platinimo vietose buityje 

susidarančios EEĮA  bei ne buityje susidarančios EEĮA transportavimą, Asociacijos narių surinktų atliekų 

veţimą, namų ūkių, kitų suinteresuotų taršos šaltinių, akcijų metų atliekas rinkusių socialinių partnerių, 

LAAIF paramos pagrindu įrengtų konteinerių aptarnavimą asociacija sudarys arba pratęs sutartis su 

atliekų veţėjais. Asociacija vasario mėnesį ketina baigti 2013 metais paskelbtą viešų pirkimų konkursą 

dėl 2014 metų atliekas tvarkančių įmonių teikiamų paslaugų, kurio metu sudarys sutartis su atliekas 

gabensiančiomis įmonėmis.  

Sutarčių su atliekų 

tvarkytojais sudarymas ir 

vykdymas 

Apie 5000000 LT 1-4 ketvirtis Administraciniai, 

narystės, atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Siekdama įvykdyti nariams taikomų uţuočių įvykdymą, asociacija sudarys sutartis su atliekų tvarkytojais 

dėl atliekų surinkimo, paruošimo panaudoti ir panaudojimo (perdirbimo). Asociacija 2013 m. gruodį 

viešai paskelbtą viešų pirkimų konkursą dėl 2014 metų atliekas tvarkančių įmonių teikiamų paslaugų 

ketina baigti einamųjų metų vasario mėnesį. 

 

Asociacijos atliekų 

surinkimo sistemų 

seniūnijose modernizavimas 

40000 Lt 1-2 ketvirtis Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų 

tvarkymo mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 



Asociacija pagamins ir išplatins savo nariams bei socialiniams partneriams visose Lietuvos seniūnijose 

apie 3000 vnt. baterijų ir dujošvyčių lempų atliekų surinkimo konteinerių su tikslia aplinkosaugine ir 

švietimo reikalavimus atitinkančia informacija  

Asociacijos dalyvavimas 

2014-2020 ES, Horizont ir 

kituose specializuotuose 

paramos fonduose EEĮ 

tvarkymo, rūšiavimo 

organizavimo ar švietimo 

priemonėms vykdyti 

100000 Lt 1-4 ketvirtis Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų 

tvarkymo mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija sieks teikti paraiškas su jos veikla susijusių projektų rengimui, vykdymui ir finansavimui, 

pagal galimybes į jas įtraukiant kitus Lietuvos ar uţsienio veiklos partnerius, NVO.  

Švietimo programos 

įgyvendinimas 

Ne maţiau nei 3% 

pajamų uţ EEĮ 

atliekų tvarkymą 

1-4 ketvirtis Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų 

tvarkymo mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo veiksmus (ţr. 

švietimo programa).  

 

EEĮ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO FINANSAVIMO SCHEMA 

1. Įnašų dydis, mokamas asociacijai 

Kadangi asociacija, teikdama ataskaitą iki 2014 metų sausio 31 dienos dar nebuvo pabaigusi viešų pirkimų 

konkurso su atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl teikiamų paslaugų, negalėjo nustatyti tikslių 2014 metų tarifų. 

Bendru atveju asociacijos veiklos tarifus skiriasi nuo to, kokį narystės tipą pasirinkęs narys ir juos sudaro šios 

dedamosios:  

- Stojamasis mokestis naujiems nariams, kuris lygus 250 LT 

- Vienkartinis įnašas į kompensacijos fondą, kuris priklauso nuo to, kiek tonų įrangos narys išleidţia per 

metus. Įnašas mokamas atsiţvelgiant į bendrą išleidţiamą elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir 

akumuliatorių kiekį: 

Diferencijuotas vienkartinis įnašas į kompensacijos fondą, LT:  

jei į rinką išleidţiama nuo 0 iki 25 tonų per metus      255 

jei į rinką išleidţiama nuo 25 iki 50 tonų per metus 340 

jei į rinką išleidţiama nuo 50 iki 100 tonų per metus 426 

jei į rinką išleidţiama nuo 100 iki 200 tonų per metus 511 

jei į rinką išleidţiama nuo 200 iki1000 tonų per metus 681 

jei į rinką išleidţiama daugiau nei 1000 tonų per metus 851 

 

- Narystės mokestis, kuris priklauso nuo to, kiek tonų įrangos narys išleidţia per metus. Narystės 

mokestis mokamas atsiţvelgiant į bendrą išleidţiamą elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir 

akumuliatorių kiekį: 

Diferencijuotas metinis narystės mokestis, LT:  

jei į rinką išleidţiama nuo 0 iki 25 tonų per metus      1000 

jei į rinką išleidţiama nuo 25 iki 50 tonų per metus 1500 



jei į rinką išleidţiama nuo 50 iki 100 tonų per metus 2000 

jei į rinką išleidţiama nuo 100 iki 200 tonų per metus 2500 

jei į rinką išleidţiama nuo 200 iki1000 tonų per metus 3000 

jei į rinką išleidţiama daugiau nei 1000 tonų per metus 4000 

Asociacijos nariai gali rinktis asocijuotos narystės tipą (pavedimo davėjo atitikmenį), tuomet jiems 

metinis narystės mokestis netaikomas, tačiau taikomas didesnis narystės pagal išleidţiamus į rinką EEĮ kiekius 

mokestis. 

- Atliekų tvarkymo organizavimo tarifas (x Lt/t kiekvienai kategorijai), kuris yra toks pat, kaip 

asociacijos sutartyse su atliekų tvarkytojais dėl asociacijai teikiamų paslaugų. 

- Nario „dydţio“ (pagal išleidţiamus į rinką EEĮ kiekius) mokestis: nuo 15 iki 100 LT uţ kiekvieną 

tvarkomą toną įrangos (priklausomai nuo EEĮ kategorijos tvarkymo kainos) įprastiems nariams, arba 

300 LT uţ kiekvieną tvarkomą toną rangos asocijuotiems nariams. 

2. Sukauptų lėšų paskirstymas 

Asociacija negali pateikti tikslių skaitinių išraiškų, kadangi dar nebaigus EEĮA tvarkymo paslaugų konkurso, 

neţinome galutinių EEIA kategorijų tvarkymo kaštų. Taip pat paţymime, jog pagal Asociacijos patvirtintus 

įstatus, tikslius Asociacijos narių narystės, atliekų tvarkymo mokesčius nustato Visuotinis narių susirinkimas. 

Bendru atveju lėšos skirstomos: 

- Valstybės numatytų uţduočių vykdymui skiriamos visos lėšos, kurios gaunamos taikant atliekų 

tvarkymo tarifą. 

- Asociacijos išlaikymui, darbuotojų darbo uţmokesčiams, švietimo programos vykdymui, 

nenumatytoms išlaidoms (jei tokių yra), skiriamos visos lėšos, kurios gaunamos taikant vienkartinį 

stojamąjį, metinį narystės ir atliekų tvarkymo organizavimo mokesčius.  

- Švietimui skiriama ne maţiau nei 3% tokiu būdu surinktų lėšų. Tikslesnis lėšų paskirstymas namatomas 

kasmetiniame visuotiniame narių susirinkime, kuomet tvirtinami suderėti einamų metų veiklos 

biudţetai ir paslaugų tarifai. 2014 m. visuotinis narių susirinkimas numatomas kovo 10 d.; 

3. Įnašų mokėjimo periodiškumas ir surinkimo tvarka 

Asociacijos nariams kas mėnesį išrašomi išankstinio apmokėjimo pranešimai, atsiţvelgiant į jų pateiktas 

metines ketinamos išleisti įrangos prognozes. Kiekvieną ketvirtį nariams išrašoma išlyginamoji sąskaita-faktūra 

atsiţvelgiant į faktiškai išleistą įrangos kiekį ir faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį bei patirtas kitas išlaidas 

(surinkimas, švietimas, tt.). Vienkartiniai mokesčiai naujiems nariams išrašomi artimiausią ketvirtį, metiniai 

narystės ir administravimo mokesčiai išrašomi kiekvieną ketvirtį. 

4. Patirtų nuostolių kompensavimo tvarka 

Jei asociacijos narys ar steigėjas patiria nuostolius dėl asociacijos kaltės, tie nuostoliai jam kompensuojami iš 

diferencijuoto vienkartinio įnašo į kompensacijos fondą. 

 

 ŠVIETIMO PROGRAMA EEĮ ATLIEKŲ TEMA 

 



1. Aprašomoji dalis 

2. Asociacija įţvelgia, kad didţiausią dėmesį reikia skirti ties maţu gyventojų sąmoningumu ir neţinojimu 

kur galima tinkamai atsikratyti sena elektronine įranga. Eilę metų nesurenkamas pakankamas smulkios 

įrangos atliekų kiekis, kadangi gyventojais daţnai tokiomis atliekomis atsikrato išmesdami jas į bendrą 

atliekų srautą.  

3. Drauge paţymėtina, jog vartotojai, ypač kaimiškose vietovėse neskiria elektronikos atliekų tipų, jų 

savitumo nuo metalo ar kitų atliekų. Didţiausiais dėmesys skiriamas jaunimui, suvokiant, jog tai – 

būsimi EEĮ ir BA vartotojai. 

- Toliau didinti Asociacijos surinkimo sistemos ţenklo ţinomumą; 

- Toliau didinti www.epa.LT surinkimo vietų paieškos sistemos ţinomumą; 

- Šviesti visuomenę apie tai, kaip reikia tinkamai atsikratyti EEĮA 

- Skatinti  vartotojus tinkamai atsikratyti buityje susidarančiomis EEĮA 

4. Veiksmų programa 

Priemonės Tikslinės grupės Finansavimas ir 

apimtis 

Terminai 

1.Reklaminė kampanija 

prekybos tinklų ir 

socialinių partnerių 

reklamos tinkluose 

Visi gyventojai Švietimo, narystės 

mokesčiai, apie apie 

20000 LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Įrengdama LAAIF paramos pagrindu pagamintus konteinerius prekybos centruose, Asociacija pagamins 

ir išplatins vaizdo/spausdintinę reklamą, kuri bus transliuojama konteinerius eksploatuojančių  prekybos 

tinklų informaciniuose monitoriuose. 

 

2.Informaciniai 

pranešimai  

nacionalinėje 

elektroninėje 

ţiniasklaidoje 

Visi gyventojai Švietimo, narystės 

mokesčiai, apie 10000 

LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija pateiks LAAIF paramos pagrindu pagamintų konteinerių eksploatavimo ir kitus savo veiklos 

rezultatus apie sutvarkytus atliekų kiekius, vykdant numatytas uţduotis nacionalinėje spaudoje ir priminti 

gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir naudą. Akcentuosime EEĮ atliekų atpaţinimo, surinkimo, rūšiavimo 

svarbą. Informacijos sklaida bus vykdoma įgyvendinant Asociacijos veiklos programą „Mąstau, Rūšiuoju, 

Gyvuoju“. 

3.Informaciniai 

pranešimai, naujienos, 

mokomoji medţiaga, 

narystės klausimai, 

atliekų tvarkymo kaštų 

kalkuliacija, FB sąsaja 

asociacijos tinklapyje 

Visi gyventojai Švietimo mokesčiai, 

apie 15000 Lt 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Modernizuotas Asociacijos tinklapis lietuvių ir anglų kalbomis pateiks būtiną informaciją apie asociacijos 

funkcijas, atliekų tvarkymo, organizavimo, gamintojų/importuotojų statuso ypatumus, informuos apie 

http://www.epa.lt/


projektus bei akcijas, veiks kaip sąsaja su FB ir narystės sistemomis, socialinių partnerių, narių 

informacijos sklaida. 

4.Viešinimo kompanija 

su jaunimu „Mąstau, 

Rūšiuoju, Gyvuoju“ 

mokyklose 

Moksleiviai, mokytojai Švietimo, narystės 

mokesčiai, rėmėjų lėšos, 

apie 100000 LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija visais mokslo metais kartu su 100 mokyklų iš  visų Lietuvos apskričių vykdys paţinimo, 

atliekų prevencijos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo akciją. Akcijos socialiniai partneriai krepšinio 

klubai „Kauno Ţalgiris“, „Lietuvos Rytas“, atliekų tvarkytojai, kiti socialiniai partneriai. Projekto 

etapuose moksleiviai mokyklose rinks ir rūšiuos skirtingo tipo EEĮ atliekas, suţinos kuo jos yra 

savotiškos, pasiekusios geriausius rezultatus laimės paţintines išvykas į LKL ar VTB krepšinio varţybas, 

gaus Asociacijos informacines laikmenas apie EEĮ atliekų rinkimo, rūšiavimo, tvarkymo ypatumus. 

5.Komunikacija nariams 

NAUJIENLAIŠKIS 

Nariai Švietimo mokesčiai, 

apie 16 000 Lt 

1-4 ketvirtis 

4x/mėn.;1x/3mėn.  

nuolat, visus metus;  

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą per mėnesį siunčiamas naujienlaiškis, su veiklos naujienomis, aktualijomis, narių dalyvavimo EPA 

veikloje apţvalga  

Tikslas – Suaktyvinti ir suvienodinti gaunamą informaciją, padidinti narių motyvaciją ir paskatinti 

aktyviai dalintis savo įţvalgomis. 

6.Pranešimai spaudai 

(ne rečiau kaip 

3x/2mėn. ) ir 

publikacijų ir/ar 

reportaţų radijuje, TV 

inicijavimas 

Visi gyventojai Švietimo mokesčiai, 

apie 10000LT 

Ne rečiau kaip 3 vnt./ 2 

mėn. –visus metus  

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą per mėnesį parengiamas pranešimas spaudai apie Asociacijos veiklos aktualijas, su tikslu – kuo 

plačiau informuoti visuomenę.  

Tikslas – Vykdyti proaktyvią Asociacijos komunikaciją, būti nuomonės lyderiu formuojant tendencijas ir 

kuriant ryšius su ţiniasklaida.  

7.Ataskaitų rengimas ir 

pateikimas 

Nariai ir 

kontroliuojančios 

institucijos 

Švietimo mokesčiai, 

apie 2100 Lt 
Uţ praėjusius ketvirčius 

iki vasario, geguţės, 

rugpjūčio, lapkričio 15 

d. 

Priemonės detalizacija: 

Tikslas- atitinkant teisės aktus ir nurodytus laikotarpius, informuotis suinteresuotas institucijas apie 

Asociacijos vykdomas funkcijas. Ketvirčio ataskaitų paruošimas ir parengimas nurodytais formatais.  
 

8.Straipsniai spaudoje:  

10 apskričių; po1 

laikraštį; 1x/ketvirtį;  

Informacinių 

pranešimų talpinimas 

regioniniuose interneto 

naujienų portaluose 

Visi gyventojai Švietimo, narystės 

mokesčiai 

Viso apie 65 000 Lt 

Kartą per ketvirtį  

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą kas ketvirtį vykdomas privalomasis visuomenės švietimas regioninėje spaudoje su informacija apie 

Asociacijos atliekų surinkimo tinklą. Viso – 40 informacinių pranešimų-straipsnių parengimas, 

adaptavimas skirtingiems laikraščiams, publikavimo organizavimas ir koordinavimas.  



9.Plakatai „Lietuvos 

paštas“ skyriuose 

Visi gyventojai Švietimo mokesčiai, 

apie 4000LT 

II ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Kartu su partneriu – AB „Lietuvos paštas“ parengti plakatus (A4 formato), kurie būtų vizualiai patrauklūs 

ir informatyvūs bei skatinantys veikti ir palikti baterijas bei lemputes paštuose esančiose surinkimo 

dėţese.  

Tikslas – patrauklia priemone skatinti gyventojų sąmoningumą dėl atliekų rūšiavimo ir tvarkymo, bei 

suteikti papildomas priemones pašto skyrių darbuotojams informuoti gyventojus apie galimybes tinkamai 

atsikratyti EEĮ, baterijų ir kt. atliekomis 

10.Pranešimai spaudai 

su Lietuvos paštu 

Visi gyventojai Įtraukta į Veiklos 

pranešimų spaudai 

detalizavimą  
 

II-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Priemonės detalizacija:  

Inicijuoti ir kartu su partneriu – AB „Lietuvos paštas“ parengti pranešimus spaudai apie bendras veiklas.  

Tikslas – skatinti partnerio – Lietuvos paštas – motyvaciją aktyviau prisidėti prie tinkamo atliekų 

tvarkymo ir pateikti ţiniasklaidai informaciją patrauklia forma.  

 

11. Viešinimo plakatai (ar 

lipdukai) kartu su 

bibliotekomis  

Visi gyventojai Švietimo, narystės 

mokesčiai 

 (600 vnt., maketavimas, 

spausdinimas)  

1000 Lt 

2014 m. II ir III ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Galimybė palikti pašto skyriuose gyventojams daţnai nėra ţinoma ir gerai matoma. Priminti gyventojams padės 

specialiai prie langelių ar stiklinių durų priklijuoti plakatai ar/ir lipdukai. 

Tikslas- suaktyvinti atliekų surinkimą skatinant sąmoningumą per vizualinį priminimą. 

 

12.EEPA Olimpiada 

 

Moksleiviai, 

mokytojai, 

mokyklų 

bendruomenė 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

20 000 Lt 

Maketai 2014 III ir IV 

ketvirčiai 

 

Priemonės detalizacija: 

EPA Olimpiada – skirti didinti jaunimo įsitraukimą ir kaip papildoma netradicinė ugdomoji priemonė.  

Mokytojams – tai skatinamoji priemonė ne tik perteikti įdomiai apie elektronikos ir baterijų rūšiavimą 

ir atliekas, bet ir sudominti pačiu mokymosi procesu. 

Informaciniai plakatai – infografikai. Tai šiuolaikinė patraukli jaunimui ir informacinio pertekliaus 

erdvėje gyvenančio ţmogaus suvokimo priemonė. Skirtingos atliekos pateikiamos: jų pjūvis ir sandara, 

medţiagų, kurios gali tapti pavojingos, jei bus netinkamai tvarkomos, ţala ir pan. Siūlomos atliekos: 

kompiuteris, monitorius, televizorius, šaldytuvas, skalbimo mašina, baterijos, dujošvytės lempos. 

Kokybiškai ir vizualiai patraukliai padaryti pdf failai (parsisiuntimui) bus pasiekiami per Asociacijos 

el.svetainę, tik registruotiems vartotojams. 

Tikslas – vizualiai ir  argumentuotai pateikti informaciją apie senas elektronikos, galvaninių elementų 

ir dujošvyčių lempų atliekas. Plakatai – infografikai tarnaus ir kaip priminimo priemonė, ir kaip 

metodinė medţiaga gamtos mokslų pamokose. 

Bendri seminarai regionuose su partneriais  

Apskrito stalo 

diskusijos- regioninei 

savivaldai ir vietinėms 

organizacijoms bei 

Vietinės 

organizacijos, 

savivalda, 

regioninė 

Švietimo, narystės 

mokesčiai. 

Organizavimas, 

koordinavimas – 16 000 Lt 

2014 m. I, II, III, IV 

ketvirčiai 



regioninėms 

ţiniasklaidos 

priemonėms 

ţiniasklaida, 

visuomenė 

Priemonės detalizacija: 

Siekiant padidinti vietinės valdţios atsakomybę ir įsitraukimą, kartu su LR Aplinkos ministerija, 

partneriais vietos organizacijoms ir nevyriausybinėms institucijoms surengti apskritojo stalo diskusijų 

sesiją. 

Tikslas – sudominti vietos savivaldą ir regioninę ţiniasklaidą bei padidinti jų turimos informacijos lygį 

bei įsitraukimą. 

Projektas „Mąstau. Rūšiuoju. Galvoju!“   

Mokykloms: 

darbalaukio uţsklandas 

(dekstop„o wallpaper„ių) 

ir komiksų konkursas 

apie teisingą EEĮ, 

baterijų ir dujošvyčių 

lempų atliekų rūšiavimą, 

tvarkymą ir surinkimą 

Moksleiviai, 

mokyklų 

bendruomenė, visi 

gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

– 6000 Lt 

 

2014 m. I ir II ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Tarp jaunimo ir moksleivių sparčiai populiarėja skaitmeninė grafinio vaizdavimo ir komiksų kultūra, 

kai sukurtus vaizdinius galima parsisiųsti ir informacija pateikiama smagiai, vizualiai patraukliai. 

Skelbiamas konkursas – sukurti darbalaukio uţsklandas ir/ar nupiešti komiksus, susijusius su 

Asociacijos veikla, su tinkamu atliekų rūšiavimu ir tvarkymu. Būtų renkami nugalėtojai keliose 

amţiaus kategorijose.  

Tikslas – sudominti jaunimą ir moksleivius bei paskatinti juos pačius prisidėti prie problemų sprendimų 

paieškos parengiant jaunimui priimtina forma priemonę, kuria būtų toliau dalinamasi. 

Bendradarbiavimas su LŽS 

Atviros EEPA ir 

regioninių ţurnalistų 

pamokos ir konkursas 

jauniesiems 

ţurnalistams (5 

regionuose) 

 

Mokykloms ir 

regioninės 

ţiniasklaidos 

priemonėms 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

– 13 000 Lt 

II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Pasitelkiant į pagalbą LŢS, su regionų ţurnalistais diskusijos – atviros pamokos jaunimui tiesiogiai 

analizuojant regionų patirtį (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėţys, Marijampolėir kt.). 

Taip pat, siekiant suaktyvinti vietinių ţiniasklaidos priemonių susidomėjimą, inicijuojamas projektas-

konkursas su mokyklose veikiančiais ţurnalistų būreliais ir ţiniasklaidos priemonių atstovais. 

Konkurso dalyvius konsultuotų LŢS nariai- vyktų atviros pamokos su EEPA ir vietinės ţiniasklaidos 

atstovais. Būtų renkami 10 laimėtojų  moksleivių uţ  geriausius darbus gautų vertingus prizus.  

Tikslas – paskatinti ţiniasklaidos priemonėse dirbančių ţurnalistų susidomėjimą, įsitraukimą ir 

socialiai aktyvios veiklos propagavimą.  

Socialiniai tinklai: 

Facebook ir Youtube – 

palaikymas ir 

koordinavimas 

 

Visi gyventojai 

(14-65 m. 

auditorija) 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

8200 Lt 

I, II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 



Remiantis statistiniais duomenimis, apie 60 proc. gyventojų aktyviai naudojasi socialiniais tinklais. Dėl 

savo patrauklumo, interaktyvumo ir galimybės reikšti nuomonę socialiniai tinklai yra gera priemonė 

skatinti susidomėjimą ir dalintis savo atsakingo elgesio rezultatais.  

Tikslas – socialinių tinklų pagalba pritraukti didesnį visuomenės dėmesį. Facebook integracija bei 

atskira youtube paskyra siekiama sukurti aktyvią bendruomenę. 

Mobilioji aplikacija, jos 

palaikymas ir viešinimas 

Visi išmaniaisiais 

telefonais 

besinaudojantys 

gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 
10 000 Lt 

2014 m. I-VI ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Kuriamas išmaniosios telefonijos poskiepis atliekų rūšiavimo, rinkimo, švietimo, konteinerių vietos 

pasirinkimo, ţemėlapio, virtualaus raportavimo (fotografavimo) ir kitoms reikmėms.  

Bendradarbiavimas su 

viešosiomis 

bibliotekomis ir pašto 

skyriais skelbiamas 

aplinkosaugos 

(atsakingo atliekų 

tvarkymo) 

mėnuo/savaitė ir 

dalinami skirtukai 

knygoms  

Visi gyventojai ir 

ypač vyresniojo 

amţiaus 

gyventojai 

40 tūkst. vnt. knygų 

skirtukų (maketavimas, 

spausdinimas), Švietimo, 

narystės mokesčiai 

2500 Lt 

2014 m. III ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Bendradarbiaujant su viešosiomis bibliotekomis, galima pasiekti visus gyventojus: pradedant nuo vaikų, baigiant 

senyvo amţiaus ţmonėmis, kurie daug laiko praleidţia skaityklose.  Skaitantiems gali būti dalinami specialūs 

EPA skirtukai, kuriuose surašyta svarbiausia informacija, taip pat - kad baterijas bei lemputes gali palikti 

bibliotekose esančiose surinkimo dėţėse.   

Bibliotekose esančiuose kompiuteriuose būtų nustatytas pradinis Asociacijos ţaidimo puslapis. 

Tikslas- Bendros su partneriais akcijos paskelbimas – siekis ne tik atkreipti dėmesį, bet ir suteikti išliekamąją 

vertę. 

Konferencijų apie 

elektroninių atliekų 

tvarkymo aktualijas 

organizavimas 

Visi gyventojai, 

kontroliuojančios 

ir sprendimus 

priimančios 

institucijos 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

Organizavimas –  

13 000 Lt 

II ir IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Konferencijų metu sukviečiamos suinteresuotos šalys ieškoti efektyviausių sprendimo būdų. 

Tikslas- Siekiama suvienodinti matymą dėl elektroninių atliekų tvarkymo ateities, sukviesti suinteresuotas 

institucijas ir organizacijas ir, inicijuoti bendrų sprendimų paieškas.  

 
 

Pagarbiai                         Dr.Mantas Varaška 

Elektronikos platintojų 

Asociacijos EEPA direktorius 


