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2015 M. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS
PLANAS IR ŠVIETIMO PROGRAMA

1. 2015 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas baterijų ir
akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos plano ir švietimo programos Priede Nr.
2. 2015 m. Asociacijos narių planuojami išleisti baterijų ir akumuliatorių kiekiai ir planuojamas
sutvarkyti kiekis:
Planuojamas išleisti kiekis
Planuojamas sutvarkyti
Pavadinimas
tonomis
kiekis tonomis
Baterijos (galvaniniai elementai)
(neįmontuotos)

206,96

82,784

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai
elementai)

13,04

5,216

Nešiojami akumuliatoriai (neįmontuoti)

24,874

9,949

Į prietaisus įmontuoti nešiojami
akumuliatoriai

155,126

62,051

Automobiliams skirti akumuliatoriai
(neįmontuoti)

266,002

106,601

Automobiliams skirti akumuliatoriai
įmontuoti

10,998

4,399

Pramoniniai akumuliatoriai (neįmontuoti)

120,556

48,223

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai
akumuliatoriai

29,444

11,777

Apimtis

Finansavimo šaltinis

3. Veiklos organizavimo planas:
Nr.

Priemonės pavadinimas

I ketvirtis - 70855 Eur
Atliekų tvarkytojų, kuriems bus
II ketvirtis - 70855 Eur
pavedama tvarkyti baterijų ir
akumuliatorių atliekas, parinkimas
III ketvirtis - 70855 Eur
Atliekų tvarkymo mokesčiai
1.
IV ketvirtis - 70855 Eur
bei sutarčių su jais sudarymas ir
vykdymas
Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-563
Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios
organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintomis nuostatomis, vykdo baterijų ir akumuliatorių
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atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursą, kuriuo metu išrenkami atliekų tvarkytojai, teiksiantys
Asociacijai paslaugas 2015 m. laikotarpiu.
I ketvirtis - 21721,5 Eur
II ketvirtis – 21721,5 Eur
Atliekų vežėjų parinkimas bei
2.
III ketvirtis – 21721,5 Eur
Atliekų tvarkymo mokesčiai
sutarčių su jais sudarymas ir
IV ketvirtis – 21721,5 Eur
vykdymas
Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-563
Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios
organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintomis nuostatomis, vykdo baterijų ir akumuliatorių
atliekų vežimo paslaugų pirkimo konkursą, kuriuo metu išrenkami vežėjai, teiksiantys Asociacijai paslaugas
2015 m. laikotarpiu.
I ketvirtis - 2250 Eur
Administraciniai, narystės
II ketvirtis – 2250 Eur
mokesčiai
III ketvirtis – 2250 Eur
Naujų narių pritraukimas
3.
IV ketvirtis – 2250 Eur

4.

Per 2015 m. Asociacija ketina pritraukti naujų narių, iki šiol atliekas tvarkiusių savarankiškai arba naujai
įsteigtų juridinių asmenų. Planuojama pritraukti bent 1 naują narį per mėnesį, t.y. 12 narių per metus.
Specialių konteinerių, pagamintų
I ketvirtis -10000 Eur
gavus Lietuvos aplinkos apsaugos
II ketvirtis -10000 Eur
investicijų fondo finansavimą
projektui ,,Buityje susidarančių
III ketvirtis – 0 Eur
smulkios elektros ir elektroninės
Atliekų tvarkymo mokesčiai
IV ketvirtis – 0 Eur
įrangos ir baterijų bei
Per visus ketvirčius 540 vnt.
akumuliatorių atliekų Asociacijos
konteinerių atnaujinimas ir
EEPA surinkimo sistemos
eksploatavimas
sukūrimas“, eksploatavimas
Asociacija planuoja patobulinti esamus 540 konteinerių pridedant papildomą skyrių ilgoms dujošvytėms
lempoms surinkti. Visus metus vyks konteinerių eksploatavimas, priežiūra, esant poreikiui taisymas.
I ketvirtis – 1250 Eur
Baterijų ir akumuliatorių atliekų
II ketvirtis – 1250 Eur
išvežimo iš namų ūkių, valdžios
III ketvirtis – 1250 Eur
Atliekų tvarkymo mokesčiai
įstaigų ir verslo įmonių
IV ketvirtis – 1250 Eur

5.

6.

Asociacija kartu su vežėju planuoja surinkti elektronikos atliekas iš namų ūkių, valdžios įstaigų ir verslo
įmonių apvažiavimo būdu. Aktyviausiems ir atiduodantiems daugiausiai atliekų atsidėkosime
suvenyrais. Biudžetas ir išlaidos priklauso nuo bendradarbiavimo apimties, pvz., 2014 m. buvo gauti 982
iškvietimai išvežti atliekas, šį skaičių planuojama didinti.
I ketvirtis – 37500 Eur
Baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimas ne Asociacijos narių
II ketvirtis – 37500 Eur
Atliekų tvarkymo, narystės
eksploatuojamose atliekų surinkimo
III ketvirtis – 37500 Eur
mokesčiai
vietose
IV ketvirtis – 37500 Eur
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(skaičiuojant RATC,
mokyklas, darželius)
Asociacija ir toliau planuoja bendradarbiauti ir surinkti atliekas su visais 10 Lietuvos RATC,
mokyklomis, darželiais ir kitomis įstaigomis (bibliotekomis, paštais, savivaldybėmis). Biudžetas ir
išlaidos priklauso nuo bendradarbiavimo apimties.

Tarptautinio bendradarbiavimo
plėtra
7.

8.

I ketvirtis – 0 Eur
II ketvirtis – 1333,34 Eur
III ketvirtis – 1333,33 Eur
IV ketvirtis – 1333,33 Eur
(suvenyrai, 1 parodomasis
atleikų surinkimo konteineris
į AZ)

Administraciniai, narystės.

Planuojamas projektas su Azerbaidžiano (toliau AZ) Vyriausybe, AZ atliekų tvarkytojais ir AZ NVO
dirbančiomis su aplinkos apsauga. Planuojama 1 bendra konferencija Lietuvoje bei galima 1 išvyka į
Azerbaidžianą susipažinti su jų įdiegtomis atliekų tvarkymo sistemomis.
Ne mažiau nei 3 proc. lėšų
Administraciniai, narystės,
kiekvienam ketvirčiui,
atliekų tvarkymo mokesčiai
Švietimo programos įgyvendinimas skiriamų atliekų tvarkymui
Švietimo programos detalizavimas pateikiamas 4.2. dalyje.

4.Švietimo programa:
4.1. Aprašomoji dalis
Išlieka aktualu šviesti gyventojus apie tinkamą baterijų ir akumuliatorių atliekų šalinamą. Atsižvelgiant į
tai, kad šios atliekos dažniausiai patenka į buitinių atliekų srautą, organizuojamas įvairiapusis gyventojų
informavimas, kuris vykdomas atsižvelgiant į tikslines grupes (vaikai, moksleiviai ir jų tėveliai, senjorai)
Asociacijos veikla orientuota į vaikų bei jaunimo informavimą visuose Lietuvos regionuose, būtent to ir
siekiama antrus metus iš eilės įgyvendinant projektą ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ 2015 m. šis projektas
išplečiamas ir į didžiųjų Lietuvos miestų vaikų darželius. Šio projekto metu vaikai skatinami į specialias
atliekų surinkimo dėžutes mesti baterijų ir akumuliatorių atliekas, jie taip pat informuojami, kokią žalą
sukelia netinkamai šalinamos šios atliekos.
Švietimo programos tikslai ir uždaviniai:
Pagrindinis Asociacijos tikslas skatinti tinkamą baterijų ir akumuliatorių atliekų šalinimą ir taip įgyvendinti
numatytas atliekų tvarkymo užduotis bei prisidėti prie atliekų išmetimo drauge su kitomis buitinėmis
atliekomis mažinimo.
Numatyta, kad norint pasiekti nurodytą tikslą, turi būti įgyvendinami šie uždaviniai:
Didinti Asociacijos eksploatuojamos atliekų surinkimo sistemos žinomumą ir prieinamumą
gyventojams;
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Pasiekti, kad kuo platesnis asmenų ratas būtų informuotas apie netinkamo baterijų ir akumuliatorių
atliekų šalinimo žalą;
Vykdyti šviečiamąją veiklą mokyklos ir darželiuose taip ugdant atliekų rūšiavimo įpročius.
4.2. Švietimo veiksmų programa:
Priemonės

Tikslinės grupės

1. Komunikacija nariams
Visi Asociacijos nariai

NAUJIENLAIŠKIS

Finansavimas ir apimtis

I ketvirtis - 665 Eur
II ketvirtis - 665 Eur
III ketvirtis - 665 Eur
IV ketvirtis - 665 Eur
12 naujienlaiškių per metus

Priemonės detalizacija: Kartą per mėnesį siunčiamas naujienlaiškis su veiklos naujienomis, atliekų tvarkymo
aktualijomis, narių dalyvavimo Asociacijos veikloje apžvalga. Viso bus siunčiama 12 naujienlaiškių per metus.
Tikslas: suaktyvinti ir suvienodinti gaunamą informaciją, padidinti narių motyvaciją ir paskatinti aktyviai dalintis
savo įžvalgomis atliekų tvarkymo organizavimo klausimais.

2. Pranešimai spaudai (ne rečiau kaip
1x/mėn. ) ir publikacijų ir/ar
reportažų radijuje, TV inicijavimas

Visi šalies gyventojai

I ketvirtis – 795 Eur
II ketvirtis – 795 Eur
III ketvirtis – 795 Eur
IV ketvirtis – 795 Eur
Ne mažiau 12 vnt. per
metus.

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 žiniasklaida.
Privalomasis visuomenės švietimas
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3. Informacinių skelbimų
talpinimas spaudoje pagal
surinkimo vietų dengimus:
1x/ketvirtį

Visi gyventojai, tikslinė auditorija
regionuose

I ketvirtis - 2500 Eur
II ketvirtis - 2500 Eur
III ketvirtis - 2500 Eur
IV ketvirtis - 2500 Eur
Vieną kartą per ketvirtį

Priemonės detalizacija: Kartą per ketvirtį informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą ir pateikti privalomą
informaciją apie atliekų surinkimo svarbą, atliekų keliamą žalą ir atliekų surinkimo vietų adresus.
Tikslas: remiantis teisės aktuose nustatyta tvarka, informuoti visuomenę apie tinkamą atliekų rūšiavimą, surinkimo
ir tvarkymo svarbą.

4. Informacijos pateikimas
Asociacijos interneto svetainėje

Visi gyventojai

I ketvirtis – 150 Eur
II ketvirtis – 150 Eur
III ketvirtis – 150 Eur
IV ketvirtis – 150 Eur
1 kartą per mėnesį, viso: 12 kartų
per metus.

Priemonės detalizacija: Pagal numatytas visuomenės švietimo programos priemones, skelbtus pranešimus, nuolat
pildyti www.epa.lt interneto svetainės naujienų rubrikos skilties turinį.
Tikslas: gyventojams, žiniasklaidos atstovams ir Asociacijos nariams nuolat pateikti atnaujintą informaciją apie
Asociacijos veiklą atleikų tvarkymo organizavimo srityje.
Neprivalomas visuomenės švietimas

5. Reklaminio filmuko viešinimas
prekybos centruose

Lietuvoje veikiantys prekybos
tinklai
(Asociacijos nariai)
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I ketvirtis – 7500 Eur
II ketvirtis – 7500 Eur
III ketvirtis – 7500 Eur
IV ketvirtis – 7500 Eur
215 parduotuvių, kuriuose klipai
transliuojami bent 1 kartą per
dieną. 3 rūšių
klipai

Priemonės detalizacija: Bus parengti specialūs trumpi reklaminiai - informaciniai filmukai su visuomenėje žinomais
veikėjais: sporto, kultūros ar visuomeninės veiklos atstovais, kuriuose jie skatins visuomenę (parduotuvės lankytojus)
rūšiuoti atliekas ir informuos apie prekybos centruose esančius elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų atliekų
surinkimo taškus. Planuojama parengti 3 skirtingus klipus, kurie bus išplatinti Asociacijos nariams, turintiems
reikiamas transliavimo priemones. Klipukai transliuojami 215 parduotuvių, tačiau skaičius gali kisti atsižvelgiant į
tai, kad steigiami nauji prekybos centrai ir atnaujinama įranga jau veikiančiuose.
Tikslas: reguliariai ir nuolat priminti parduotuvių lankytojams apie galimybę einant apsipirkti kartu atnešti ir į
rūšiavimo konteinerius / dėžutes išmesti senas baterijas.

6. Projektas „Mąstau. Rūšiuoju.
Gyvuoju” mokyklose.

Visos Lietuvos moksleiviai

I ketvirtis - 6277,5 Eur
II ketvirtis - 6277,5 Eur
III ketvirtis - 6277,5 Eur
IV ketvirtis - 6277,5 Eur
Mažiausiai 70 mokyklų.

Priemonės detalizacija: Projekte „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!” dalyvaujančių mokyklų mokiniai bus skatinami
rūšiuoti elektronikos ir baterijų atliekas. Projektas vyks keliais etapais. 2015 m. I ketvirtį moksleiviai bus skatinami
rinkti baterijų atliekas, II ketvirtį – baterijų atliekas ir senus mobiliuosius telefonus, IV ketvirtį – baterijų atliekas ir
senus mobiliuosius telefonus. Pagal apskrityje daugiausiai atliekų surinkusių mokyklų skaičių, aktyviausios
mokyklos bus apdovanojamos bilietais į Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Lietuvos ryto“ ar Klaipėdos „Neptūno“
krepšinio rungtynes.
Kiekvieno etapo nugalėtojai - geriausiai apskrityje pasirodžiusi mokykla (viso 10 apskričių) gaus iki 150 bilietų į
pasirinktos krepšinio komandos rungtynes, o įvertinus visų etapų rezultatus, bus paskelbta aktyviausia mokykla, kuri
laimės krepšinio komandos apsilankymą savo mokykloje.
Moksleiviams bus paruošti specialūs plakatai su krepšininkų atvaizdais, raginantys rūšiuoti, mokyklos gaus specialias
dėžutes baterijų rinkimui.
Tikslas: ugdyti mokinių atsakomybę, sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje, skatinti visos
bendruomenės įsitraukimą į bendrą tikslą – ugdyti vaikų ir paauglių atliekų rūšiavimo įpročius.

7. Projektas „Mąstau.
Rūšiuoju. Gyvuoju!”
darželiuose Kauno ir
Klaipėdos miestuose

Plakatų parengimas, informacijos
apie projektą, nuostatų parengimas,
prizai, diplomai;
5-7 metų darželinukai Kaune ir
Klaipėdoje

I ketvirtis – 1950 Eur
II ketvirtis – 1950 Eur
III ketvirtis – 0 Eur
IV ketvirtis – 0 Eur
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Priemonės detalizacija: Projektas „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!” darželiuose – paraleliai su mokyklomis vykstantis
projektas, kurio metu vaikai įsitraukia į elektronikos ir baterijų surinkimo akciją. Ikimokyklinio, vyresnio amžiaus
grupių (5-7 metų) darželinukai kartu su tėveliais skatinami rinktielektronikos atliekas, kurios vėliau pasveriamos ir
išrenkamos daugiausiai atliekų surinkusios grupės.
Vaikams ruošiami specialūs, žaismingi plakatai, parodantys, kur reikia mesti žaislus, nes tokio amžiaus vaikams
ypač svarbios vizualinės priemonės. Pasiekti tėvus darželiams bus dalinamos specialios anketos tėvams – taip jie
bus informuojami apie vykdomą projektą. Anketos taip pat bus priemonė grįžtamajam ryšiui matuoti – tėvams bus
užduodami klausimai apie prioritetinius prizus, renkami elektroniniai paštai.
Tikslas: jau nuo ankstyvosios vaikystės, kuomet susiformuoja svarbiausi įgūdžiai, formuoti vaikų suvokimą apie
elektroninių atliekų rūšiavimo svarbą, įtraukiant mažamečius bei jų tėvus į projektą.
Projekte dalyvauja 25 Kauno darželiai ir 15 Klaipėdos darželių. Iš jų laimėtojais skelbiamos 5 grupės Kaune ir 3
grupės Klaipėdoje.

8. EEPA Olimpiada

Moksleiviai, mokytojai, mokyklų
bendruomenė

I ketvirtis – 0 Eur
II ketvirtis – 0 Eur
III ketvirtis – 2320 Eur
IV ketvirtis – 2320 Eur

Priemonės detalizacija: EPA Olimpiada – skirta didinti jaunimo įsitraukimą ir kaip papildoma netradicinė ugdomoji
priemonė. Parengta metodinė medžiaga mokytojams – tai priemonė, kuri leis moksleiviams įdomiai pateikti
naujausią informaciją apie elektronikos ir kitų atliekų rūšiavimą, svarbias ekologijos problemas. Tuo pačiu tai bus
pagalbinė medžiaga, ruoštis olimpiadai.
Kokybiškai ir vizualiai patraukliai padaryti .pdf failai (parsisiuntimui) bus pasiekiami per Asociacijos interneto
tinklapį, tik registruotiems vartotojams.
Metodinę medžiagą bei olimpiados klausimus padės parengti geografijos, fizikos ir biologijos specialybių pedagogai.
Tikslas: vizualiai ir argumentuotai pateikti informaciją apie ekologiją, susidariusias atliekas ir jų rūšiavimą, skatinti
mokytojus daugiau laiko pamokose skirti aplinkosaugai, plėsti moksleivių aplinkosaugos žinių akiratį, didinti
ekologinį sąmojingumą.

9. Socialiniai tinklai:
Facebook palaikymas ir koordinavimas

Visi gyventojai (14-65 m.
auditorija)
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I ketvirtis - 262,50 Eur
II ketvirtis - 262,50 Eur
III ketvirtis - 262,50 Eur
IV ketvirtis - 262,50 Eur

Numatoma skelbti 1 įrašą per
savaitę

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, formuoti nuomonę, dalintis informacija apie
atliekų tvarkymą. Facebook integracija bei atskira youtube.com paskyra siekiama sukurti aktyvią bendruomenę.
Didinti įrašų matomumą ir pasiekiamumą pasitelkiama Facebook reklama.

I ketvirtis – 0 Eur
II ketvirtis -1885 Eur
Mokiniai
III ketvirtis – 1885 Eur
IV ketvirtis – 0 Eur
Ne mažiau 8 edukacinės
pamokos
Priemonės detalizacija: Bendradarbiaujama su Lietuvos Šaulių Sąjunga, kurie visoje Lietuvoje organizuoja
stovyklas. 14 – 17 metų amžiaus moksleivių stovyklose pravedamos edukacinės paskaitos su integruotais žaidimais,
klausimais apie atliekų rūšiavimą. Apavažiuojama ne mažiau 8 moskelvių stovyklų visoje Lietuvos apskrityje.
10. Edukacinių pamokų apie Asociacijos
veiklą ir atliekų rūšiavimą
integravimas stovyklose bei „Login“
parodoje

Login parodoje EPA pristato savo veiklą IT technologijų įmonėms ir kitiems parodos dalyviams. Renginyje
rekomenduojama organizuoti IT priemonių ardymo varžybas.
Tikslas: skleisti informaciją apie EPA vykdomą veiklą, šviesti moksleivius, gyventojus bei verslo įmones per
tiesioginę edukaciją.
I ketvirtis – 0 Eur
II ketvirtis – 0 Eur
III ketvirtis – 2300 Eur
IV ketvirtis – 0 Eur
Priemonės detalizacija: Bendradarbiaujant su viešosiomis bibliotekomis galima pasiekti visus gyventojus:
pradedant nuo vaikų, baigiant senyvo amžiaus žmonėmis, kurie daug laiko praleidžia skaityklose. Į projektą
įtraukiama ne mažiau 60 regioninių bibliotekų, į kurias pristatomos surinkimo dėžutės bei plakatai. Gyventojams
dalinami informaciniai knygų skirtukai, planuojama pagaminti apie 6000 vnt. skirtukų.
11. Bibliotekose rengiamas projektas
„Atsakingas skaitytojas“

Visi gyventojai ir ypač
vyresniojo amžiaus gyventojai

Siekiant įtraukti bibliotekas ir jų darbuotojus bei skatinant didesnį surinkimą ir informacijos dalijimasi su bibliotekų
lankytojais, dovanojamos skatinamosios priemonės.
Tikslas: nuolat priminti skaitytojams apie baterijų išmetimą bibliotekose. Skatinti bibliotekas inicijuoti elektronikos
surinkimą, apie tai informuojant bendruomenes.
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I ketvirtis – 750 Eur
Visi gyventojai
12. Reklaminiai pranešimai žurnale
II ketvirtis – 750 Eur
„Ko gydytojai tau nepasako“
III ketvirtis – 750 Eur
IV ketvirtis – 750 Eur
Vieną per ketvirtį
Priemonės detalizacija: Turinio parengimas ir maketavimas bendradarbiaujant su „Press Express“ leidyba.
Tikslas: skleisti informaciją bei šviesti gyventojus per sveikatos prizmę, jog neatsakingas baterijų ar elektros ir
elektroninės įrangos atliekų išmetimas gali būti kenksmingas žmonių sveikatai, o neatsakingai laikomi prietaisai
namuose – potencialūs ligos sukėlėjai.
I ketvirtis – 0 Eur
II ketvirtis – 1500 Eur
III ketvirtis - 0 Eur
IV ketvirtis – 1500 Eur
Planuojama surengti 2
konferencijas
Priemonės detalizacija: Konferencijų metu sukviečiamos suinteresuotos šalys (tiek asociacijos nariai ar kitos
gamintojų importuotojų organizacijos, tiek valstybės valdžios atstovai) siekiant identifikuoti pačius
reikšmingiausius iššūkius atliekų tvarkymo srityje bei ieškoti efektyviausių sprendimo būdų.
13. Konferencijų apie elektroninių
atliekų
tvarkymo aktualijas organizavimas

Visi gyventojai, kontroliuojančios
ir
sprendimus priimančios
institucijos

Tikslas: siekiama suvienodinti matymą dėl elektroninių atliekų tvarkymo ateities, sukviesti suinteresuotas institucijas
ir organizacijas bei inicijuoti bendrų sprendimų paieškas.

Elektronikos platintojų asociacijos „EEPA“ direktorius

Mantas Varaška

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė MANTAS
VARAŠKA
Data: 2015-12-11 15:02:13

10

