ŠVIETIMO PROGRAMA ALYVOS ATLIEKŲ
TVARKYMO KLAUSIMAIS
2020M.

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas, finansavimo schema ir švietimo programa yra laikoma
Autogamintojų ir importuotojų asociacijos nuosavybe, todėl jos kopijavimas ir teikimas tretiesiems asmenims be
Autogamintojų ir importuotojų asociacijos, išskyrus LR teisės aktuose numatytas išimtis, draudžiama
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Aprašomoji dalis
Esama padėtis visuomenės švietimo ir informavimo alyvos atliekų tvarkymo srityje

1.1

Lietuvoje surenkama tik apie pusė galimo surinkti alyvos atliekų kiekio. Tai greičiausiai yra pasekmė
nelegalaus deginimo pačių alyvos atliekų turėtojų arba alyvos atliekų pardavimo nelegaliems
„tvarkytojams“. Nemažai įtakos turi ir vis dar žemas visuomenės sąmoningumas dėl nelegaliai
tvarkomų alyvos atliekų žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, alyvos – vienas iš gaminių srautų, kurių
atliekų tvarkymui taikomas gamintojo atsakomybės principas.
Tad asociacijos 2020m. švietimo programos tikslas skatinti alyvos gamintojų ir importuotojų
atsakomybę bei šviesti ir informuoti visuomenę apie nelegalaus alyvos tvarkymo žalą aplinkai.
Organizacijos prioritetinės švietimo programos kryptys

1.2




1.3

Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas.
Alyvos platintojų ir transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas
teikiančių įmonių aplinkosauginio sąmoningumo didinimas.
Gyventojų švietimas alyvos atliekų poveikio aplinkai bei tinkamo surinkimo ir sutvarkymo
klausimais.
Švietimo programos tikslai ir uždaviniai

Įgyvendinant 2020 m. alyvos atliekų švietimo programą bus siekiama šių tikslų ir uždavinių:

1.

2.

Uždaviniai
Naudojant
švietimo
programoje
numatytas
įgyvendinimo
priemones
informuoti
plačiąją
visuomenę apie alyvų atliekose:
 esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų
visuomenės sveikatai ir aplinkai,
 netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės
sveikatai ir aplinkai,
 atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje ir perdirbimo
ar kitokio naudojimo svarbą saugant aplinką ir
tausojant gamtinius išteklius,
 vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmenį skatinant alyvos
atliekų pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitokį
naudojimą.
Skatinti
gamintojų
ir
importuotojų Teikti
aktualią
informaciją
gamintojams
ir
atsakomybės principą, didinti informuotumą importuotojams apie jų teises ir pareigas,
apie alyvos atliekų tvarkymo sektorių
reglamentuotas LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose
LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga
Tikslai
Alyvos vartotojų, visuomenės bei turėtojų
(gyventojų, įmonių, transporto priemonių
techninės priežiūros ir remonto įmonių,
savivaldybių) švietimas ir aplinkosauginio
sąmoningumo didinimas
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2.1

Veiksmų programa
Programos įgyvendinimo priemonės

Švietimo ir komunikacijos programa bus įgyvendinama pasitelkiant priemones, pritaikytas kiekvienai
tikslinei grupei, skirtas optimaliam rezultatui pasiekti. Programoje suplanuotos ne mažiau kaip 2
tęstinės priemonės vykdomos nuolat švietimo programos galiojimo metu, ir ne mažiau kaip 4
netęstinės priemonės.
2.2

Tikslinės grupės

Asociacijos švietimo programa yra orientuota į:
 gamintojus ir importuotojus,
 alyvos platintojus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas
teikiančias įmones,
 plačiąją visuomenę (gyventojus) bei jos sąmoningumo didinimą.

2.3

Tikslai ir apimtys, vykdymo terminai, numatomas finansavimas

Pateiktoje švietimo programos vykdymo lentelėje (žr. lentelė nr.1) atsispindi pagrindinės 2020 metais
planuojamos švietimo veiklos, šių veiklų įgyvendinimui pasitelkiamos priemonės, jų vykdymo
terminai, skaitinės reikšmės, finansavimo dydis bei finansavimo šaltiniai.
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Eil.
Nr.

Tikslinė grupė

Priemonė

1.

Gamintojai/Importuotoja
i ar (ir) platintojai ar (ir)
transporto priemonių
techninės priežiūros ir
remonto įmonės ar (ir)
gyventojai

Informacijos
Asociacijos
internetiniame
tinklapyje
skelbimas,
atnaujinimas,
internetinio tinklapio tobulinimas
(Tęstinė priemonė)

2.

Gamintojai/importuotojai

Teikti informaciją internetinėje
erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo
laidose ar (ir) spaudoje ar (ir)
naujienlaiškiuose
(Netęstinė priemonė)

3.

Platintojai ar (ir)
transporto priemonių
techninės priežiūros ir
remonto įmonės

Teikti informaciją internetinėje
erdvėje ar (ir) naujienlaiškiuose.
(Netęstinė priemonė)

Gyventojai

Teikti informaciją apie atliekų
surinkimo akcijas
(Netęstinė priemonė)

Informuoti vartotojus apie alyvos atliekų
surinkimo akcijas.

5.

Gamintojai/Importuotoja
i ar (ir) platintojai

Organizuoti seminarus ar (ir)
susitikimus su gamintojais ir
importuotojais ar (ir) platintojais
(Netęstinė priemonė)

Supažindinti gamintojus ir importuotojus, ar
(ir) platintojus su jų teisėmis ir pareigomis,
numatytomis
LR
teisės
aktuose,
reglamentuojančiuose alyvos atliekų tvarkymą
ar (ir) Organizacijos veikla ar (ir) teikti kitą
informaciją

6.

Socialinių
tinklų
vartotojai,
atliekų
sektoriaus
dalyviai:
gamintojai/importuotojai
ar
(ir)
platintojai,

Komunikacija
socialinėje
asociacijos „Facebook“ paskyroje
(Tęstinė priemonė)

Ugdyti visų atliekų sektoriaus dalyvių
aplinkosauginį sąmoningumą informuojant
apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.

4.

Tikslas
Teikti aktualią informaciją asociacijos
internetiniame
tinklapyje,
informuojant
visuomenę ir verslą apie jų teises ir pareigas,
reglamentuotas LR atliekų tvarkymo įstatyme
ir kituose LR teisės aktuose susijusiuose su
aplinkosauga.
Skatinti
gamintojų
ir
importuotojų
atsakomybės
principo
įgyvendinimą
informuojant apie jų teises ir pareigas,
reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose
su aplinkosauga ar (ir) teikti kitą informaciją.
Skatinti
platintojų
aplinkosauginį
sąmoningumą informuojant apie jų teises ir
pareigas, reglamentuotas LR teisės aktuose
susijusiuose su aplinkosauga ir esant poreikiui
aprūpinti
reikalingomis
visuomenės
informavimo priemonėmis: lankstinukais,
plakatais ar (ir) kt. priemonėmis parengtomis
bendradarbiaujant kartu su platintojais.
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Įgyvendinimo terminai ir
apimtys
I
II
III
IV

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥2

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥2

≥1

≥1

Finansavimo šaltinis

Planuojama
skirti lėšų
(Eur.)*

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

500

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

1000

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

500

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

500

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

1500

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai
(mokestis švietimo
programos
įgyvendinimui)

500
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transporto
priemonių
techninės priežiūros ir
remonto įmonės ar (ir)
gyventojai

* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiškai eurais didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo
davėjų patiekto LR vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekio bei atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių
atliekų sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo apimtis gali keistis, tiek didėti, tiek mažėti, taip pat gali keistis priemonių įgyvendinimas
ketvirčiais. Taip pat gali būti įgyvendinamos ir kitos programoje nenumatytos priemonės.

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė Rita Zdanevičienė
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