ASOCIACIJOS EEPA
2012M. ATASKAITA APIE
ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS
ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO
VEIKLOS ORGANIZAVIMO
PLANO VYKDYMĄ

2013m. vasaris

1. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius bei sąrašas 2012-12-31d.
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“.
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Įmonės pavadinimas

Adidas Baltics SIA
USI INTERNATIONAL
AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"
AB "Snaigė"
AbeStock AS
BSH Home Appliances AB filialas Vilnius
Elko Grupa AS
IĮ “JUOZO PUOTKALIO SIUVYKLA”
IĮ Omedita
MAXIMA LT, UAB
OU Elektroskandia Baltics Lietuvos filialas
Ričardo Bekinčio įmonė
UAB "Whirlpool Baltic"
UAB "ABC Data Lietuva"
UAB "Adax"
UAB "ALSO Lietuva"
UAB "Anvol"
UAB "AP Trade"
UAB "Ardena"
UAB "ASBIS Vilnius"
UAB "ATEA"
UAB "Avitelos prekyba"
UAB "Axis Industries"
UAB "BAIP"
UAB "BaltMed"
UAB "Baltronic Vilnius"
UAB "Biznio mašinų kompanija"
UAB "D-Link"
UAB "Despina"
UAB "Dogas"
UAB "DS Solutions"
UAB "Electrolux"
UAB "Elektrobalt"

Pavedę tvarkyti Pavedę tvarkyti
EEĮ atliekas
Baterijų ir (ar)
akumuliatorių
atliekas
+
+
+
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+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
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+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

UAB "Elektrometa"
UAB "Elstila"
UAB "Equinox Europe"
UAB "Ermitažas"
UAB "Flamanda"
UAB "Gaudrė"
UAB "IBM Lietuva"
UAB "Ikolta"
UAB "Inida"
UAB "INTA"
UAB "Laurimas"
UAB "Lemona"
UAB "Lemora"
UAB "Mazgas Ltd"
UAB "Miele Appliances"
UAB "Northcliffe lighting"
UAB "Onninen"
UAB "Palink"
UAB "Prenta"
UAB "Pretendentas"
UAB "Rivona"
UAB "Roche Lietuva"
UAB "Select rinka"
UAB "Senukų prekybos centras"
UAB "Servicenet"
UAB "Šiaulių tauro televizoriai"
UAB "Sirenitas"
UAB "Sirijus"
UAB "Skaitmeninis pasaulis"
UAB "SLO Lithuania"
UAB "Spikarė"
UAB "TC Prekyba"
UAB "TD Baltic"
UAB "Technikos meistrai"
UAB "TELE2"
UAB "Telenoja"
UAB "Tomita"
UAB "Trajektorija"
UAB "Žalioji gryčia"
UAB “Advanced IT system”
UAB “AVAD Baltic”
UAB “Karcher”
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+
+
+
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

UAB “Klinkmann lit”
UAB „Acme kompiuterių komponentai“
UAB „AG Trade“
UAB „Alphatec Baltic“
UAB Kvazar Micro Baltic
UAB NITS
UAB Servisa ICT
UAB YE International
Hnit Baltic
"ESEMA"
TTS Tooltechnic Systems
LIUDO ĮRANKIAI
UAB "1A.LT"
UAB "Alytaus prekyba"
UAB "Baltijos kontaktų grupė"
UAB "Arevita ir Ko"
D.Jakšaitienės veterinarijos vaistinė
UAB Spaineta ir KO
UAB TEIDA
UAB DVIRIDA
UAB KADABRA
UAB Legatina
UAB Mobile center
UAB Rywal LT
UAB Wilara
UAB Arte Domestica
UAB Husqvarna Lietuva
E.Nekio „Baterija“
UAB Proma Baltus
UAB Interlux
UAB ProSangvis
UAB Fedingas
UAB Eurodigital
UAB "RSB NOVIKONTAS"
UAB GRAŽVALDA
Microsoft Ireland Operations Limited
UAB "Vikadent"
UAB „Įrankiai.LT“
UAB „Kopijavimo sistemos“
UAB „Emilita“

+
+
+
+
+
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+
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+
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2. Bendras 2012 metais išleistų į rinką Organizacijos steigėjų ir
narių elektros ir elektroninės įrangos kiekis
EEĮ kategorija
01.a. Stambi technika be šaldymo įrangos
01.b. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo
įranga
02. Smulkūs namų apyvokos prietaisai
03.a. IT ir telekomunikacinė įranga
03.b. Monitoriai
04.a. Vartojimo įranga
04.b. Televizoriai
05.a. Šviestuvai
05.b. Dujošvytės lempos
06. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus
stambius stacionarius pramoninius prietaisus)
07. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
08. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir
infekuotus produktus)
09. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai
Viso:

Naudojama
buityje, kg

Iš jų
naudojama
ne buityje,kg

8.666.062,00

0,00

3.687.866,00
1.433.795,00
1.754.413,00
384.358,00
186.579,00
1.067.225,00
332.360,00
99.011,00

0,00
0,00
33.643,00
0,00
0,00
0,00
196.054,00
5.413,00

729.155,00

0,00

167.412,00

0,00

21.454,00
104.165,00
1.500,00
18.635.355,00

15.647,00
152,00
1.500,00
252.409,00
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3. Bendras 2012 metų surinktų ir sutvarkytų Organizacijos
steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos kiekis
Kategorijos
1a. Stambūs namų apyvokos prietaisai
1b. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga
2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai
3a. IT ir telekomunikacinė įranga
3b. Monitoriai
4a. Vartojimo įranga
4b. Televizoriai
5a. Šviestuvai
5b. Dujošvytės lempos
6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius
stacionarius pramoninius prietaisus)
7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
8. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus
produktus)
9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo
Viso:

Sutvarkyta EEĮA, kg
3.473.750
1.786.744
293.650
703.369
257.537
85.316
541.893
164.305
58.000
293.761
15.234
8.778
40.209
0
7.722.546

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis įvykdyta 41,44%
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4. Aprašytas Organizacijos Veiklos organizavimo plane
nustatytų 2012 metų priemonių ir veiksmų vykdymas
(vykdymo aprašymas pateikiamas skiltyje „priemonės
įgyvendinimo būsena)
Priemonės
pavadinimas

Priemonės tikslai

Priemonės
finansavimas

Priemonės
įgyvendinimo
terminas 2012 m

EEĮ atliekų tvarkymo
paslaugų
sutarčių peržiūra,
sutarčių vykdymo
kokybės ir apimčių
kontrolė bei koordinavimas

 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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2012 m. pradžioje konkurso būdu sėkmingai sudarytos atliekų surinkimo, gabenimo ir perdirbimo sutartys. Visos visais
būdais asociacijos EEPA (pagal sudarytas sutartis dėl atliekų surinkimo) surinktos EEĮ atliekos 2012 metais gabentos tik į
„EMP Recycling“ gamyklą. Tai leido užtikrinti tinkamą ir lengvai kontroliuojamą asociacijos EEPA surinkimo tinkle
surinktų atliekų apskaitą ir rūšiavimą. Papildomai asociacija pirko ir kompleksines atliekų tvarkymo paslaugas. Kiekvieną
ketvirtį sutartinių įsipareigojimų vykdymas su partneriais buvo aptariamas, bendradarbiavimo sąlygos tikslinamos pagal realią
rinkos situaciją. Metų eigoje, siekiant vykdyti atliekų tvarkymo užduotis pagal EEĮ kategorijas, buvo vykdomos papildomos
atliekų tvarkytojų apklausos tikslinant tvarkomų atliekų kiekius (pagal EEĮ kategorijas). Ataskaitos prieduose pateiktos
elektrinikos atliekų sutvarkymą įrodančios PVM sąskaitos faktūros bei sutarčių kopijos.
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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

Nario mokestis, narių
tiksliniai įnašai, atliekų
tvarkymo mokesčiai

I-II ketvirčiai

 Užtikrinti tinkamą EEĮA surinkimo sistemos
viešinimą ir funkcionavimą

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
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.

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Surinkimo vietos (111 vietų) sėkmingai įsteigtos ir apipavidalintos iki 2012-06-01. Informacija apie įsteigtas surinkimo vietas
gyventojams buvo teikiama kas du mėnesius publikuojant informacinius skelbimus ir straipsnius regioninėje žiniasklaidoje.
Įsteigtų vietų sąrašai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pateikti. Informacija apie atliekų surinkimo vietų
eksploatavimą (sutarčių kopijos ir surinkimo vietose surinktas atliekų kiekis) pateikiama ataskaitos prieduose.
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Paraiška sėkmingai parengta ir pateikta. Taip pat atsakyta ir papildomus LAAIF vertinimo paklausimus. Šiuo metu LAAIF
paraiškų vertinimas nebaigtas.
Nelaukdami LAAIF vertinimo rezultatų esame pradėję būsimų smulkios EEĮA surinkimo konteinerių maketų derinimą su
prekybos centrais.
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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.
Bendradarbiaujant su savivaldybėmis visuomenės švietimo srityje bus siekiama, kad savivaldybės savo internetiniuose
puslapiuose viešintų informaciją apie EEĮA atskiro surinkimo ir tinkamo perdirbimo svarbą. Taip pat bus siekiama, kad
savivaldybės ir seniūnijos viešintų informaciją apie jų teritorijoje įsteigtas atliekų surinkimo vietas.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonė neįgyvendinta tik iš dalies t.y. sutartys dėl bendradarbiavimo pasirašytos tik su dalimi savivaldybių. Aktyviai
dalyvavome teisės aktų, reglamentuojančių gamintojų ir importuotojų bendradarbiavimą su savivaldybėmis, rengime, tačiau
šie aktai dar neparengti. Tai buvo pagrindinė priežastis stabdanti sutarčių pasirašymo procesą. Sutartis su šalies
savivaldybėmis ketiname pasirašyti 2013m. veiklos plane nurodytais terminais.
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
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Asociacija EEPA nuolat aktyviai dalyvavo teisės aktų rengime bei teikė pasiūlymus dėl aktų tobulinimo. Aplinkos ministerijai
ši asociacijos EEPA veikla yra žinoma, todėl plačiau šios veiklos nekomentuosime.
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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.
Neregistruotų gamintojų ir importuotojų išaiškinimas bus vykdomas skatinant mūsų narius pranešti apie rinkoje pastebėtus
galimo importo atvejus nurodant įmones, kurios galimai išleidžia į rinką EEĮ nesiregistravusios gamintojų ir importuotojų
registre. Tokiems galimai nelegaliems importuotojams siųsime laiškus su siūlymu registruotis gamintojų ir importuotojų
sąraše. Apie atsisakančius registruotis importuotojus informuosime aplinkosaugos institucijas.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Šiame punkte nurodyta veikla nuosekliai vykdyta. Kovo mėn. organizuotas visuotinis narių susirinkimas, informacija apie
asociacijos veiklą nariams teikta nuolat. Naujų narių pritraukimas vykdomas aktyviai skambinant ir lankant gamintojus ir
importuotojus, kurie iki šiol savo pareigas vykdė individualiai arba buvo nergsitruoti. Metų pabaigoje visoms asociacijų
veikloje nedalyvaujančioms ir individualią atsakomybę atliekų tvarkymui prisiėmusioms įmonėms išsiųsti informaciniai
pranešimai apie būsimu teisės aktų pasikeitimus. 2013m. pradžioje įvykdyta ir naujų narių pritraukimo reklaminė kampanija.
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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Priemonės įgyvendinimo būsena:
Informacija apie šios priemonės būseną pateikiama žemiau.

Informavimo
priemonė

Priemonės tikslai

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.

Tikslinės grupės
Moksleiviai, jų tėvai ir
mokytojai

Vykdymo terminai
I-II ketvirčiai

Planuojamos
skirti lėšos, litais
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo šalies mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Priemonė įgyvendinta 2012 kovo – birželio mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.
Akcija sėkmingai įgyvendinta. Šias metais akcija buvo vykdoma skatinant mokyklas aktyviai rinkti ne tik elektros ir elektroninės įrangos
bei baterijų ir akumuliatorių atliekas, bet makulatūrą, įvairias pakuotes bei pan. Akcijos partneriais šiais metais buvo ir VŠĮ „Žalias
taškas“ ir VŠĮ „Ekošviesa“ ir UAB „Ecoservice“. Akcijos metu mokyklose buvo rodomas specialiai šiai akcijai sukurtas mokomasis video
filmas (pateiktas kartu su ataskaita pridedamame DVD diske) apie visų rūšių atliekų rūšiavimo svarbą bei apie tai, kaip išrūšiuotos atliekos
yra perdirbamos. Geriausiai akcijoje pasirodžiusios mokyklos laimėjo ekskursijas į atliekų perdirbimo gamyklas, nuotykių parkus ar
grupės „Bjelle ir Peru“ koncertus tiesiog mokyklose.
Tenka apgailestauti, kad šiais metais lygiai tokią pačią akciją (tik be edukacinės dalies) su identiškais prizais vykdė ir „konkuruojančios“
asociacijos bei atliekų perdirbimo įmonės. Tokia „konkurencija“, akivaizdu, nenaudinga nei gamintojams importuotojams nei mokykloms
nei atliekų tvarkymo sričiai.
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.

11

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 sausio – gegužės mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista 20 000 Lt be PVM.
Asociacija įsteigė daugiau nei šimtą (111 vietų) stambio technikos surinkimo vietų visoje Lietuvoje. Kiekvienai iš jų buvo skirtas
inforemacinis tentas, informuojantis, kad toje vietoje galima palikti seną techniką ir baterijas, kabintas ant atliekų surinkimo konteinerio.
Priklausomai nuo konteinerio pastatymo vietos ir matomumo, ant konteinerio pakabinta nuo 1 iki 3 vnt 2m x 1,5m dydžio tentų.
Surinkimo vietose pakabinta A3 formato plakatai su specialiais laikikliais, leidusiais plaktus tiek statyti ant paviršių, klijuoti prie sienų,
pan. Surinkimo vietoms skirta no 2 iki 10 vnt plakatų. Visi jei iškabinti šalia įėjimų į veiklos vietas, kasų, informacijos skyrių, pan.
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 išvežti
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
narių lėšų už baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir švietimą.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 liepos - lapkričio mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.
Priemonė sėkmingai įgyvendinta t.y. įsteigus atliekų surinkimo vietas jos imtos viešinti regioninėje spaudoje kartą per 2 mėnesius.
Didesnę informacinio pranešimo dalį sudarė informacija apie teisingą atliekų tvarkymą Bei buvo pateikta kita informacija, kurios
reikalavimai numatyti teisės aktuose. Informaciniuose pranešimuose yra išvardintos visos tame rajone įsteigtos stambios technikos
surinkimo vietos bei pateikta informacija apie galimybę atliekas išvežti iš namų.
Regioninėje žiniasklaidoje publikuotos informacijos pavyzdžiai ir sklaidos tinkleliai pateikiami kartu su ataskaita pateikiamame DVD
diske.
Viešinti asociacijos įsteigtas EEĮA
Gyventojai, savivaldybės,
II-IV ketvirčiai
30000 Lt EEĮ ir
Pranešimai
surinkimo vietas
gamintojai/importuotojai,
baterijų ir
regioniniuose
platintojai
akumuliatorių
leidiniuose apie
švietimo
atliekų išvežimą iš
programai skirtų
gyventojų namų
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.
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Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 kovo - lapkričio mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista 45 000 Lt be PVM.
Informacija apie tai, kad gyventojai gali užsakyti nemokamą stambiagabaričių EEĮ atliekų išvežimą iš gyventojų namų skambindami
asociacijos EEPA telefonu 869 555 111 arba registruojantis internetu www.epa.lt nuolat skelbiama regioninėje žiniasklaidoje..
Papildomai vykdytos atliekų surinkimo skatinimo akcijos kartu su PC „Senukai“, degalinių tinklais, galimybė užsakyti
nemokamą atliekų išvežimą reklamuojama „google addwords“ sistema bei aktyviai skambinant įmonėms bei organizacijoms.
Kartu su UAB „Ecoservice“ vykdyti bendri viešinimo veiksmai, kurių metu atliekų išvežimą reklamuojantys lipdukai klijuoti ant
antinių žaliavų konteinerių.
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.

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės tikslinė grupė buvo visi šalies gyventojai. Priemonė įgyvendinta 2012 vasario - gruodžio mėnesiais.
Priemonei įgyvendinti išleista apie 100 000Lt be PVM.
Perdirbėjai, su kuriais EEPA yra sudariusi atliekų tvarkymo sutartis dėl kompleksinės EEĮA tvarkymo veiklos finansavimo, savo vykdomą
atliekų surinkimo ir/ar supirkimo veiklą viešino respublikinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, internete, visuomeninio transporto
paviljonuose, kitose visuomenės informavimo priemonėse.
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.

Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonė neįgyvendinta, nes pagal šią paraišką parama nebuvo skirta.
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5.

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

2012 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir tvarkymo Asociacija
buvo pasirašiusi šias su EEĮ atliekų tvarkymu susijusias sutartis:
1) UAB „Panevėžio RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2009-11-30,
galioja iki 2012-12-31.
2) UAB „Šiaulių RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2009-07-16, galioja
iki 2012-12-31.
3) UAB „Tauragės RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2008-11-28,
galioja iki 2012-11-28.
4) UAB „Alytaus RATC“ sutartis dėl atliekų surinkimo pasirašyta 2011-04-21, galioja
iki 2013-04-21.
5) 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.
6) 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 2013-1231.
7) Sutartys su visais asociacijos nariais dėl atliekų surinkimo
8) Sutartys dėl 111 EEĮA surinkimo vietų įsteigimo. Vietų sąrašas pateiktas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka.
9) UAB „Baltic Metal“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo ir
perdirbimo. Pasirašyta 2012-12-10, galioja iki 2012-12-31.
10) AB „Snaigė“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos ir/ar baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo, transportavimo, saugojimo, rūšiavimo,
predirbimo. Pasirašyta 2012-12-01, galioja iki 2012-12-31.
11) UAB „Karavanas LT“ sutartis dėl transportavimo paslaugų teikimo. Pasirašyta
2012-09-02 galioja iki 2013-07-01.
12) UAB „Karavanas LT“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų vežimo.
Pasirašyta 2012-07-01 galioja neterminuotam laikotarpiui.
13) UAB „Bravorai LT“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų vežimo.
Pasirašyta 2012-01-03 galioja neterminuotam laikotarpiui.
14) UAB „EMP Recycling“ ir VŠĮ „Ekošviesa“ atliekų tvarkymo trišalė sutartis.
Pasirašyta 2013-02-14, galioja neterminuotam laikotarpiui
15) UAB „Metrail“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2012-06-01, galioja iki 2012-1231.
16) UAB „Žalvaris“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2012-04-10, galioja iki 2012-1231.
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17) UAB „Utilsa“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2011-04-10, galioja iki 2012-1231.
18) UAB „Kuusakoski“ dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
(supirkimo), rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2012-03-23, galioja iki 2012-1231.
19) UAB “Ecoservice” sutartis dėl EEĮA surinkimo paslaugų teikimo. Pasirašyta 201202-01 galioja iki 2012-12-31.
20) UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl atliekų tvarkymo (surinkimo (supirkimo),
rūšiavimo ir perdirbimo). Pasirašyta 2012-01-23 galioja iki 2012-12-31.
21) UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo ir
perdirbimo. Pasirašyta 2012-01-23, galioja iki 2012-12-31.
22) UAB “Kauno švara” sutartis dėl EEĮA surinkimo paslaugų teikimo. Pasirašyta
2012-02-01 galioja iki 2012-12-31.
23) UAB „Žalvaris“ sutartis dėl atliekų surinkimo. P_asirašyta 2011-12-01, galioja iki
2012-01-30
24) UAB Trevena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 06 05, galiojimo laikas neterminuotas
25) Joniškio miesto seniūnija, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
26) Kretingos vartotojų kooperatyvas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 19, galiojimo laikas neterminuotas
27) UAB Vilkasta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 18, galiojimo laikas neterminuotas
28) BUAB Livena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
29) UAB Ūpas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 31, galiojimo laikas neterminuotas
30) V. Bliūdžiaus įmonė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 07 23, galiojimo laikas neterminuotas
31) UAB Gazholderis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
32) I. Alijošienės PKF Agava, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
33) UAB Vilkasta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
34) Kauno r. sav. Administracijos Ežerėlio seniūnija, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų
surinkimo vietos steigimo, pasirašyta 2012 05 15, galiojimo laikas neterminuotas
35) D. Kulikauskienės pį, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 23, galiojimo laikas neterminuotas
36) UAB Vitresa, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
37) UAB Iljota, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
38) UAB Visvilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
39) UAB Cauda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 15, galiojimo laikas neterminuotas
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40) Trakų kooperacijos prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 31, galiojimo laikas neterminuotas
41) UAB Senukų prekybos centras, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 02 09, galiojimo laikas neterminuotas
42) R. Bekinčio į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 29, galiojimo laikas neterminuotas
43) UAB TC Prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 02, galiojimo laikas neterminuotas
44) UAB Luktarna, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 22, galiojimo laikas neterminuotas
45) K. Davėno į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
46) UAB Labnora, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
47) Iį Staliaus pastogė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 07, galiojimo laikas neterminuotas
48) V. Bačiulienės iį, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
49) UAB Litorina, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 17, galiojimo laikas neterminuotas
50) UAB Gulbelės prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 27, galiojimo laikas neterminuotas
51) UAB Steidė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
52) UAB Milda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 26, galiojimo laikas neterminuotas
53) UAB Avitelos prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 02, galiojimo laikas neterminuotas
54) UAB Skuodo riešutas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
55) UAB Narjanta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 06, galiojimo laikas neterminuotas
56) UAB Takada, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 24, galiojimo laikas neterminuotas
57) Kaimų bendruomenė Viduklė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
58) UAB Šiauriniai bokštai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 25, galiojimo laikas neterminuotas
59) UAB Ermitažas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 25, galiojimo laikas neterminuotas
60) UAB Ventuva, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
61) UAB Tautinys, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 28, galiojimo laikas neterminuotas
62) AB Snaigė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 07 20, galiojimo laikas neterminuotas
63) UAB Ravilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 19, galiojimo laikas neterminuotas
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64) UAB Kauno saulėtekis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
65) UAB Ravilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
66) Pakruojo vartotojų kooperatyvas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 18, galiojimo laikas neterminuotas
67) UAB Kesgvytis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 17, galiojimo laikas neterminuotas
68) Jonavos VK Vėtrungė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 11, galiojimo laikas neterminuotas
69) UAB Optita, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 03, galiojimo laikas neterminuotas
70) V. Bliūdžiaus įmonė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
71) UAB Rusnės degalai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
72) UAB Garfus, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
73) UAB Trevena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
74) UAB Staginis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
75) UAB Vėžaičių autoservisas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
76) Radviliškios prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
77) UAB Irena ir draugai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
78) UAB Antivis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
79) UAB Algenoda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
80) A. Rupšlaukio į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
81) UAB Selmina, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 24, galiojimo laikas neterminuotas
82) UAB Igela, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
83) Jurkevičiaus į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 18, galiojimo laikas neterminuotas
84) Transporto priemonės stovėjimo aikštelėje nuomos sutartis, sutartis dėl EEĮ ir BA
atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta 2011 05 02, galiojimo laikas
neterminuotas
85) UAB Ūpas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2011 05 27, galiojimo laikas neterminuotas
86) UAB Žirmuva, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2011 04 21, galiojimo laikas neterminuotas
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87) UAB Šiauriniai bokštai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2011 05 04, galiojimo laikas neterminuotas
88) UAB Tautinys, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2011 05 29, galiojimo laikas neterminuotas
89) R. Bekinčio į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2011 02 23, galiojimo laikas neterminuotas
90)
UAB Panevėžio autoservisas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2011 05 16, galiojimo laikas neterminuotas

6.

Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus

2012 metais Asociacija iš juridinių asmenų pirko EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas.
Atliekas šios įmonės rinko šiais būdais:
1)
2)
3)
4)

Per didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles;
Per metalo laužo aikšteles;
Renkant EEĮ atliekas iš gyventojų ir įmonių apvažiavimo būdu pagal iškvietimą;
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 “EMP Recycling“ tolimesniam tvarkymui.

7.

Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą

Asociacijos veikla 2012 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.
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Asociacijos steigėjų ir narių įnašų, mokėtų asociacijai sumos:
a. atliekų tvarkymo organizavimo tarifai:
Nr.

Kategorija

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai

1B
2
3A
3B
4A

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga
Smulkūs namų apyvokos prietaisai
IT ir telekomunikacinė įranga
Monitoriai
Vartojimo įranga

4B
5a
5b

Televizoriai
Šviestuvai
Dujošvytės lempos

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius
stacionarius pramoninius prietaisus)
Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir
infekuotus produktus)
Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

7
8
9
10

EEĮA tvarkymo savikaina
su 20Lt mokesčiu už
viešinimą, Lt/kg be PVM

0,550
1,018
1,026
0,807
0,842
0,815
0,866
0,670
3,259
0,644
1,038
1,022
1,023
1,020

b. vienkartinis stojamasis mokestis

Jei į rinką išleidžiama nuo 0 iki 25t naujų gaminių

“Nariams”,
Lt
505

“Asocijuotiems”
nariams, Lt
505

Jei į rinką išleidžiama nuo 25 iki 50t naujų gamių

590

590

Jei į rinką išleidžiama nuo 50 iki 100t naujų gamių

676

676

Jei į rinką išleidžiama nuo 100 iki 200t naujų gamių

761

761

Jei į rinką išleidžiama nuo 200 iki 1000t naujų gamių

931

931

Jei į rinką išleidžiama daugiau nei 1000t naujų gamių

1101

1101

Jei į rinką išleidžiama nuo 0 iki 25t naujų gaminių

“Nariams”,
Lt
1000

“Asocijuotiems”
nariams, Lt
0

Jei į rinką išleidžiama nuo 25 iki 50t naujų gamių

1500

0

Jei į rinką išleidžiama nuo 50 iki 100t naujų gamių

2000

0

Jei į rinką išleidžiama nuo 100 iki 200t naujų gamių

2500

0

Jei į rinką išleidžiama nuo 200 iki 1000t naujų gamių

3000

0

Jei į rinką išleidžiama daugiau nei 1000t naujų gamių

4000

0

Išleidžiamas produktų kiekis

c. kasmetinis narystės mokestis
Išleidžiamas produktų kiekis
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d. preliminarus administracinis mokestis už atliekų tvarkymą
Mokesčio pavadinimas
Visų kategorijų EEĮ atliekų tvarkymo
administracinis mokestis

“Nariams”,
Lt/t be
PVM

“Asocijuotiems”
nariams, Lt/t be
PVM

30

300

Asociacijos metinių įplaukų dydis:

Įplaukų pavadinimas

Suma, litais

Atliekų tvarkymo organizavimo įplaukos
Nario ir stojamojo mokesčio įplaukos
Įnašo į administracinį fondą įplaukos
Įnašo į kompensavimo fondą įplaukos
Banko palūkanos (kitos pajamos)
Kitos netipinės veiklos pajamas
Iš viso:

7 055 410,34
135 386
254 806,99
10 713
730,96
8315,39
7 465 362,68

Gautų įplaukų bendra suma: 7 465 362,68 Lt
Gautų pajamų bendra suma: 7 064 456,69 Lt
Lėšos skirtos LRV nustatytų EEĮA tvarkymo užduočių vykd. – 5799356,18 Lt
Lėšos, skirtos EEĮA švietimo programos vykdymui – 158707,80 Lt
Lėšos, skirtos su atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms – 112 102,14 Lt
Lėšos, skirtos organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui – 251 635,11 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.
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 todėl, 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.
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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.

8.

Patikslintas 2013 metų veiklos planas

Priemonės pavadinimas

Apimtis

Įgyvendinimo
terminas
Tęstinė veikla

Finansavimas

Atliekų surinkimo tinklo Apie 30000 lt
Administraciniai,
produktų platinimo
narystės mokesčiai
vietose plėtra
Priemonės detalizacija:
Asociacijos nariai, turintys savo platinimo vietas privalo iš gyventojų priimti tokių
produktų atliekas, kokiais prekiauja. Siekiant užtikrinti efektyvų vietų panaudojimą ir
didesnį surenkamų atliekų kiekį, asociacija didins viešinimo veiksmus pardavimo vietose,
siekdama atkreipti gyventojų dėmesį apie galimybę jose palikti seną įrangą. Asociacija
paruoš vaizdines priemones, ragins prekybos vietas atsakingiau vykdyti veiklą,
skatindama jas kompensacijomis už surinktas atliekas. Asociacija paruoš metodinę
medžiagą darbuotojams, bendraujantiems su platinimo vietos lankytojais, kurioje bus
aiškiai išdėstyta kur, kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima palikti seną įrangą.
Atliekų surinkimo tinklo Apie 10000 lt
2-3 ketvirčiai
Administraciniai,
ne produktų platinimo
narystės, atliekų
vietose optimizavimas
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Asociacija 2012 metais įsteigė daugiau nei šimtą stambiagabaričių EEĮA surinkimo vietų.
Kadangi ne visos įsteigtos vietos eksploatuojamos efektyviai, o išskirtiniais atvejais netgi
atmestinai, asociacija ketina atsisakyti tokių vietų ir perkelti jas į patogesnes, arba kitas
analogišką arba didesnį gyventojų skaičių turinčias gyvenvietes. Asociacija ketina
reziumuoti atliekų tvarkytojų duomenis apie iš kiekvienos surinkimo vietos per 2012
metus surinktas atiekas ir jų kokybę, iš naujo atlikti tyrimą, kuriuose rajonuose gyventojai
teigia pasigendantys EEĮA surinkimo vietų ir tų rajonų įmonėms siūlys teikti ploto
nuomos ir konteinerio priežiūros paslaugą.
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Specialių konteinerių
Apie 700000 lt
2-4 ketvirtis
Administraciniai,
smulkiai EEĮ gamyba ir
narystės, atliekų
išstatymas prekybos
tvarkymo mokesčiai,
centruose
LAAIF parama
Priemonės detalizacija:
Siekdama skatinti smulkios EEĮA surinkimą asociacija prekybos centrams pasiūlė ir
pradėjo gaminti stacionarių konteinerių, skirtų smulkiai EEĮ, baterijoms ir lempoms,
pavyzdinius modelius. Pasitelkdama užsienio šalių praktiką, asociacija ketina pagaminti
vieningus, patvarius ir reprezentatyvius maždaug 1m3 konteinerius, kuriose bus 3
atskirtos sekcijos skirtingoms atliekoms.
Stambiagabaričių atliekų Apie 100000 lt
Tęstinė veikla
Administraciniai,
išvežimo iš gyventojų
narystės, atliekų
paslaugos plėtojimas
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Asociacija teikia stambios buitinės technikos išvežimo iš namų paslaugą tiems
gyventojams, kurie neturi galimybės patys jos pristatyti į įrengtas surinkimo vietas.
Vienas iš pagrindinių tokios veiklos sėkmės kriterijų – greita reakcija į gyventojų
iškvietimus. Asociacija sieks, kad atvykimo laikas nuo iškvietimo gavimo neviršytų
vienos savaitės termino. Tuo tikslu asociacija sudarys sutartis su atliekų vežėjais,
galinčiais savo aptarnaujamame rajone pasiūlyti optimaliausias sąlygas.
Sutarčių su
Apie 30000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
savivaldybėmis
narystės mokesčiai
sudarymas
Priemonės detalizacija:
Siekdama atitikti naujus reikalavimus, numatančius, kad asociacijos privalės sudaryti
sutartis su visomis savivaldybėmis dėl didelių gabaritų aikštelių eksploatavimo.
Asociacija dalyvaus rengiant teisės aktus, reglamentuojančius tokių sutarčių turinį ir
ketina kartu su kitomis elektronikos atliekas tvarkančiomis organizacijomis teikti
vieningus pasiūlymus savivaldybėms dėl bendradarbiavimo. Sutarčių turinį paruoš tokį,
kuris atitiks teisės aktuose numatytus reikalavimus.
Sutarčių su atliekų
Apie 300000 lt
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
vežėjais sudarymas
narystės mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama užtikrinti tinkamą savivaldybių įrengtose aikštelėse, įrangos platinimo vietose
buityje susidarančios EEĮA bei ne buityje susidarančios EEĮA surinkimą, asociacija
sudarys sutartis su atliekų surinkėjais. Asociacija jau sausio mėnesį ketina baigti 2012
metais paskelbtą viešų pirkimų konkursą dėl 2013 metų atliekas tvarkančių įmonių
teikiamų paslaugų, kurio metu sudarys sutartis su atliekas surinksiančiomis įmonėmis.
Sutarčių turinį paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose numatytus reikalavimus bei
vadovaudamasi geriausios patirties principais.
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Sutarčių su atliekų
tvarkytojais sudarymas

Apie 5000000 lt

1-2 ketvirtis

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo mokesčiai

Priemonės detalizacija:
Siekdama įvykdyti nariams taikomų užuočių įvykdymą, asociacija sudarys sutartis su
atliekų tvarkytojais dėl atliekų surinkimo, paruošimo panaudoti ir panaudojimo
(perdirbimo). Asociacija jau sausio mėnesį ketina baigti 2012 metais paskelbtą viešų
pirkimų konkursą dėl 2013 metų atliekas tvarkančių įmonių teikiamų paslaugų, kurio
metu sudarys sutartis su įmonėmis. Sutarčių turinį paruoš tokį, kuris atitiks teisės aktuose
numatytus reikalavimus bei vadovaudamasi geriausios patirties principais.
Nariams taikomų
Apie 5000000 lt 1-4 ketvirtis
Administraciniai,
užduočių įvykdymas
narystės, atliekų
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Vykdydama aukščiau išvardintus veiksmus asociacija sieks efektyvaus ir skaidraus
nariams keliamų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymo. Asociacija sudarydama sutartis su
atliekų tvarkytojais dėl atliekų sutvarkymo paslaugos įvertins siūlomus sutvarkyti kiekius
ir užtikrins, kad siūlomas kiekis būtų ne mažesnis nei narių ketinamam išleisti kiekiui
taikoma atliekų tvarkymo užduotis.
Naujų narių pritraukimas Apie 30000 lt
1 ketvirtis
Administraciniai,
narystės mokesčiai
Pasikeitus teisės aktų keliamiems reikalavimams toms įmonėms, kurios prisiėmusios
individualią atliekų tvarkymo atsakomybę, asociacija sieks pritraukti kuo daugiau naujų
narių, kurie iki šiol atliekas tvarkė sudarydami sutartis tiesiogiai su atliekas tvarkančiomis
įmonėmis. Asociacija tęs 2012 metų pabaigoje pradėta veiklą, kurios metu įmonėms bus
teikiami pasiūlymai bei vedamos derybos. Asociacija ketina supaprastinti ir pagal
naujausias teisės aktų redakcijas atnaujinti sutartis, aiškiai numatydama šalių teises ir
pareigas bei supaprastinti apmokėjimo tvarką.
Švietimo programos
Ne mažiau nei
1-4 ketvirtis
Administraciniai,
įgyvendinimas
3% pajamų už
narystės mokesčiai
EEĮ atliekų
tvarkymą
Priemonės detalizacija:
Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo
veiksmus (žr. švietimo programa).
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9.

Patikslintas 2013 metų švietimo planas
Priemonės

Tikslinės grupės

Finansavimas ir
apimtis
Administraciniai,
narystės mokesčiai,
apie 13500 lt

Terminai

Šviečiamieji
Visi gyventojai
1-4 ketvirtis
pranešimai
regioninėje
žiniasklaidoje
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina platinti pranešimus regioninėje žiniasklaidoje apie teisingą elektronikos atliekų
tvarkymą. Kiekvienam pranešimui parenkama skirtinga tema, pvz. apie pavojinga medžiagas
gaminiuose, statistiniai duomenys, žaliavų antrinio panaudojimo nauda ir pan.
Šviečiamieji straipsniai Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
nacionaliniuose
narystės mokesčiai,
leidiniuose
apie 8000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija viečiamuosius straipsnius ketina skleisti ir ncionaliniuose leidiniuose. Pateikiama
informacija bus panaši į regioninių laikraščių medžiagą, tik su įtraukta Lietuvos statistika ar kita
medžiaga, aktualia visai Lietuvai.
Šviečiamieji reportažai Visi gyventojai
Administraciniai,
1-2 ketvirtis
televizijoje
narystės mokesčiai,
apie apie 3000 lt
Priemonės detalizacija:
Tikslinėse laidose aplinkosaugos tema asociacija pateiks medžiagą apie elektroniko atliekų
tvarkymą. Plauojama 1-2 reportažai apie tai, kodėl reikia rūšiuoti atliekas ir kaip teisingai su
jomis pasielgti. Laidų metu galima bus pasinaudoti galimybe pristatyti gyventojams kaip atrodo
įrengtos stambios buitinės technikos surinkimo vietos, pan.
Šviečiamieji reportažai Visi gyventojai
Administraciniai,
2-4 ketvirtis
radijuje
narystės mokesčiai,
apie apie 3000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina dalyvauti tikslinėse radijo laidose ar diskusijose ir pristatyti informaciją apie
atliekų tvarkymą. Galimi laidos formatai – diskusijos su valdžios institucijų atstovais, veiklos
palyginimai su užsienio praktika, ‚apskrito stalo‘ diskusijos su atliekų tvarkytojais ar kitomsi
organizacijomis, pan. Laidų metu bus apžvelgtos gyventojų galimybės ir sudarytos sąlygos
teisingai pasirūpinti atliekomis, diskutuojama apie skirtingų ūkio subjektų požiūrį atliekų
tvarkymo klausimais.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
pranešimai
narystės mokesčiai,
regioninėje
apie apie 5500 lt
žiniasklaidoje
Priemonės detalizacija:
Regioniniuose laikraščiuose bus pateikiama informacija apie tiems regionams aktualią
elektronikos atliekų tvarkymo veiklą – surinkimo vietas ir jų adresų galimus pasikeitimus, jų
efektyvumą, rezultatų palyginimai, pan.
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Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
pranešimai
narystės mokesčiai,
nacionalinėje
apie apie 3000 lt
žiniasklaidoje
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti savo veiklos rezultatus apie sutvarkytus atliekų kiekius, vykdant
numatytas užduotis nacionalinėje spaudoje ir priminti gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir
naudą. Galimas akcentavimas apie smulkios įrangos surinkimą, kadangi šios kategorijos atliekos
dažniausiai patenka į bendrą komunalinių atliekų srautą ir iki šiol nepavykdamo įvykdyti smulkios
įrangos atliekų sutvarkymo užduočių.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
2 ketvirtis
reportažai televizijoje
narystės mokesčiai,
apie apie 1500 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti informaciją apie elektronikos atliekų perdirbimą pasitelkdama vaizdinę
medžiagą iš perdirbimo gamyklų. Bus kalbama apie pavojingas medžiagas, perdirbimo naudą,
antrinį žaliavų panaudojimą, pan. Gyventojai turės galimybę pamatyti ir įsitikinti, kad sena
technika faktiškai perdirbama, kokios žaliavos išgaunamos ir kas su jomis nutinka vėliau.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
reportažai radijuje
narystės mokesčiai,
apie apie 2000 lt
Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina pateikti savo veiklos rezultatus radijo laidų metu ir priminti gyventojams apie
rūšiavimo svarbą ir naudą. Galima diskusija apie surenkamus kiekius, kaip juos padididnti, svarbą
teisingai tvarkyti atliekas. Pateikiama medžiaga dalinai bus panaši į informacinę medžiagą,
platinamą nacionaliniuose laikraščiuose.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
pranešimai asociacijos
narystės mokesčiai
tinklapyje
Priemonės detalizacija:
Apie vykstančias akcijas ir veiksmus asociacija skelbs savo internetiniame tinklapyje, naujienų
skiltyje.
Viešinimo kompanija
Jaunimas
Administraciniai,
3 ketvirtis
su jaunimu
narystės mokesčiai,
apie apie 10000 lt
Priemonės detalizacija:
Mokslo metų pradžioje asociacija ketina surengti švietimo akciją jaunimui. Akcijos metu bus
pristatyta adaptuota informacinė medžiaga apie teisingą atliekų atsikratymą, pateikiant
aktualius pavyzdžius, pan. Pasirengimo darbai prasidės vasarą, kartu su akcijos partneriais bus
galutinai nuspręsta kokio pobūdžio akcija tai bus, tačiau preliminariai tai bus darbas su
mokyklomis ir darželiais.
Periodinis surinkimo
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
tinklo viešinimas
narystės mokesčiai,
apie apie 88000 lt
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Priemonės detalizacija:
Asociacija viešins savo įsteigtą stambiagabaritės EEĮ atliekų surinkimo tinklą, pateikdama
šviečiamąją medžiagą bei adresus su surinkimo vietomis. Informacija bus pateikiama
regioniniuose laikraščiuose kartą per du mėnesius, vietoje teisės aktuose numatyto karto per tris
mėnesius. Asociacija siekia skaidrios ir faktinės atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos ir mano,
kad geriau padaryti daugiau, nei mažiau.

Asociacijos EEPA direktorius

Giedrius Mikulskas

Kartu su ataskaita pateikiami šie priedai:
1. Pagal EEĮA tvarkymo taisyklių 7 priedo formą parengta EEĮA surinkimo vietų
eksploatavimo ataskaita – 52 lapai
2. EEĮA surinkimo vietose naudojamų informacinių tentų nuotraukos – 3 lapai
3. EEĮA surinkimo vietose naudojamo A3 formato plakatas – 1 A3 lapas
4. EEĮA surink. vietų viešinimo medžiagos regioninėje žiniaskl. kopijos – 166 lapai
5. EEĮA surink. vietų viešin. medžiagos regioninėje žiniaskl. kopijos – 131 A3 lapai
6. Kitos viešinimo (pateikiamas 1 komplektas kartu su baterijų ir akumuliatorių
srities viešinimo medžiagos kopijų komplektu) medžiagos kopijos – 87 lapai
7. EEĮ atliekų sutvarkymą įrodančių PVM sąskaitų kopijos – 69 lapai
8. Sutarčių dėl EEĮ atliekų tvarkymo kopijos – 169 lapai
9. EEĮA surinkimo vietų eksploatavimo sutarčių kopijos – 432 lapai
10. EEĮA surinkimo vietų eksploatavimo sąskaitų kopijos – 225 lapai
11. Viešinimo medžiagos DVD (pateikiamas 1 DVD kartu su baterijų ir
akumuliatorių srities viešinimo medžiaga) – 1 DVD
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