
 

 

 

 

 

Kvietimas 

Kviečiame Jus prisijungti prie unikalaus rūšiavimą skatinančio projekto „Mes rūšiuojam 

Įmonėje“ 

 

Kodėl įmonei verta dalyvauti projekte „Mes rūšiuojam Įmonėje“: 

� atliekų surinkėjai Jums patogiu laiku išveš pas Jus surinktas elektronikos, buitinės 

technikos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas; 

� už kiekvieną priduotą elektronikos, buitinės technikos ir nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų toną įmonė gaus taškus, kuriuos įmonės darbuotojų kolektyvas 

iškeis į keliones, kiną, sporto prekes ir kt.; 

� aprūpinsime visomis atliekų rūšiavimui ir surinkimui būtinomis priemonėmis (talpomis); 

bei visuomenės informavimui skirta medžiaga (plakatais); 

� bendradarbiaudami su mumis atitiksite aplinkosauginius reikalavimus, padėsite saugoti 

mus supančią aplinką, o už sukauptus taškus smagiai ir naudingai praleisite laiką. 

Projekto tikslas – rūšiuoti ir rinkti įmonių veikloje ir įmonių darbuotojų buityje susidarančias 

elektronikos, buitinės technikos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas, mažinti šių 

atliekų patekimą į aplinką, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšiavimą. Plačiau apie 

projektą, prizus skaitykite projekto nuostatuose www.mesrusiuojam.lt/nuostatai/ 

Įmones, įstaigas ir organizacijas, norinčias dalyvauti projekte, kviečiame registruotis žodžiu – tel. 

8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius, elektroniniu paštu 

info@mesrusiuojam.lt, internetinėje svetainėje  www.mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/. 

Visą informaciją apie projektą rasite www.mesrusiuojam.lt 

Atliekas renka ir tvarko:    

                                                                 

                             
 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

Kvietimas 

Kviečiame transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančius asmenis 

(autoservisus) prisijungti prie vienintelio Lietuvoje aplinkosauginio projekto, skirto 

autoservisams, „Mes rūšiuojam Autoservise“ 

 

 

Kodėl autoservisui verta dalyvauti projekte „Mes rūšiuojam Autoservise“: 

� atliekų surinkėjai labai geromis kainomis supirks iš Jūsų vidaus degimo variklių degalų, 

tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas, taip pat bus 

sudarytos išskirtinės sąlygos alyvų atliekoms priduoti; 

� papildomai už kiekvieną priduotą alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, 

automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų toną autoservisas gaus taškus, 

kuriuos autoserviso darbuotojų kolektyvas iškeis į karines pramogas, kiną, sporto prekes 

ir kt.; 

� aktyviai projekte dalyvavę autoservisai taip pat gaus vertingus ir naudingus autoservisui 

prizus (profesionalius įrankius, dovanų kuponus ir t.t.); 

� aprūpinsime visomis atliekų rūšiavimui ir surinkimui būtinomis priemonėmis (talpomis)-

bei visuomenės informavimui skirta medžiaga (plakatais); 

� bendradarbiaudami su mumis atitiksite aplinkosauginius reikalavimus, uždirbsite, o už 

sukauptus taškus smagiai ir naudingai praleisite laiką. 

Projekto tikslas – rūšiuoti ir rinkti atskirai alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, 

automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas, mažinti gamtos taršą automobilių 

remonto metu susidarančiomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų 

rūšiavimą. Plačiau apie projektą, prizus skaitykite projekto nuostatuose 

www.mesrusiuojam.lt/nuostatai/ 

Autoservisus, norinčius dalyvauti projekte, kviečiame registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, 

mob. tel. 8 684 03849, raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt, 

internetinėje svetainėje  www.mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/. 

Visą informaciją apie projektą rasite www.mesrusiuojam.lt 

Atliekas renka ir tvarko:    

                                                                 

                                  
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Kvietimas tapti „Mes rūšiuojam“ Ambasadoriumi 
 
Kviečiame aktyvius, veiklius bendruomenių gyventojus tapti aplinkosauginio projekto „Mes 

rūšiuojam“  ambasadoriais ir kartu kurti atsaking ą, aplinką tausojančią visuomenę! 
 
Kodėl verta tapti projekto „Mes rūšiuojam“ ambasadoriumi. Bendradarbiaudami su mumis ne 
tik tinkamai sutvarkysime elektronikos, nebenaudojamos buitinės technikos, nešiojamų 
baterijų atliekas, prisidėsite prie jaukesnės ir saugesnės Jūsų bendruomenės aplinkos kūrimo, 
bet ir už sukauptus taškus įsigysite Jums ir Jūsų bendruomenei reikalingų prekių ir/ar 
paslaugų taip pat aktyviuoju projekto laikotarpiu tur ėsite galimybę laimėti papildomus 
projekto partneri ų įsteigtus prizus! 
 
Ambasadorius, norinčius dalyvauti projekte kviečiame registruotis žodžiu -  tel. 8 (5) 206 0901, 
mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt ir projekto internetinėje svetainėje 
www.mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/. 
 

Verta žinoti: 

• Suburkite savo bendruomenę, rinkite elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų 
atliekas, o UAB „Atliekų tvarkymo centras“ darbuotojai su Jumis suderintu laiku ir 
suderintoje vietoje atvažiuos jų paimti. 

• Atliekos, paimant jas iš Jūsų atstovaujamos bendruomenės, bus pasvertos ir Ambasadoriui 
bus paliekama pažyma, kurioje bus nurodomi Atliekų kiekis ir rūšis.  

• Pasibaigus projekto aktyviam etapui (2016 metų rugsėjo mėn.) organizatoriai suskaičiuos 
bendruomenių sukauptus taškus už kuriuos iš projekto partnerių Ambasadoriai ir 
bendruomenės galės įsigyti prekių ir paslaugų. 

• Visiems, bendruomenes atstovaujantiems Ambasadoriams bus pateikta išsami informacija 
apie atliekų surinkimą, esant poreikiui bus išdalintos specialios talpos nešiojamų baterijų 
atliekoms rinkti bei aktualūs informaciniai pranešimai. 
 

Taškai, už surinktas Atliekas, skiriami tokia tvarka (vieno taško vertė yra vienas euras): 
 Buitinės technikos ir elektronikos atliekos, išskyrus monitorius, televizorius ir dienos 

šviesos lempas - 90 taškų už vieną toną; 
 Monitorių ir televizorių atliekos – 30 taškų už vieną toną; 
 Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos – 600 taškų už vieną toną. 
*surinkus 5 ir daugiau tonų elektronikos atliekų, papildomai Ambasadoriui  skiriama po 30 taškų už toną; surinkus 100 kg ir 

daugiau nešiojamųjų baterijų atliekų, Ambasadoriui papildomai skiriama 30 taškų už toną. 
 

Dėl Atliekų surinkimo organizavimo seniūnijose ir bendruomenėse kreipkitės į vadybininką Julių 
Pinkevičių  tel. 8684 03849, el. p. julius@atc.lt ir  vadybininkę Ramintą Račkaitę tel. 8655 93124, el. p. 
raminta@atc.lt.  

Visą informaciją apie projektą rasite www.mesrusiuojam.lt. 

Atliekas renka ir tvarko:  

 

 
 

                     


