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Projektas „Mes rūšiuojam“

Projekto tikslas – mokyti visuomenę tinkamai rūšiuoti atliekas ir 
sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą. Projekto metu 

siekiama mokyti gyventojus rinkti atskirai pavojingas atliekas bei 
nemaišyti jų su buitinėmis atliekomis. Projektas sėkmingai vyksta 

jau penktus metus.  Projekto metu renkamos elektros ir 
elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų 

gaminių, alyvos ir kitos atliekos.



Projektą „Mes rūšiuojam“ sudaro kelios dalys:

• „Mes rūšiuojam“ 

• „Mes rūšiuojam Ambasadoriai“

• „Mes rūšiuojam Įmonėje“

• „Mes rūšiuojam Autoservise“

• „Mes rūšiuojam Akademija“

• „Mes rūšiuojam SKM“

• „Mes rūšiuojam Automobilių atliekas“

• „Mes rūšiuojam įrankius“



Projektas „Mes rūšiuojam“

✓ 2 200 švietimo įstaigų visoje 
Lietuvoje sudarytos galimybės 
rūšiuoti EEĮ ir baterijų atliekas, iš jų  
1 550 aktyviai dalyvavo projekte. 

✓ Projekte dalyvavo 350 000 
darželinukų, moksleivių, studentų 
ir mokytojų.

✓ Mokant moksleivius rūšiuoti, vien 
per 2016 metus buvo surinkta 322
tonos elektronikos ir 12 tonų 
baterijų atliekų. O nuo akcijos 
projekto pradžios jau surinkta virš 
1345 t elektronikos atliekų!



„Mes rūšiuojam Ambasadoriai“
Projektas vykstantis įvairiose Lietuvos bendruomenėse, įstaigose, 

organizacijose. Projektas subūrė virš 700 ambasadorių 
(t.y. bendruomenių, įstaigų, organizacijų atstovų)

✓ Prie projekto prisijungė ir 
visoje Lietuvoje aktyviai 
dalyvavo 732
bendruomenės;

✓ Mokant visuomenę, įmonių 
darbuotojus ir jų šeimos 
narius rūšiuoti, vien per 
2016 metus buvo surinkta 
31,7 tonos elektronikos ir 
baterijų atliekų.



„Mes rūšiuojam Įmonėje“

• Prie projekto prisijungė ir visoje Lietuvoje
aktyviai dalyvavo 979 įmonių, įstaigų bei 
organizacijų darbuotojai (be švietimo 
įstaigų);

• Mokant visuomenę, įmonių darbuotojus ir 
jų šeimos narius rūšiuoti, vien per 2016 
metus buvo surinkta daugiau kaip 97 tonos 
elektronikos ir 2,8 tonos baterijų atliekų.



✓Prie projekto prisijungė ir visoje 
Lietuvoje aktyviai dalyvavo 230
autoservisų.

✓Mokant autoservisus rūšiuoti vien per 
2016 metus buvo surinkta:

✓118,6 tonos alyvų atliekų;

✓29,4 tonos įvairių filtrų atliekų;

✓6,1 tona amortizatorių atliekų;

✓36,1 tona automobilių padangų atliekų.

VISO: 270,6 tonos atliekų!



„Mes rūšiuojam Akademija“

Švietimo įstaigose vedami 
nemokami mokymai –

diskusijos apie taisyklingą 
pavojingų atliekų rūšiavimą ir 

galimybes tinkamai jas 
sutvarkyti. Mokymai vyksta 
įvairioms amžiaus grupėms.



Visoje Lietuvoje prekybos centruose ir kituose viešose 
vietose statome specialias „Mes rūšiuojam“ elektronikos ir 

baterijų surinkimo talpas.
Ugdome gerus rūšiavimo įgūdžius turinčią ir draugišką 

aplinkai visuomenę.



Projekto „Mes rūšiuojam įrankius“ idėja

Skatinti visuomenę tinkamai tvarkyti elektrinius įrankius. Šiuo projektu taip 
pat siekiama užtikrinti, kad elektrinius įrankius , žmonės galėtų priduoti 

kiek įmanoma patogiau, arčiau savo namų, taip pat plėsti elektrinių įrankių 
surinkimo tinklą Lietuvoje ir užtikrinti šių atliekų perdirbimą.



Projekto laikas

Projektas startuos 2017 m. gegužės mėn. ir pirmasis sezonas 
tęsis iki 2018 m. gegužės mėn. numatant projektą tęsti 

toliau.



Projekto dalyviai

Projekte „Mes rūšiuojam įrankius“ gali dalyvauti visos Lietuvos 
įmonės prekiaujančios, nuomojančios, remontuojančios

elektrinius įrankius, statybų bendrovės ar kitos įmonės, kurių 
veikloje susidaro elektrinių įrankių atliekos.



Projekto eiga

• Projekto metu įmonėse renkami seni elektroniniai įrankiai. 
Atliekas renka UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

• Atliekos, paimant jas iš įmonės, yra pasveriamos ir atliekų 
turėtojui už jas sumokama ( už nebenaudojamus elektrinius 
įrankius mokama – 0.16 ct/kg)

• Projekto aktyviojo etapo pabaigoje (gegužės mėnesį) 
skaičiuojami rezultatai ir papildomais prizais apdovanojami
įmonių kolektyvai pasiekę geriausius rezultatus.



Projekto metu renkamos elektrinių ir elektroninių įrankių 
atliekos

• Grąžtai
• Pjūklai
• Siuvimo mašinos
• Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, 

kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar 
panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga

• Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar 
panašios paskirties įrankiai

• Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai
• Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar 

kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga
• Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai
• Kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius 

pramoninius prietaisus)



Projekto vizualizacija
Vėliau bus išdalinti projekto plakatai su visa reikiama informacija apie 

projektą.



Kodėl Jūsų įmonei verta prisijungti prie projekto 
„Mes rūšiuojam įrankius“?

• Už surinktas elektroninių įrankių atliekas Jums arba Jūsų 
klientams tvarkytojai sumokės.

• Apie projektą, surinkimo vietas, nuolat teiksime pranešimus 
spaudai, informacija bus skelbiama televizijoje ir radijuje.



Ačiū už Jūsų dėmesį!


