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Įvadas 

 
2006 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija asociacijai 

„Infobalt EPA“ (toliau - Asociacija) suteikė elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 001, kuri suteikė Asociacijai teisę organizuoti šių 
elektros ir elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kategorijų atliekų tvarkymą: stambių namų 
apyvokos prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, 
vartojimo įrangos bei apšvietimo įrangos. 2007 m. gruodžio 11 d. asociacijos 
pavadinimas buvo pakeistas į „EEPA“. 2008 m. gegužės 7 d. gegužės 23 d. Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerija asociacijai „EEPA“ suteikė elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 003, kuri suteikia teisę organizuoti 
likusių EEĮ kategorijų atliekų tvarkymą, t.y. elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus 
stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos, 
medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir 
kontrolės prietaisų bei automatinių daiktų išdavimo įtaisų.  

 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl gamintojų ir 
importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo 
programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo           
tvarkos aprašo patvirtinimo“,  teikiame atitinkamas 2011m. ataskaitas. 

1. Bendroji informacija 

1.1. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius bei sąrašas 
Asociacijos steigėjai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuva“ (dabar „Also 

Lietuva“) , UAB „BMS“, UAB „Acme komputerių komponentai“, UAB „Inida“ ir UAB 
„Skaitos kompiuterių servisas“.  
     2011 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 76. 
 

 ĮMONIŲ, KURIOS  ASOCIACIJOS NARIAIS BUVO  
2011 M. GRUODŽIO 31 D., SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Asociacijos nariai 

Pavedę EEĮA 
tvarkymo 

organizavimą 

Pavedę 
nešiojamųjų 

baterijų ir 
akumuliatorių 

tvarkymo 
organizavimą 

Pavedę 
pramoninių  

baterijų 
tvarkymo 

organizavimą 

Pavedę 
automobilinių 
akumuliatorių 

tvarkymo 
organizavimą 

1 UAB "AP Trade"         

2 
UAB "ABC Data 
Lietuva"         

3 

UAB „Acme 
kompiuterių 
komponentai“         

4 
"Adidas Baltics" 
SIA         

5 UAB "Adax"         

6 
UAB “Advanced IT 
system”         
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7 UAB „AG Trade“         

8 
UAB „Alphatec 
Baltic“         

9 UAB "Ardena"         

10 
UAB "ASBIS 
Vilnius"         

11 UAB "ATEA"         
12 UAB “AVAD Baltic”         

13 
UAB "Avitelos 
prekyba"         

14 
UAB "Axis 
Industries"         

15 
UAB "Baltronic 
Vilnius"         

16 UAB "BAIP"         

17 

BSH 
Husållsapparater 
AB filialas Vilnius 
c/o Deutsch-
Baltische 
Handelskammer         

18 UAB "D-Link"         
19 UAB "Dogas"         

20 
UAB "DS 
Solutions"         

21 
UAB “DS 
Distribution”      

22 UAB "Electrolux"         
23 UAB "Elektrobalt"         

24 

OU Elektroskandia 
Baltics Lietuvos 
filialas         

25 UAB "Elstila"         
26 UAB "Ermitažas"         
27 UAB "Flamanda"         
28 UAB "Gaudrė"         

29 
UAB "ALSO 
Lietuva"         

30 UAB "Inida"         

31 
UAB “Klinkmann 
lit”         

32 UAB “Karcher”         
33 UAB "Laurimas"         

34 

AB "Lietuvos radijo 
ir televizijos 
centras"         

35 UAB "Lemora"         
36 UAB "Mazgas Ltd"         
37 MAXIMA LT, UAB         

38 
UAB "Miele 
Appliances"         

39 
UAB "Northcliffe 
lighting"         

40 UAB "Onninen"         
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41 UAB "Palink"         
42 UAB "Prenta"         

43 
UAB 
"Pretendentas"         

44 UAB "Rivona"         

45 
UAB "Roche 
Lietuva"         

46 
UAB "Senukų 
prekybos centras"         

47 
UAB "SLO 
Lithuania"         

48 AB "Snaigė"         

49 
UAB "Šiaulių tauro 
televizoriai"         

50 UAB "TD Baltic"         
51 UAB "Tele2"         
52 UAB "Telenoja"         
53 UAB "Tomita"         
54 UAB "TC Prekyba"         
55 UAB "Trajektorija"         

56 
UAB  "Whirlpool 
Baltic"         

57 
UAB "Žalioji 
gryčia"         

58 
UAB "Techasas 
trade"         

59 
Ričardo Bekinčio 
įmonė         

60 UAB "Sirenitas"         
61 UAB "Lemona"         
62 UAB "IBM Lietuva"         
63 UAB "Servicenet"         

64 
UAB "Biznio 
mašinų kompanija"         

65 UAB "Despina"         
66 UAB "Ikolta"         

67 

IĮ “JUOZO 
PUOTKALIO 
SIUVYKLA”         

68 UAB "Elektrometa"         
69 AbeStock AS         
70 UAB NITS         
71 UAB "Select rinka"         
72 UAB "Anvol"         

73 
UAB "Equinox 
Europe"         

74 Servisa ICT AG         

75 
D.Gaudiešiaus 
įmonė         

76 
UAB Skaitmeninis 
pasaulis         

77 
UAB Kvazar Micro 
Baltic         
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1.2. Bendras išleistų į rinką asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 
elektroninės įrangos kiekis už 2011 metus 

Bendras per 2011 metus išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 
elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 16 172,78 tonų. Žemiau pateikiame 
detalizavimą pagal EEĮ kategorijas:  

Nr. Kategorijos
Išleistas EEĮ kiekis, 
tonomis

1A Stambūs namų apyvokos prietaisai 7114,971

1B
Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo 
įranga 3331,054

2 Smulkūs namų apyvokos prietaisai 1453,698

3A IT ir telekomunikacinė įranga 1439,600

3B Monitoriai 317,066

4A Vartojimo įranga 179,643

4B Televizoriai 932,885

5A
Apšvietimo įranga, neįtraukiant dujošvyčių 
lempų 380,723

5B Apšvietimo įranga, tik dujošvytės lempos 100,896

6
Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus 
stambius stacionarius pramoninius prietaisus) 678,889

7 Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 203,457

8
Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir 
infekuotus produktus) 4,738

9 Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 35,159

10 Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 0,000

Iš viso 16.172,78
Lentelė 1 Bendras išleistų į rinką asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos kiekis 

už 2011 m. 
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1.3. Bendras surinktų ir sutvarkytų asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų kiekis už 2011 metus 

 
 
Bendras per 2011 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų, narių bei kitų 

juridinių asmenų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos (toliau EEĮ) atliekų 
kiekis –  7 415, 30  tonos. Žemiau pateikiame  sutvarkytų atliekų  kiekių detalizavimą 
pagal EEĮ kategorijas: 

 

Nr. Kategorijos
Sutvarkytų EEĮA kiekis, 
tonomis

1A Stambūs namų apyvokos prietaisai 3583,587

1B
Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo 
įranga 1536,949

2 Smulkūs namų apyvokos prietaisai 229,51

3A IT ir telekomunikacinė įranga 445,017

3B Monitoriai 408,969

4A Vartojimo įranga 83,226

4B Televizoriai 643,341

5A
Apšvietimo įranga, neįtraukiant dujošvyčių 
lempų 91,772

5B Apšvietimo įranga, tik dujošvytės lempos 70,793

6
Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus 
stambius stacionarius pramoninius prietaisus) 257,042

7 Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 43,05

8
Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir 
infekuotus produktus) 8,261

9 Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 8,786

10 Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 5

Iš viso 7.415,30
 

Lentelė 2: Bendras surinktų ir sutvarkytų asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų kiekis už 2011 metus 

 
Sutvarkytus kiekius pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos) pateikiami pridedamame 

segtuve 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu  ir LRV nutarimu dėl 

„Banko garantijos, laidavimo sutarties ir kitų sutarčių įrodančių, kad elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, 
gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir gražinimo “  Asociacijos nariams, kurie į 
rinką išleido buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą, 2011 m. reikėjo surinkti ir 
perdirbti ar kitaip naudoti iki 56 bet ne mažiau nei 44 procentų  per 2011 metus į 
Lietuvos Respublikos rinką išleisto įrangos kiekio. 
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Asociacija 2011m. užtikrino 45,85% narių išleisto į rinką naujos įrangos svorio 
atliekų kiekio sutvarkymą. Tokį rezultatą pavyko pasiekti finansavus absoliučiai visų per 
metus šalyje surinktų atliekų, kurių finansavimas nebuvo užtikrintas kitų gamintojų – 
importuotojų ar jų organizacijų, ir apie kurių sutvarkytus kiekius mus informavo atliekų 
tvarkytojai, sutvarkymą. 

 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad  2-os (smulkūs namų apyvokos prietaisai), 3A (IT ir 

telekomunikacinė įranga),  5A (šviestuvai), 6-os (elektriniai ir elektroniniai įrankiai), 7-os 
(Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga) bei 9-os (stebėsenos ir kontrolės prietaisai) 
kategorijų atliekų sutvarkyta mažiau nei po 44 % nuo asociacijos narių išleisto į rinką 
naujos EEĮ kiekio. 

 
Šių kategorijų atliekų mažai surenkama dėl nepakankamo visuomenės sąmoningumo. 

Žmonės tiesiog linkę smulkius daiktus mesti tiesiog į atliekų konteinerį, o ne vargintis 
ieškodami specialios jų surinkimo vietos ar atnešti platintojams.  Į aplinkos ministerijos 
išsakytas pastabas kreipiame ypatingą dėmesį: 2011m. steigėme specialias smulkios 
elektronikos atliekų surinkimo vietas, investavome  į žmonių sąmoningumą ugdančias 
viešinimo programas. Tačiau žmonių sąmoningumo ugdymas yra tęstinis ir ilagalaikis 
procesas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad siekdami kompensuoti mažesnį šios sąlyginai 
mažiau aplinkai pavojingos atliekų kategorijos sutvarkymo kiekį, sutvarkėme gerokai 
didesnį (nei būtina pagal nustatytas užduotis) ypač aplinkai pavojingų 1B (stambių namų 
apyvokos prietaisų su šaldymo įranga), 3B (monitorių), 4B (televizorių), 5B (dujošvyčių 
lempų), bei 8 (medicininių prietaisų) kategorijų atliekų kiekius.  

  5A kategorijos atliekų sutvarkėme mažiau nei nustatyta užduotis, kadangi  mūsų nariai į 
rinką išleidžiantys ne buityje naudojamus šviestuvus deklaravo mums atitinkamus savo 
išleidžiamų šviestuvų kiekius ir finansavo visą mūsų ir perdirbėjų surinkimo sistemose 
surinktą šviestuvų atliekų kiekį. Atkreipiame dėmesį, kad   įsigaliojus 2006 m. birželio 20 
d. aplinkos ministro įsakymui Nr. D1-300 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. 
Nr. D1-481 „Dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 71-2648), buityje naudojami šviestuvai, 
nepriskiriami reglamentuojamai elektros ir elektroninei įrangai,o ne buityje naudojamai 
EEĮ užduotys nenustatomos. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, mūsų duomenimis, kitose ES šalyse atliekų surinkimo 
pagal kategorijas proporcijos (skaičiuojant % nuo išleidžiamo į rinką naujos įrangos 
kiekio) irgi nėra vienodos. Stambiagabaritės įrangos surenkama daugiau, 
smulkiagabaričių prietaisų gerokai mažiau. 

Siekdama, kad nariai  būtų apmokestinti proporcingai jų į rinką išleistos EEĮ įrangos 
atliekų tvarkymo kaštams, asociacija visus sutvarkytus atliekų kiekius nariams paskirstė 
pagal būtent jų išleistos į rinką naujos įrangos kategorijų atliekų tvarkymo savikainos 
proporcijas. Tokiu būdu asociacija pasiekė, kad nariai būtų apmokestinti vadovaujantis 
patirtų atliekų kaštų paskirstymo nariams teisingumo principais. 
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1.4. Asociacijos Veiklos organizavimo plane nustatytų priemonių ir 
veiksmų vykdymą 

 
Lentelėje pateikiame duomenis apie Asociacijos veiklos organizavimo plane 2011 
metams, planuotų priemonių ir veiksmų įvykdymą. 

Priemonė Planuoti veiksmai Priemonės 

finansavimas 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 2011 m 

EEPA smulkių EEĮ 
prietaisų atliekų 
surinkimo vietų 
plėtra mūsų narių 
prekybos vietose 

2011 m. planuojame išplėsti 
specializuotų  smulkių EEĮA 
surinkimo vietų tinklą nuo 90 vietų 
iki min. 250 dažnai lankomų vietų 
visoje šalyje. Vietos bus išdėstytos 
tuose miestuose, kuriuose 
asociacijos nariai turi savo prekybos 
centrus.  Surinkimo vietose bus 
išstatytos specialios plastmasinės 
dėžės, pateikiamos vaizdžios 
viešinimo priemonės. Atliekų 
surinkimą iš tokių vietų užtikrinsime 
atliekas periodiškai surinkdami   
apvažiavimo būdu.  

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui.  

I-IVketvirčiai 

 

Priemonės vykdymo aprašymas: Planuotas smulkios elektronikos atliekų surinkimo vietas asociacija 
įsteigė visose savo narių, didžiųjų prekybos centrų „Senukų prekybos centras“, „Topo Centras“, „Avitelos 
prekyba“, „Euronics“, „Ermitažas“ ir kt. prekybos centruose bei dalyje „Maxima“, „Norfa mažmena“, 
prekybos centrų. Taip pat pasirašyta sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimo vietų steigimo visuose AB „Lesto“ klientų aptarnavimo skyriuose. Atliekas renkančios 
prekybos vietose aprūpintos plastikinėmis dėžutėmis smulkiai ekektronikai ir baterijoms bei kartoninėmis 
dėžutėmis dujošvyčių lempų atliekoms surinkti. Visų įsteigtų vietų sąrašas pateikiamas asociacijios 
interneto puslapyje www.epa.lt. Įgyta patirtis parodė, kad lengvos kartoninės ar plastikinės dėžutės atliekų 
rinkimui nepatogios ir netinkamos – neatsargiai ir neatsakingai į šias dėžutes bet kokias atliekas grūsdami 
pirkėjai dalyje vietų greitai jas sulaužė ar kitaip sugadino. Nusprendėme šių nepatikimų dėžučių 
nebegaminti ir nebedalinti. Artimiausiu metu planuojame baigti kurti stacionarų trijų sekcijų (baterijoms, 
lemputėms ir smulkiai elektronikai) atliekų surinkimo konteinerį skirtą būtent prekybos centrų 
priekasiams. Planuojama konteinerį gaminti iš nerūdijančio plieno. Toks konteineris (nors ir brangus (jo 
kaina apie 2000Lt) bus ir ilgaamžis ir estetiškas.  Iki minėti konteineriai bus pagaminti gyventojams 
prekybos centruose (kuriuose minėtos dėžutės susidėvėjusios) sudaryta galimybė atliekas atiduoti 
parduotuvių darbuotojams, kurie jas kaupia parduotuvių sandėlių patalpose. 
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EEPA vidutinių ir 
stambiagabaričių 
EEĮ atliekų 
surinkimo vietų 
plėtra 

2011 m. planuotai išplėsti 
specializuotų  vidutinių ir 
stambiagabaričių EEĮA surinkimo 
vietų tinklą nuo 30 vietų iki min. 50 
vietų (1-vieta/75000 gyventojų). 
Vietos bus siekiama tolygiai išdėstyti  
visose šalies apskrityse.  Atliekos 
tokiose vietose bus renkamos arba į 
konteinerius arba priimamos saugoti 
į prekybos centro sandėlius. Atliekų 
surinkimą iš tokių vietų užtikrinsime 
atliekas periodiškai surinkdami   
apvažiavimo būdu. Vietos bus 
išdėstytos šalyje tolygiai pagal 
gyventojų skaičių. 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui.   

I-IV ketvirčiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priemonės vykdymo aprašymas: Vykdant priemonę įsteigtos 9 visą parą veikiančios atliekų surinkimo 
aikštelės. 5 iš jų įsteigtos Vilniaus ir 4 Panevėžio saugojamose automobilių stovėjimo aikštelėse. Kitos 
surinkimo vietos veikia didžiosiose šalies prekybos centrų parduotuvėse. Išsamų vietų sąrašą galima rasti 
interneto puslapyje www.epa.lt      

EEPA finansuojama 
pavasarinė ir/ar 
rudeninė atliekų 
surinkimo akcija 

2011 m. planuojame kiekvienoje 
šalies savivaldybėje bent kartą 
metuose (rudenį arba pavasarį) 
paskelbti atliekų rinkimo akciją, 
kurią organizuos ir finansuos 
asociacija EEPA. Pavasarinė akcija 
jau organizuojama kartu su 
neformalaus švietimo VŠĮ 
“Drąsinkime ateitį” 
 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui.   

I-IV ketvirčiai 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: Vykdant priemonę 2011 m. pavasarį suorganizuota pavasarinė atliekų 
rinkimo akcija, kurioje buvo kviečiamos dalyvauti visų šalies savivaldybių mokyklos. Mokiniai ir jų tėvai 
buvo skatinami nustatytomis dienomis sunešti EEĮ atliekas prie mokyklų iš kur jas surinko asociacijos 
samdytas transportas. Taip pat buvo galima registruotis nemokamam atliekų išvežimui tiesiai iš visų 
Lietuvos gyventojų namų.  
 

EEPA ir jos narių 
bendros pardavimų 
akcijos „Grąžink 
seną – pirk naują 
pigiau“ 

Akcijos buvo planuojamos vykdyti 
visoje Lietuvoje kartu vienu ar keliais 
visoje Lietuvoje prekybos centrus 
turinčiais prekybos tinklais siūlant 
vartotojams pristatyti į prekybos 
centrus seną įrangą ir gauti nuolaidą 
naujos įrangos įsigijimui. Akcijos 
busty viešinamos respublikinėje ir 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui.   

I-IV ketvirčiai 
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regioninėje žiniasklaidoje. 
Pagrindinis šių akcijų tikslas yra 
viešinti informaciją apie tinkamo 
pasirūpinimo EEĮA svarbą bei 
paskatinti žmones tai padaryti.  2011 
m. planuojame minimum dvi tokio 
pobūdžio visą šalį apimančias akcijas 
kartu su mūsų narias.   

 

Priemonės vykdymo aprašymas:  Vykdant minėtą priemonę suorganizuotos dvi „Priduok seną pigiau pirk 
naują“ akcijos. Viena akcija organizuota 2011 m. pavasarį kartu su prekybos tinklu „Elektromarkt“, kita 
vasarą-rudenį (Ekotopokaravanas) organizuota kartu su prelybos tinklu Topo Centras. Plačiau apie šias 
akcijas žr. viešinimo programos ataskaitoje.  
 

Bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis 
arba jų įgaliotu 
asmeniu 

Pasirinkę vieną savivaldybę arba jos 
įgaliotą juridinį asmenį parengsime 
pavyzdinę didelių gabaritų atliekų 
aikštelių ir apvažiavimų pagal grafiką 
veiklos finansavimo metodiką, kurią 
suderinsime su Aplinkos ministerija 
ir  kt. jos pasiūlytomis institucijomis. 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui. 

I-II ketvirčiai 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: parengta metodika pateikiama ataskaitos priede. Pagal parengtą 
metodiką buvo inicijuotas bandomasis bendradarbiavimo su Panevėžio m. ir rajono savivaldybėmis 
projektas. Vykdant projektą Panevėžio m. įrengtos 4 visą parą veikiančios atliekų priėmimo aikštelės.Pagal 
iš anksto parengtą grafiką vykdytas visų Panevėžio raj. seniūnijų apvažiavimas.  
 
  

Bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis 
arba jų įgaliotu 
asmeniu 

Pasinaudodami parengta metodika 
sieksime sudaryti atitinkamas 
sutartis min. su 30 šalies  
savivaldybių arba jų įgaliotų juridinių 
asmenų. 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui. 

 

III-IV ketvirčiai 

 
Priemonės vykdymo aprašymas: priemonė įvykdyta. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Tauragės, 
Panevėžio, Šiaulių, Alytaus ir Klaipėdos RATC bei Zarasų, Visagino, Panevėžio m. ir Neringos 
savivaldybėmis. Papildomai 2012 metais jau pasirašytos sutartys dėl atliekų iš komunalinio srauto rinkimo 
su komunalininkais UAB „Ecoservice“ ir „Kauno švara“, kurie iš esmės teikia tokias paslaugas gyventojams, 
už kurių teikimą atsako savivaldybės. 
 

Bendradarbiavimas 
su licencijuotais 
atliekų tvarkytojais 

Siekiant įvykdyti atliekų tvarkymo 
užduotis bus vykdomos ir 
tikslinamos pasirašytos  
bendradarbiavimo (perdirbimo, 
atliekų rinkimo ir rūšiavimo bei 
visuomenės informavimo sutartys) 
su UAB “EMP Recycling”, 
“Kuusakoski”, “Baltijos 
perdirbimas”, “Novitera”, atliekų 

Nario mokesčio lėšos ir 
narių lėšos, skirtos EEĮ 
atliekų tvarkymui. 

I-IV ketvirčiai 
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Lentelė 3 Informacija apie asociacijos veiklos plano vykdymą 

1.5. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija 
pasirašiusi sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
surinkimo ir tvarkymo, sąrašas 

2011 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir tvarkymo Asociacija 
buvo pasirašiusi šias su EEĮ atliekų tvarkymu susijusias sutartis: 

 
1) UAB „Maramax“ sutartis dėl atliekų vežimo pasirašyta 2010-01-25, galioja iki 

2015-12-31. 
2) UAB „Panevėžio RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2009-11-30, 

galioja iki 2011-12-31, nenutraukus automatiškai prasitęsia dar vieniems metams. 
3) UAB „Šiaulių RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2009-07-16, galioja 

iki 2011-12-31. 
4) UAB „Tauragės RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2008-11-28, 

galioja iki 2009-11-28, nenutraukus automatiškai prasitęsia dar trejiems metams. 
5) UAB „VSA Vilnius“ sutartis dėl atliekų vežimo pasirašyta 2009-06-02, galioja iki    

2011-06-02. 
6) UAB „Baltijos perdirbimas“ sutartis dėl atliekų tvarkymo (surinkimo (supirkimo), 

rūšiavimo ir perdirbimo). Pasirašyta 2011-03-02 galioja iki   2011-12-31. 
7) UAB „Baltijos perdirbimas“ sutartis dėl atliekų perdirbimo (rūšiavimo ir 

perdirbimo) pasirašyta 2011-03-03, galioja iki 2011-12-31. 
8) Sutartys su visais asociacijos nariais dėl atliekų surinkimo 
9) UAB „Žalvaris“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2011-06-20, galioja iki 2011-09-
20. 

10) UAB „Metrail“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2011-05-04, galioja iki 2011-12-
31. 

11) UAB „Cramo“ Statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis (konteinerių 

atliekoms rinkti). Pasirašyta 2011-05-06, galioja iki nuomos santykių nutraukimo. 
12) Ramirent Baltic AS Vilniaus Įrangos nuomos sutartis. Pasirašyta 2011-05-05, 

galioja iki nuomos santykių nutraukimo. 
13) „EMP Recycling“ Konteinerių nuomos sutartis. Pasirašyta 2011-04-08, sutartis 

neterminuota. 
14) UAB „VSA Vilnius“ transporto paslaugų teikimo sutartis. Pasirašyta 2011-04-29, 

galioja iki sutartie snutraukimo. 
15) UAB „Alytaus RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2011-04-21, galioja 

iki 2013-04-21. 

vežėjais  ir surinkėjais 

 
Priemonės vykdymo aprašymas:  būtent nuolatinis bendradarbiavimas su pagrindiniais atliekų tvarkytojais 
(nuolatinis veiksmų koordinavimas, tvarkytinų kiekių tikslinimas) užtikrino ambicingos EEĮA užduoties 
įvykdymą.  
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16) UAB „Utilsa“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2011-04-13, galioja iki 2011-06-
30. 

17) UAB „Specialusis transportas“ dėl elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
apvažiavimo būdu. Pasirašyta 2011-04-18, galioja iki 2011-04-18. 

18) UAB „Kuusakoski“ dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2011-03-27, galioja iki 2011-12-
31. 

19) UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo ir 
perdirbimo. Pasirašyta 2011-03-03, galioja iki 2012-02-01. 

20) UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl atliekų tvarkymo (surinkimo (supirkimo), 
rūšiavimo ir perdirbimo). Pasirašyta 2011-02-23 galioja iki 2011-12-31. 

21) UAB „Bravorai LT“ sutartis dėl transportavimo paslaugų teikimo. Pasirašyta 2011-
01-24 galioja iki 2011-07-01. 

22) AB „Snaigė“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir 
tolmesnio tvrkymo. Pasirašyta 2011-01-01, galioja iki 2011-04-30. 

23) Panevėžio rajono savivaldybė sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą 
papildančios atliekų surinkimo sistemos – elektros ir elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Panevėžio rajono savivaldybės 
teritorijoje. Pasirašyta 2011-09-12, galioja iki 2013-09-12. 

24) Zarasų rajono savivaldybė sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą 
papildančios atliekų surinkimo sistemos – elektros ir elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. 
Pasirašyta 2011-08-18, galioja iki 2012-08-18. 

25) Visagino savivaldybės administracija sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos – elektros ir elektroninės įrangos 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Visagino rajono savivaldybės 
teritorijoje. Pasirašyta 2011-07-19, galioja iki 2012-07-19. 

26) Panevėžio miesto savivaldybės administracija sutartis dėl komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos – elektros ir elektroninės 
įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Panevėžio miesto 
savivaldybės teritorijoje. Pasirašyta 2011-04-21, galioja iki 2012-04-21. 

27) Neringos savivaldybės administracija sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių 
(nešiojamųjų baterijų)  ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir 
visuomenės informavimo bei švietimo. Pasirašyta 2011-01-25, galioja iki 2011-12-
31. 

28)  Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras sutartis dėl komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos – elektros ir elektroninės 
įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Klaipėdos miesto 
savivaldybės teritorijoje. Pasirašyta 2011-11-03, galioja iki 2012-11-03. 

29)  AB „Snaigė“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir 
tolmesnio tvrkymo. Pasirašyta 2011-12-01, galioja iki 2011-12-31 

30)  UAB „Žalvaris“ sutartis dėl atliekų surinkimo. Pasirašyta 2012-12-01. Galioja iki 
2012-12-31. 

31) A/S BAO sutartis dėl atliekų perdirbimo. Pasirašyta 2011-12-01. Galioja iki  2011-
12-31 

32) Taip pat sudaryta sutarčių dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
talpų su 12 įmonių 
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Visi aukščiau išvardinti paslaugų teikėjai įvykdė Asociacijai duotus įsipareigojimus. 
 

 

 

1.6. Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus 
 

2011 metais Asociacija iš šios ataskaitos 1.4. punkte pateiktų juridinių asmenų pirko 
EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas. Atliekas šios įmonės rinko šiais būdais: 

 
1) Per didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles; 
2) Per metalo laužo aikšteles; 
3) Renkant EEĮ atliekas iš gyventojų ir įmonių apvažiavimo būdu pagal iškvietimą; 
4) Per prie prekybos tinklų pastatytus EEĮ atliekų surinkimo konteinerius; 

 
Taip pat dalį EEĮ atliekų surinko Asociacijos nariai (savo platinimo vietose, 

paimdami EEĮ atliekas iš kliento ir per savo serviso centrus). Surinktos atliekos buvo 
pristatytos į UAB “Baltijos perdirbimas” ir UAB „Novitera“ tolimesniam tvarkymui. 

 
Remiantis EEĮ atliekų perdirbimo įmonių duomenimis, didžioji dalis EEĮ atliekų 

buvo surinkta per metalo laužo aikšteles bei renkant atliekas iš gyventojų ir įmonių pagal 
iškvietimą. Asociacija neturi tikslių duomenų apie tai, kiek kokių EEĮ atliekų buvo 
surinkta kokiuose surinkimo kanaluose, nes atliekų tvarkytojai atsisako pateikti duomenis 
apie atliekų surinkimo šaltinius 

. 
Teikdami EEĮ atliekų tvarkymo paslaugą atliekų tvarkytojai naudojo šiuos EEĮ 

atliekų tvarkymo būdus: 
 
S5 – Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksloatuoti 

netinkamos transporto priemonės, elektros ir elekroninė įranga, tepalo filtrai, 
amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., atskiriant potencialiai teršiančias aplinką ir jų 
sudedamąsias dalis; 

R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas); 
R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas); 
S4 – eksportas. 
 
Kartu su ataskaita segtuve pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų 

EEĮ atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas - 
faktūras) 
 

i 
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2.Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 
 

Asociacijos veikla 2011 m. buvo finansuojama Asociacijos narių, kurie jai 
mokėjo nustatyto dydžio mokesčius (vienkartinis stojamasis mokestis, asociacijos nario 
mokestis, atliekų tvarkymo administravimo mokestis, EEĮ atliekų tvarkymo 
organizavimo paslaugos apmokėjimas (savikaina, su mokesčiu už viešinimą) ir 
vienkartinis įnašas į Asociacijos rezervo fondą).  

 
Asociacijos administracijos išlaidos buvo finansuojamos lėšomis, gautomis 

vienkartinio stojamojo, asociacijos nario mokesčių ir atliekų tvarkymo administravimo 
mokesčių pagrindu. 

 
Atliekų tvarkymas ir viešinimas buvo finansuojamas EEĮ atliekų tvarkymo 

organizavimo paslaugos apmokėjimo mokesčio lėšomis.  
 
Asociacijos steigėjų ir narių įnašų, mokėtų asociacijai sumos: 

 
Mokesčiai už atliekų tvarkymo organizavimą (2011m. patirta atliekų tvarkymo savikaina): 

 Nr. Kategorija  EEĮA tvarkymo 
savikaina su 
20Lt mokesčiu 
už viešinimą, Lt/t 
be PVM 

1A Stambūs namų apyvokos prietaisai 0,550 
1B Stambūs namų apyvokos prietaisai 

su šaldymo įranga 1,018 
2 Smulkūs namų apyvokos prietaisai 1,026 
3A IT ir telekomunikacinė įranga 0,807 
3B Monitoriai 0,842 
4A Vartojimo įranga 0,815 
4B Televizoriai 0,866 
5a Šviestuvai 0,670 
5b Dujošvytės lempos 3,259 
6 Elektriniai ir elektroniniai įrankiai 

(išskyrus stambius stacionarius 
pramoninius prietaisus) 0,644 

7 Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 1,038 
8 Medicininiai prietaisai (išskyrus 

implantuotus ir infekuotus 
produktus) 1,022 

9 Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 1,023 
10 Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 1,020 

Lentelė 4 Asociacijos “EEPA” 2011 m. EEĮ atliekų tvarkymo savikaina 
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Asociacijos narystės sąlygos ir tarifai 
 

I. Vienkartiniai narystės mokesčiai mokami stojimo momentu 

 
 

II. Metiniai narystės mokesčiai mokami kasmet 
 

Eil. 
Nr. 

Mokesčio pavadinimas Mokesčio dydis 
nariams, Lt 

Mokesčio dydis 
asocijuotiems 
nariams, Lt 

1. Diferencijuotas metinis narystės mokestis:   
jei į rinką išleidžiama nuo 0 iki 25 tonų per metus      1000 0 
jei į rinką išleidžiama nuo 25 iki 50 tonų per metus 1500 0 
jei į rinką išleidžiama nuo 50 iki 100 tonų per metus 2000 0 
jei į rinką išleidžiama nuo 100 iki 200 tonų per metus 2500 0 
jei į rinką išleidžiama nuo 200 iki1000 tonų per 
metus 

3000 0 

jei į rinką išleidžiama daugiau nei 1000 tonų per 
metus 

4000 0 

 
 

III. Administraciniai mokesčiai 
Eil. Nr. Mokesčio pavadinimas Mokesčio 

dydis 
nariams,  Lt/t  

Mokesčio 
dydis 

asocijuotiems 
nariams , Lt/t  

1. EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo 
administracinis mokestis 

30 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokesčio pavadinimas Mokesčio dydis 
nariams, Lt 

Mokesčio dydis 
asocijuotiems 
nariams, Lt 

1. Vienkartinis stojamasis mokestis 250 250 
 

2. Diferencijuotas vienkartinis įnašas į kompensacijos fondą:   
 jei į rinką išleidžiama nuo 0 iki 25 tonų per metus      255 255 
 jei į rinką išleidžiama nuo 25 iki 50 tonų per metus 340 340 
 jei į rinką išleidžiama nuo 50 iki 100 tonų per 

metus 
426 426 

 jei į rinką išleidžiama nuo 100 iki 200 tonų per 
metus 

511 511 

 jei į rinką išleidžiama nuo 200 iki1000 tonų per 
metus 

681 681 

 jei į rinką išleidžiama daugiau nei 1000 tonų per 
metus 

851 851 
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Asociacijos metinių įplaukų dydis: 
 
Įplaukų pavadinimas Suma, litais 

Atliekų tvarkymo organizavimo įplaukos 5 817 727,96 
Nario ir stojamojo mokesčio įplaukos 129 625,02 
Įnašo į administracinį fondą įplaukos 236 081,26 
Įnašo į kompensavimo fondą įplaukos 4 165,50 
Banko palūkanos (kitos pajamos) 1338,26 

Iš viso: 6 188 937,80 
 
Gautų įplaukų bendra suma:  6 188 937,80 Lt 
Gautų pajamų bendra suma: 5  817 727,96 Lt 
 
Lėšos, skirtos LRV nustatytų EEĮA tvarkymo užduočių vykdymui – 5 380 644,70 Lt 
Lėšos, skirtos EEĮA švietimo programos vykdymui – 387 951,16 Lt 
Lėšos, skirtos su atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms – 0 Lt 
Lėšos, skirtos organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui – 233 688,31 Lt 
Lėšos, skirtos organizacijos steigėjų ir narių patirtų nuostolių dėl Gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir nustatytų užduočių 
neįvykdymo kompensavimo – 0 Lt 

 

Pastaba: finansiniai duomenys preliminarūs ir gali būti patikslinti po audito ataskaitos 
pateikimo.
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Iš narių švietimo programoms vykdyti gautos lėšos paskirstomos EEĮA ir batreijų akumuliatorių 
atliekų tvarkymo svarbos viešinimui.  Kai kurios viešinimo programos dalys vykdytos viešinant 
informaciją ir apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą,  ir apie elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų tvarkymą. Taip daroma odėl, kad baterijos dažnai yra neatsiejama elektros ir 
elektroninės įrangos dalis, didžiojoje dalyje elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 
vietų priimamos ir baterijų ir akumuliatorių atliekos, tiek su vienomis, tiek su kitomis atliekomis 
reikia elgtis laikantis analogiškų principų ir t.t. Tokiais atvejais finansavimas skiriamas lygiomis 
arba pagal pateikiamos informacijos kiekį proporcingomis dalimis iš baterijų ir akumuliatorių 
atliekų tvarkymo organizavimo biudžeto ir elektros ir elektroninės  įrangos atliekų tvarkymo 
organizavimo biudžeto, pvz., radijo klipo, kuriame pateikiama informacija apie baterijų ir 
akumuliatorių bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, transliavimo išlaidos buvo 
dalinamos lygiai per pusę. 

 
Asociacijos administracijos darbo užmokestis finansuojamas ir iš baterijų ir  akumuliatorių 

atliekų tvarkymo organizavimo ir iš elektros ir išelektroninės įrangos atliekų tvarkymo 

organizavimu atitinkamų įplaukų kategorijų  proporcijom, priklausančiom nuo to, kokią laiko dalį 

darbuotojas skiria atitinkamos kategorijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklai. Maždaug 

trečdalis visų administracinių išlaidų dengiama iš baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 

organizavimui skirtų lėšų du trečdaliai iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 

admisnitravimui , kadangi baterijas ir akumuliatoriu tvarko maždaug trečdalis asociacijos narių. 

  

2. Informacija apie 2011 m. švietimo programoje numatytų 
priemonių įgyvendinimą 

 
Informavimo 

priemonė 
Priemonės aprašymas Tikslinės grupės Vykdymo 

terminai 
Planuotos 

skirti lėšos, 
litais 

WEB 
svetainės 
palaikymas 

Nuolatiniai 
naujienlaiškiai, naujienos, 
nuolatinis informacijos apie 
elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų tvarkymo 
veiklą atnaujinimas. 

Internetu 
besinaudojantys šalies 
gyventojai 

I-IV 
ketvirčiai 

6000Lt 

 
Svetainė www.epa.lt buvo nuolat prižiūrima nuolat atnaujinant joje gyventojams pateikiamą informaciją. 
Šie darbai buvo atliekami asociacijos „EEPA“ darbuotojų pastangomis. 
Papildomai buvo modernizuota ir automatizuota asociacijos narių asociacijai teikiamų duomenų sistema. 
Duomenys apie išleidžiamus į rinką naujos įrangos kiekius bei  avansinės sąskaitos už atliekų tvarkymo    
organizavimą naujos sistemos dėka išrašomos automatizuotai. 
   
Priemonei įgyvendinti išleista 4000 Lt (internetinio puslapio modernizavimas diegiant automatizavimą) 
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Lauko 
konteinerių 
apipavidalinimas 

Lauko konteinerių 
apipavidalinimas. 
Spec.plakatų spauda ir 
kabinimas. 

Visos gyventojų 
amžiaus grupės 

I-IV ketirčiai 5000-
10000Lt 

 
Atliekų rinkimui saugojamose aikštelėse bei prie prekybos centrų  naudojamų lauko konteinerių bei  atliekas 
renkančių automobilių apipavidalinimui (tentams, skelbimams, lipdukams ir pan.) išleista 3127,50 Lt 
 

Skrajutės 
gyventojams, 
reklama ir 
straipsniai 
vietinėje 
žiniasklaidoje, 
bendrų su 
prekybos centrais 
akcijų viešinimas 

Informacija ir reklaminė 
medžiaga bus talpinama ir 
platinama miestuose, 
kuriuose bus įkurtos mūsų 
surinkimo vietos arba kurių 
savivaldybės pasirašys 
bendradarbiavimo sutartį su 
asociacija „EEPA“ 
bendradarbiavimo sutartis 

Visi gyventojai I-IV 
ketvirčiai 

20000 Lt 

 
Informaciniai reklaminiai skelbimai vietiniuose laikraščiuose, internetiniuose portaluose ir skrajutės gyventojams, 
kuriuose buvo informuojama apie tai, kaip tinkamai atsikratyti sena EEĮA ir baterijomis bei akumuliatoriais buvo 
platinami visos šalies regioninėje žiniasklaidoje ir miestuose, kur buvo įsteigtos atliekų surinkimo vietos. 
 
Taip pat įgyvendintos dvi atliekų surinkimo akcijos „grąžink seną – pigiau pirk naują“. Pirmoji – pavasarinė akcija 
įgyvendinta kartu su įmone „Elektromarkt“, o vasarinė – rudeninė akcija „Ekotopokaravanas“ organizuota kartu su 
kompanija „Topo Centras“. 
 
 Skelbimams ir skrajutėms buvo išleista 43 458 Lt 
 Bendroms su prekybos centrais akcijoms “grąžink seną – pigiau pirk naują“ išleista 10 700 Lt   
 

Mokymai apie 
atliekų rinkimo 
svarbą šalies 
mokyklose.  

Atliekų 
surinkimo akcijos 
organizavimas 

Kartu su „Drąsinkime 
ateitį“ sukurti video pamoką 
ir reklaminę medžiagą. 
Suorganizuoti pamokos 
pravedimą  šalies 
mokykloms 

Vyresniųjų klasių 
moksleiviai, jų tėvai ir 
mokytojai 

I-II 
ketvirčiai 

35 000 Lt 

 
Akcija vykdyta 2011m. kovo – gegužės mėnesiais. Akcijoje dalyvavusių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams 
biologijos pamokų demonstruotas mokomasis video filmas (pateikiamas viešinimo medžiagos segtuve 
pateikiamame CD)  apie EEĮA ir baterijų bei akumuliatorių atliekų tvarkymą. Vėliau akcijoje dalyvavusiose   
mokyklose skelbtas atliekų surinkimo konkursas, kurio metu atliekos iš mokyklų buvo išvežamos pagal grafiką. 
Akcijoje dalyvavo beveik 500 mokyklų.  Atliekų surinkimo akcijos metu surinkta per 100 tonų elektronikos 
atliekų. 
 
Akcijai organizuoti išleista 35 800 Lt. 
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Reklaminių 
video klipų 
sukūrimas ir 
transliavimas 

3 video klipai (30 s) ir jų 
sutrumpintų versijų (15 s) 
sukūrimo ir ištransliavimo 
respublikinėje televizijoje 
paslaugos 

Visi šalies gyventojai 2010 m. III-
IV ketvirčiai 

275974Lt 
t.t.229906,61 
Lt ES paramos 
lėšų 

 
Sukurti 3 video klipai ir sutrumpintos jų versijos buvo du mėnesius transliuojamos Lietuvos (LRT) ir Baltijos 
televizijų kanalais. Video klipų kopijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai buvo pateiktos iš karto po klipų 
transliavimo.  
 
Video klipų sukūrimui ir transliavimui išleista 275 974Lt (t.t. 229 906,61 Lt ES paramos lėšų)  
 
 

Perdirbėjų 
vykdomo atliekų 
rinkimo 
viešinimas 

Pinigai (pagal tvarkymo 
sutartis) skiriami perdirbėjų 
vykdomam atliekų rinkimo 
paslaugų viešinimui. 

Visi šalies gyventojai 2010m. I-IV 
ketvirtis 

100 000Lt 

 
Pagal sutartis su perdirbėjais perkant kompleksines EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas dalis asociacijos atliekų 
tvarkymui skiriamų pinigų išleidžiami atliekų surinkimo ir supirkimo paslaugų viešinimui. Atliekų tvarkytojai savo 
sąskaitose atskirai nenurodo viešinimui skirtų lėšų, tačiau tai kiek lėšų bus skiriama viešinimui skiriama lėšų 
nurodyta sutartyse. 
 
2011m. atliekų tvarkymo viešinimui atliekų tvarkytojai išleido min. 100 000 Lt asociacijos EEPA EEĮA tvarkymui 
skirtų lėšų.  
 
 

Kitos, neplanuotos, tačiau papildomai įgyvendintos priemonės:  
1. Kartu su Alytaus RAATC ir Vilniaus VAATC įgyvendinta atliekų surinkimo ir gyventojų švietimo akcija 

pietų ir pietryčių Lietuvoje. Akcijos metu EEĮA rinkimo akcija buvo skelbiama visose Alytaus RAATC ir 
Vilniaus VAATC savivaldybėse. Akcijos metu atliekas atnešę gyventojai galėjo laimėti prizus loterijoje. 

 
 

 
Lentelė 5 Informacija apie švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą 
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4. 2012 m. EEĮA tvarkymo organizavimo veiklos  planas 

 
Veiklos organizavimo plane numatytomis priemonėmis siekiama užtikrinti 

Vyriausybės nustatytų EEĮ atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą. 
 

2012 metais numatomos įgyvendinti šios priemonės: 
Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės tikslai Priemonės 
finansavimas 

Priemonės 
įgyvendinimo 
terminas 2012 m 

EEĮ atliekų tvar-
kymo paslaugų 
sutarčių peržiūra, 
sutarčių vykdymo 
kokybės ir apimčių 
kontrolė bei koor-
dinavimas   

• Pratęsti ir patikslinti galiojančias atliekų 
tvarkymo (surinkimo, vežimo, saugojimo, 
rūšiavimo,  perdirbimo)  sutartis bei sudaryti 
naujas 

• Kartu su partneriais sudaryti metinius 
bendros (švietimo ir pan.) veiklos planus 

• Siekiant įvykdyti Vyriausybės nustatytas 
atliekų tvarkymo užduotis, kartu su 
partneriais nuolat (ne rečiau kaip kas 
ketvirtį) peržvelgti veiklos rezultatus bei 
aptarti galimus situacijos koregavimo 
veiksmus  

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai, atliekų 
tvarkymo mokesčiai 

I – II – III -IV 
ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Pagal ilgametę statistiką būtent sausio mėnesį atliekų tvarkymo veiklos apimtys būna mažiausios, todėl būtent šis mėnesis yra 
tinkamiausias veiklos planavimui ir sutarčių tikslinimui. Šausio  mėnesį atliekų tvarkymo veiklas  vykdome pagal ankstesnių 
metų sutarčių sąlygas.   
Ši priemonė turi ypač didelę reikšmę Vyriausybės numatytų EEĮ atliekų tvarkymo užduočių vykdymui, nes pagal ligšiolinę 
statistiką apie 90% asociacijos tvarkomų atliekų sutvarkoma būtent asociacijai kompleksinę atliekų surinkimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo paslaugą  teikiančių atliekų tvarkytojų pastangomis superkant atliekas ir atskiras jų dalis atliekų supirkimą 
vykdančiose  veiklavietėse.  
Su partneriais sudaromose sutartyse numatomos ir jų veiklos kontrolės galimybės. Tokia veiklos  kontrolė vykdoma ne rečiau 
kaip kas ketvirtį. Kontrolės ir/ar veiklos rezultatai kartu apibendrinami, daromos išvados. 
 
 
 
 
 
 
EEĮ atliekų 
surinkimo vietų EEĮ 
platinimo vietose 
ir/ar šalia jų 
steigimas 

• Įsteigti ne mažiau kaip po vieną  EEĮA 
surinkimo vietą kiekvieniems 200 tonų 
asociacijos narių į rinką išleidžiamos EEĮ 
  

• Užtikrinti tinkamą EEĮA surinkimo sistemos 
viešinimą ir funkcionavimą 

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai, atliekų 
tvarkymo mokesčiai 

I-II ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, nustatančiame 2012m. EEĮA tvarkymo užduotis, gamintojai ir importuotojai gali 
vykdyti užduotį 40%,  jei įsteigia ne mažiau kaip po vieną EEĮA surinkimo vietą kiekvieniems 200t į rinką išleidžiamos 
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naujos EEĮ įrangos kiekio.  
Asociacija EEPA 2012m. ketina įsteigti apie 100 tolygiai šalyje išdėstytų  EEĮA surinkimo vietų, kurios turėtų paskatinti 
šalies gyventojus atsikratyti EEĮA atliekomis tinkamai.  
Tikėtina, kad pirmais (2012) metais šiose surinkimo vietose bus surinkta apie 300 – 500 tonų EEĮA. 
Viso per savivaldybių atliekų surinkimo aikšteles ir platinimo vietas 2012m. asociacija tikisi surinkti apie 1000t EEĮ atliekų. 
 
 
 
Paraiška LAAIF 
paramai spec. 
konteineriams 
smulkiai EEĮA 
įsigyti  ar pagaminti  

• Sukurti ir pagaminti  spec. konteinerius 
atliekoms prekybos vietose rinkti. 

• Gauti LAAIF paramą šių konteinerių 
pakankamam kiekiui įsigyti ar pagaminti  

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai 

I –II ketvirtis 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Kelių metų surenkamų atliekų kiekių statistika  rodo, kad mažiausiai surenkama smulkių elektronikos prietaisų atliekų. 
Manytina, kad šiais prietaisais dažniausiai atsikratoma tiesiog išmetant juos į komunalinių atliekų konteinerį.   
Tikėtina, kad efektyviau surinkti smulkias EEĮA būtų įmanoma prekybos vietose (patalpose) pastačius stacionarias talpas su 
skyriais baterijų, elektronikos ir dujošvyčių lempų atliekų atsikratymui, tačiau nuosavų lėšų šiam tikslui 2012m. asociacija 
skirti negali, kadangi jau ketinama investuoti  į 100 EEĮA surinkimo vietų steigimą. 
Tuo atveju, jei 2012 m. LAAIF paramos konteinerių sukūrimui ar įsigijimui gauti nepavyktų, konteineriai už asociacijos lėšas 
būtų įsigyjami 2013 metais. 
   
 
Bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis 

• Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
papildančių sistemų diegimas; 

• Bendradarbiavimas visuomenės švietimo 
srityje. 

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai 

I-IV ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Naujai įsigaliosiantis atliekų tvarkymo įstatymas nustato gamintojams ir importuotojams ir jas vienijančioms organizacijoms 
prievolę sudaryti bendradarbiavimo sutartis su  šalies savivaldybėmis. Siekdami, kad mūsų organizacija atitiktų jai keliamus 
reikalavimus sieksime iki metų galo sudaryti bendradarbiavimo sutartis su visomis šalies savivaldybėmis.  Sutartis su 
savivaldybėmis sieksime sudaryti bendradarbiaudami su kitomis šalyje veikiančiomis licencijuotomis atliekų tvarkymo 
organizacijomis.  
 
Bendradarbiavimas 
su valstybinėm 
institucijomis 

 
• Šia priemone siekiama šalyje  sukurti teisinę 

aplinką, kuri skatintų  EEĮA surinkimą ir 
suadrytų gamintojams ir importuotojams 
sąlygas šias prievoles vykdyti optimaliausiu 
įmanomu būdu.  

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai 

I-IV ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Siekiant tobulinti EEĮA tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ketinama bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos, 
Aplinkos apsaugos agentūros ir/ar regionų aplinkos apsaugos atstovais. Planuojama vykdyti šiuos veiksmus: 
1. Dalyvauti teisės aktų derinime; 
2. Teikti pasiūlymus dėl EEĮ atliekų tvarkymo reglamentavimo tobulinimo  
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Darbas su 
asociacijos nariais ir 
potencialiais 
asociacijos nariais 

• Asociacijos narių konsultavimas EEĮ atliekų 
tvarkymo klausimais; 

• Asociacijos narių EEĮ išleidimo į rinką ir 
EEĮA tvarkymo duomenų administravimas 

• Asociacijos narių mokėjimų ir skolų 
administravimas  

• Naujų narių pritraukimas ir neregistruotų 
gamintojų ir importuotojų išaiškinimas 

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai 

I-IV ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Asociacija už savo narius RAAD teikia informaciją apie planuojamą išleisti į rinką EEĮ ir faktinius sutvarkytus EEĮA kiekius. 
Tikslus ir savalaikis minėtos informacijos pateikimas yra svarbus asociacijos veiklos aspektas. 
 
2012 m. (kovo mėn.) asociacija ketina organizuoti vieną visuotinį narių susirinkimą, kurio metu nariams bus teikiama 
informacija apie asociacijos veiklos rezultatus, planus, teisės aktų  naujoves, tvirtinama asociacijos finansinė ataskaita  bei 
atliekų tvarkymo organizavimo veiklos tarifai ir pan. 
 
Visus 2012m. asociacijos nariai bus skatinami informuoti asociaciją apie galimus neregistruotus EEĮ importo 
atvejus.Atsižvelgdama į gautą informaciją asociacija skatins neregistruotus gamintojus-importuotojus registruotis gamintojų ir 
importuotojų sąvade, deklaruoti savo importuojamus kiekius bei vykdyti gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo 
prievoles. 
 
Visuomenės 
švietimas EEĮ 
atliekų tvarkymo 
klausimais 

• Siekiant didinti EEĮA surinkimo kiekius 
visuomenė bus šviečiama bet ir skatinama 
tinkamai atsikratyti EEĮA atliekomis. 

Nario mokestis, narių 
tiksliniai įnašai 

      I-IV ketvirčiai 

 
Priemonės pagrindimas ir aprašymas: 
Šalies visuomenėje dar trūksta žinių ir supratimo apie tai, kad namų ūkyje susidariusiomis EEĮ atliekomis būtina tinkamai 
pasirūpinti. Dažnai manoma, kad už namuose susidariusių atliekų atskirą sutvarkymą turi būti atsakingas kažkas, bet tik ne 
pats gyventojas. 
 
Šia priemone bus siekiama įgyvendinti žemiau pateiktą visuomenės švietimo programą, kurios pagrindiniai tikslai yra didintui 
visuomenės sąmoningumą  skatinti žmones tinkamai atsikratyti EEĮA pristatant jas į surinkimo vietas arba išsikviečiant tokių 
atliekų išvežimu užsiimančias bendroves į savo namus. 
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5. 2012m. švietimo programa 

 
 

Asociacijos “EEPA” 2012 m. uždaviniai visuomenės švietimo srityje: 

 
1. Toliau didinti asociacijos EEPA surinkimo sistemos ženklo žinomumą; 
2. Toliau didinti www.epa.lt surinkimo vietų paieškos sistemos žinomumą; 
3. Šviesti visuomenę apie tai, kaip reikia tinkamai atsikratyti EEĮA 
4. Skatinti  vartotojus tinkamai atsikratyti buityje susidarančiomis EEĮA 

 
 
Asociacijos „EEPA“ visuomenės švietimo programa 2012 metams: 

Informavimo 
priemonė 

Priemonės tikslai Tikslinės grupės Vykdymo terminai Planuojamos 
skirti lėšos, litais 

Mokymai apie atliekų 
rinkimo svarbą šalies 
mokyklose.Atliekų 
surinkimo akcijos 
organizavimas 

Kartu su „Drąsinkime ateitį“ 
sukurti mokomąją medžiagą ir 
suorganizuoti atliekų rinkimo 
konkursą skatinant tinkamai 
atsikratyti atliekomis tiek namų 
ūkiuose tiek ir įstaigose, kuriose 
dirba mokinių tėvai. 

Moksleiviai, jų tėvai ir 
mokytojai 

I-II ketvirčiai 35000 Lt EEĮA ir 
baterijų ir 

akumuliatorių 
švietimo 

programos lėšų 

Priemonės aprašymas: 
 
2011m. jau vykdėme panašią akciją kartu su šalies mokyklomis ir viešąja įstaiga „Drąsinkime ateitį“. Akcijoje dalyvavo per 500 šalies 
mokyklų, akcijos metu surinkta per 100 tonų EEĮ atliekų. Akciją norime tęsti ir šiais metais, kadangi būtent mokiniai ir mokytojai yra ta 
tikslinė grupė, kuri lems EEĮA ir kt. atliekų atskiro surinkimo plėtrą ateityje.    
 
Šiemetinę akciją ketiname organizuoti aprėpdami ne tik vyresniųjų bet ir kitų amžiaus grupių moksleivius. Akcijos metu ne tik šviesime ir 
mokysime, bet skatinsime mokinius praktiškai tinkamai atsikratyti jų namų ūkiuose susikaupusiomis EEĮ atliekomis. 
 
Asociacijos įsteigtų 
EEĮA surinkimo vietų 
apipavidalinimas 

Tinkamai (pagal teisės aktų 
reikalavimus) ir vaizdžiai 
apipavidalinti asociacijos įsteigtas 
EEĮA surinkimo vietas 

Visi guventojai I – II ketvirčiai 30000 Lt EEĮA 
švietimo 

programos lėšų  

Priemonės aprašymas: 
 
2012m. asociacija ketina įsteigti apie 100  EEĮA surinkimo vietų EEĮ platinimo vietose. Šios surinkimo vietos bus apipavidalinamos 
specialiais plakatais, bei nuorodomis. 
 
Pranešimai 
regioniniuose 
leidiniuose apie 
atliekų surinkimo 
vietas 

Viešinti asociacijos įsteigtas EEĮA 
surinkimo vietas 

Gyventojai, savivaldybės, 
gamintojai/importuotojai, 

platintojai 

 III-IV ketvirčiai  42000 Lt EEĮ ir 
baterijų ir 
akumuliatorių 
švietimo 
programai skirtų 
lėšų 

Priemonės aprašymas: 
 
Asociacija ketina informuoti gyventojus apie įsteigtus atliekų surinkimo taškus, kuriuose gyventojai galės palikti bet kokio dydžio elektros 
ir elektroninės įrangos bei nešiojamų ir automobiliams skirtų bei pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, bei apie galimybę išvžti 
stambias atliekas iš namų nemokamai. Pranešime gyventojai bus informuojami apie teisingą atliekų atsikratymą ir raginami elgtis 
atsakingai. Planuojama tokius pranešimus platinti kas du mėnesius, pradedant trečiu metų ketvirčiu, viso 6 kartus praktiškai visuose 
Lietuvos regioniniuose laikraščiuose.  Numatyta skirti po 7000 litų kiekvienam pranešimo išplatinimui, pusė šių išlaidų bus dengiama iš 
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narių lėšų už baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir švietimą. 
 

Pranešimai 
regioniniuose 
leidiniuose apie 
atliekų išvežimą iš 
gyventojų namų 

Viešinti asociacijos įsteigtas EEĮA 
surinkimo vietas  

Gyventojai, savivaldybės, 
gamintojai/importuotojai, 

platintojai 

 II-IV ketvirčiai 30000 Lt EEĮ ir 
baterijų ir 

akumuliatorių 
švietimo 

programai skirtų 
lėšų 

 
Priemonės aprašymas: 
 
Gyventojams ir įmonėms, kurios neturi galimybės pristatyti atliekų į surinkimo vietas, turi stambios technikos atliekų, daug smulkių 
atliekų, asociacija siūlys galimybę surinkti atliekas iš namų arba veiklos vietų. Spaudoje išplatins reklaminius pranešimus apie visoje 
Lietuvoje teikiamą paslaugą bei informuos apie teisingą atliekų atsikratymą ir ragins gyventojus elgtis atsakingai. Numatoma, kad 
pranešimai pasirodys kas du mėnesius, pradedant trečiu ketvirčiu didžiuosiuose Lietuvos regioniniuose laikraščiuose.  
 
Atsižvelgiant į tai, kaip seksis rinkti atliekas (surinkimo kiekius) vasarą – rudenį bus sprendžiama dėl papildomų skatinimo akcijų, kurios 
būtų vykdomos jas viešinant tais pačiais kanalais, organizavimo. 
 

 
 

Perdirbėjų vykdomo 
atliekų rinkimo 
viešinimas 

Pinigai (pagal tvarkymo sutartis) 
skiriami perdirbėjų vykdomam 
atliekų rinkimo paslaugų 
viešinimui 

Visi šalies gyventojai  I-IV ketvirčiai 100000Lt EEĮA 
tvarkymo lėšų 

Priemonės aprašymas: 
 
Asociacija kasmet perka kompleksines (surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo) EEĮA tvarkymo paslaugas. Dalį už šias paslaugas sumokamų 
pinigų atliekų tvarkymo įmonės panaudoja EEĮA tvarkymo švietimui ir viešinimui. 2012 metais šių lėšų panaudojimo efektyvumą 
asociacija sieks užtikrinti dalyvaudama atliekų tvarkytojų viešinimo programų kūrimo procesuose.  

ES remiamas EEĮA 
surinkimo akcijų, 
paskaitų ir konkursų 
projektas  

Skatinti šalies regionų gyventojus 
tinkamai atsikratyti EEĮA   

25 šalies regionų gyventojai IV ketvirtis (jei bus 
gauta ES parama) 

200000 ES 
paramos ir 

asociacijos narių 
lėšų 

Priemonės aprašymas: 
 
Asociacija EEPA kartu su Lietuvos prekybos įmonių asociacija pateikė paraišką ES paramai gauti. Pateiktame projekte numatyta šalies 
regionų miesteliuose suorganizuoti 25 atliekų rinkimo skatinimo akcijas ir paskaitas-konkursus, kurių metu atliekas atidavę žmonės galės 
laimėti vertingus prizus. Projektas bus vykdomas tik tuo atveju jei bus gautas ES parama. 
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Asociacijos EEPA ataskaitos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 
veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemos bei švietimo 

programos įgyvendinimą priedas Nr.1 
 

Elektros ir elektroninės 
įrangos bei jos atliekų 
tvarkymo taisyklių  

5 priedas  
 

(Numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo 
vietų aprašymo forma) 

 

2012 M. NUMATOMŲ ĮRENGTI AR JAU ĮRENGTŲ ELEKTROS IR 
ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETŲ APRAŠYMAS 

 
2012 02 29 

(data) 
 
 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
 
2. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ar importuotojo rekvizitai: 

2.1. juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas 
arba fizinio asmens vardas, pavardė 

2.2. juridinio arba fizinio 
asmens kodas 

2.3. PVM mokėtojo kodas 
(neprivaloma) 

  

Asociacija „EEPA“ 300543821 LT100002405919 

 
2.4. juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas: 

Savivaldybė Vietovė ir pašto  
indeksas 

Gatvės  
pavadinimas 

Gatvės  
tipas 

Namo Nr. Korpusas Buto Nr. 

Vilniaus m. sav. Vilnius, LT-06118 Lasivės prospektas 123 - - 

 
2.5. ryšio duomenys: 

Asmuo ryšiams Telefono Nr. Fakso Nr. Mob. tel. Nr. El. pašto adresas  

Giedrius Mikulskas 852729985 852729985 869978274 bendras@epa.lt 
giedrius@epa.lt 

 
3. Informacija apie numatomų įrengti ar jau įrengtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų 
(toliau – Priėmimo vieta) Įrengėjus: 
 
3.1 Priėmimo vieta (-os) steigiama (-os): 

 individualiai  X licencijuotos gamintojų ir   kolektyviai  
    importuotojų organizacijos  (būtina užpildyti 3.2. lentelę) 

 
3.2. kolektyviai steigiamų Priėmimo vietų Įrengėjų sąrašas (pildoma kolektyviai steigiamos (-ų) Priėmimo 
vietos (-ų) atveju): 

Eil. Nr. Įrengėjo pavadinimas Juridinio arba fizinio asmens kodas 
1.   
2.   
3.   
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4. Informacija apie Priėmimo vietą (-as): 
Eil. Nr. Tikslus Priėmimo vietos pavadinimas (pvz., parduotuvė 

„Krautuvėlė“, degalinė „Degalai“ ar pan.) 
Priėmimo vietos adresas  

1 Automobilių stovėjimo aikštelė Ukmergės g. 329B, Vilnius 
2 Automobilių stovėjimo aikštelė Lakūnų g. 11, Vilnius 
3 Automobilių stovėjimo aikštelė Justiniškių g. 35A, Vilnius 
4 Automobilių stovėjimo aikštelė Sporto g. 16, Vilnius 
5 Automobilių stovėjimo aikštelė Ateities g. 4A, Vilnius 
6 Automobilių stovėjimo aikštelė Pilėnų g. 32, Panevėžys 
7 Automobilių stovėjimo aikštelė Kosmonautų g. 14, Panevėžys 
8 Automobilių stovėjimo aikštelė Bielinio g. 4C, Panevėžys 
9 Automobilių stovėjimo aikštelė Ateities g. 5A, Panevėžys 
10 Parduotuvė „Ermitažas“ Ozo g. 25, Vilnius 
11 Parduotuvė „Topo Centras“ Savanorių pr. 206A, Kaunas 
12 Parduotuvė „Topo Centras“ Ukmergės g. 240, Vilnius 
13 Parduotuvė „Topo Centras“ Žirmūnų g. 62, Vilnius 
14 Parduotuvė „Topo Centras“ Klaipėdos g. 143, Panevėžys 
15 Parduotuvė „Topo Centras“ Aido g. 8, Šiauliai 
16 Parduotuvė „Topo Centras“ Čiurlionio g. 55, Druskininkai 
17 Parduotuvė „Topo Centras“ Klaipėdos g. 37, Gargždai 
18 Parduotuvė „Topo Centras“ Basanavičiaus g. 6, Jonava 
19 Parduotuvė „Topo Centras“ Algirdo g. 1A, Jurbarkas 
20 Parduotuvė „Topo Centras“ Laisvės g. 7, Mažeikiai 
21 Parduotuvė „Topo Centras“ Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė 
22 Parduotuvė „Topo Centras“ Taikos pr. 139, Klaipėda 
23 Parduotuvė „Avitela“ Žemaitės al. 29, Kretinga 
24 Parduotuvė „Avitela“ Kęstučio g. 4, Telšiai 
25 Parduotuvė „Avitela“ Komunarų g. 2, Klaipėda 
26 Parduotuvė „Avitela“ Gedimino g. 28, Tauragė 
27 Parduotuvė „Avitela“ Prezidento g. 3, Jonava 
28 Parduotuvė „Avitela“ K.Baršausko g. 66a, Kaunas 
29 Parduotuvė „Senukai“ Basanavičiaus g. 52, Utena 
30 Parduotuvė „Senukai“ Kauno g. 120B, Ukmergė 
31 Parduotuvė „Senukai“ Tirkšlių g. 5E, Mažeikiai 
32 Parduotuvė „Senukai“ Vytauto g. 41, Prienai 
33 Parduotuvė „Senukai“ Savanorių g. 18, Zarasai 
34 Parduotuvė „Senukai“ Parokiškės km., Rokiškis 
35 Parduotuvė „Senukai“ Gedimino g. 116, Kaišiadorys 
36 Parduotuvė „Senukai“ Darbo a. 7, Panevėžys 
37 Parduotuvė „Senukai“ Draugystės g. 13, Elektrėnai 
38 Parduotuvė „Senukai“ Statybininkų g. 71, Alytus 
39 Parduotuvė „Senukai“ Draugystės g. 8, Kaunas 
40 Parduotuvė „Senukai“ Jonavos g. 62, Kaunas 
41 Parduotuvė „Senukai“ Islandijos pl. 32 , Kaunas 
42 Parduotuvė „Senukai“ Lukšio g. 34, Vilnius 
43 Parduotuvė „Senukai“ Ukmergės g. 244, Vilnius 
44 Parduotuvė „Senukai“ Šilutės pl.35 , Klaipėda 
45 Parduotuvė „Senukai“ Luokės g. 76-2, Telšiai 
46 Parduotuvė „Senukai“ Paliūniškio g. 5, Panevėžys 
47 AB „Snaigė“ Pramonės g. 11, Alytus 
48 R. Bekinčio iį Vairo g. 13, Šiauliai 
49 Degalinė „Lukoil“ Statybininkų 1, Visaginas 
50 Degalinė „Lukoil“ Vytauto 20, Zapyškis 
51 Degalinė „Lukoil“ Vytauto 105, Vilkaviškis 
52 Degalinė „Lukoil“ Kauno 26, Vievis 
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53 Degalinė „Lukoil“ Čiurlionio 63, Varėna 
54 Degalinė „Lukoil“ Pramonės 23, Utena 
55 Degalinė „Lukoil“ Žiedo 15, Ukmergė 
56 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 33, Trakai 
57 Degalinė „Lukoil“ Pramonės 2, Telšiai 
58 Degalinė „Lukoil“ Pramonės 9a, Tauragė 
59 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 50, Skuodas 
60 Degalinė „Lukoil“ Tilžės 59, Šilutė 
61 Degalinė „Lukoil“ Klaipėdos 4, Šilutė 
62 Degalinė „Lukoil“ Rytinio kelio 2, Šilalė 
63 Degalinė „Lukoil“ Užmiesčio 2, Šiauliai 
64 Degalinė „Lukoil“ Gegužių 26, Šiauliai 
65 Degalinė „Lukoil“ Dubijos 1, Šiauliai 
66 Degalinė „Lukoil“ Tilžės 274, Šiauliai 
67 Degalinė „Lukoil“ Basanavičiaus 122, Šiauliai 
68 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 5, Šalčininkai 
69 Degalinė „Lukoil“ Sodų 1, Šakiai 
70 Degalinė „Lukoil“ Respublikos 113, Rokiškis 
71 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 30, Raseiniai 
72 Degalinė „Lukoil“ Miško 64, Radviliškis 
73 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 3, Prienai 
74 Degalinė „Lukoil“ Klaipėdos 61, Priekulė 
75 Degalinė „Lukoil“ Gondingos 1, Plungė 
76 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 50, Pasvalys 
77 Degalinė „Lukoil“ Ganyklų 28, Palanga 
78 Degalinė „Lukoil“ Klaipėdos 44, Palanga 
79 Degalinė „Lukoil“ Vytauto 98, Pakruojis 
80 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 116, Pabradė 
81 Degalinė „Lukoil“ Montuotojų 2, Mažeikiai 
82 Degalinė „Lukoil“ Geležinkelio 5, Marijampolė 
83 Degalinė „Lukoil“ Ambrazevičiaus 2, Marijampolė 
84 Degalinė „Lukoil“ Turistų 92, Lazdijai 
85 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 38, Kuršėnai 
86 Degalinė „Lukoil“ Klaipėdos 1a, Kretingalė 
87 Degalinė „Lukoil“ Vytauto 163, Kretinga 
88 Degalinė „Lukoil“ Kušliškių kaimas, Kalvarija 
89 Degalinė „Lukoil“ Gedimino 135, Kaišiadorys 
90 Degalinė „Lukoil“ Muitinės 22, Jurbarkas 
91 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 51, Joniškis 
92 Degalinė „Lukoil“ Darbininkų 4, Jonava 
93 Degalinė „Lukoil“ Turistų 28, Ignalina 
94 Degalinė „Lukoil“ Vilniaus 65, Grigiškės 
95 Degalinė „Lukoil“ Elektrinės 6, Elektrėnai 
96 Degalinė „Lukoil“ Gardino 79, Druskininkai 
97 Degalinė „Lukoil“ Parodos 2, Biržai 
98 Degalinė „Lukoil“ Vienuolio 34, Anykščiai 
99 Degalinė „Lukoil“ Ulonų 33, Alytus 
100 Degalinė „Lukoil“ Naujoji 27, Alytus 
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5. Atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos sutartys dėl Priėmimo vietoje (-ose) surinktų elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ar kitokio panaudojimo: 
Eil. 
Nr. 

Atliekų tvarkytojo 
pavadinimas 

Atliekų tvarkytojo 
registracijos Atliekų 
tvarkytojų registre 
kodas 

Sutarties Nr., data ir 
galiojimo data 

Atliekų tvarkymo 
veikla, dėl kurios 
pasirašyta sutartis 

1. UAB „EMP 
Recycling“ 

141034 20120123-1,sudaryta  
2012-01-23, galioja iki 
nutraukimo (neribotai)  

EEĮA surinkimas, 
supirkimas, 
rūšiavimas, 
perdirbimas, 
viešinimas 

 
6. Deklaracija 
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Šiame aprašyme minimos 
Priėmimo vieta (-os) bus įrengta (-os) laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo, Elektros ir elektroninės įrangos 
bei jos atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Priėmimo vietoje (-ose) surinktos elektros 
ir elektroninės įrangos atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
ir perduodamos atliekų perdirbimo ar kitokio naudojimo įmonėms.  
 
 
 
Atsakingas asmuo     

  (asmens pareigos, vardas ir pavardė)  (parašas) 

     
 

__________ 
 

 


