ASOCIACIJOS EEPA
2013 M. ATASKAITA APIE
ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS
ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO
VEIKLOS ORGANIZAVIMO
PLANO VYKDYMĄ

2014 m. vasaris

1. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius bei sąrašas 2013-12-31 d.
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“.
Pavadinimas
Asocijuoti nariai
Nariai
Adidas Baltics SIA (piln.)
+
USI INTERNATIONAL (piln. 2012)
+
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (piln.)
+
AB „Snaigė“ (piln.)
+
AbeStock AS (piln.)
+
BSH Home Appliances AB filialas Vilnius (piln.)
+
Elko Grupa AS (piln. 2012)
+
IĮ „JUOZO PUOTKALIO SIUVYKLA” (piln.)
+
IĮ Omedita (asoc. 2012)
+
MAXIMA LT, UAB (piln.)
+
UAB „Whirlpool Baltic“ (piln.)
+
UAB „ABC Data Lietuva“ (piln.)
+
UAB „Adax“ (piln.)
+
UAB „ALSO Lietuva“ (piln.)
+
UAB „Anvol“ (asoc.)
+
UAB „AP Trade“ (piln.)
+
UAB „Ardena“ (piln.)
+
UAB „ASBIS Vilnius“ (piln.)
+
UAB „ATEA“ (piln.)
+
UAB „Avitelos prekyba“ (piln.)
+
UAB „Axis Industries“ (piln.)
+
UAB „BAIP“ (piln.)
+
UAB „BaltMed“ (asoc. 2012)
+
UAB „Baltronic Vilnius“ (piln.)
+
UAB „Biznio mašinų kompanija“ (piln.)
+
UAB „D-Link“ (piln.)
+
UAB „Despina“ (piln.)
+
UAB „Dogas“ (piln.)
+
UAB „DS Solutions“ (piln.)
+
UAB „Electrolux“ (piln.)
+
UAB „Elektrobalt“ (piln.)
+
UAB „Elektrometa“ (asoc.)
+
UAB „Elstila“ (piln.)
+
UAB „Equinox Europe“ (asoc.)
+
UAB „Ermitaţas“ (piln.)
+
UAB „Flamanda“ (piln.)
+
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UAB „Gaudrė“ (piln.)
UAB „IBM Lietuva“ (piln.)
UAB „Ikolta“ (piln.)
UAB „Inida“ (piln.)
UAB „INTA“ (asoc. 2012)
UAB „Laurimas“ (piln.)
UAB „Lemora“ (asoc.)
UAB „Mazgas Ltd“ (piln.)
UAB „Miele Appliances“ (piln.)
UAB „Northcliffe lighting“ (piln.)
UAB „Onninen“ (piln.)
UAB „Palink“ (piln.)
UAB „Prenta“ (piln.)
UAB „Pretendentas“ (piln.)
UAB „Rivona“ (piln.)
UAB „Roche Lietuva“ (piln.)
UAB „Select rinka“ (asoc.)
UAB „Senukų prekybos centras“ (piln.)
UAB „Servicenet“ (piln.)
UAB „Sirenitas“ (asoc.)
UAB „Skaitmeninis pasaulis“ (asoc.)
UAB „SLO Lithuania“ (piln.)
UAB „Spikarė“ (asoc. 2012)
UAB „TC Prekyba“ (piln.)
UAB „TD Baltic“ (piln.)
UAB „Technikos meistrai“ (asoc. 2012)
UAB „TELE2“ (piln.)
UAB „Telenoja“ (piln.)
UAB „Tomita“ (piln.)
UAB „Trajektorija“ (piln.)
UAB „Ţalioji gryčia“ (piln.)
UAB „Advanced IT system” (piln.)
UAB „AVAD Baltic” (piln.)
UAB „Karcher” (piln.)
UAB „Klinkmann lit” (piln.)
UAB „Acme kompiuterių komponentai“ (piln.)
UAB „AG Trade“ (piln.)
UAB „Alphatec Baltic“ (piln.)
UAB Ekokonsultacijos
UAB Servisa ICT (piln.)
UAB YE International (asoc. 2012)
Hnit Baltic (asoc. 2012)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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„ESEMA“ (asoc. 2012)
TTS TooLtechnic Systems (asoc. 2012)
LIUDO ĮRANKIAI (asoc. 2012)
UAB „1A.LT“ (asoc. 2012)
UAB „Alytaus prekyba“ (asoc. 2012)
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ (piln. 2012)
UAB „Arevita ir Ko“ (asoc. 2012)
D.Jakšaitienės veterinarijos vaistinė (asoc. 2012)
UAB Spaineta ir KO (asoc. 2012)
UAB TEIDA (asoc. 2012)
UAB DVIRIDA (asoc. 2012)
UAB KADABRA (asoc. 2012)
UAB Legatina (asoc. 2012)
UAB Mobile center (asoc. 2012)
UAB Rywal LT (asoc. 2012)
UAB Wilara (asoc. 2012)
UAB Arte Domestica (piln. 2012)
UAB Husqvarna Lietuva (asoc. 2012)
E.Nekio „Baterija“ (asoc. 2012)
UAB Proma Baltus (asoc. 2012)
UAB Interlux (asoc. 2012)
UAB PoSangvis (asoc. 2012)
UAB Fedingas (asoc. 2012)
UAB Eurodigital (asoc. 2012)
UAB „RSB NOVIKONTAS“ (asoc. 2012)
UAB GRAŢVALDA (asoc. 2012)
Microsoft Ireland Operations Limited (asoc. 2012)
UAB „Vikadent“ (asoc. 2012)
UAB „Įrankiai.LT“ (asoc. 2012)
UAB „Kopijavimo sistemos“ (asoc. 2012)
UAB „Emilita“ (asoc. 2012)
UAB „DUSCHY“ (asoc. 2013)
UAB „NETCOM PLIUS“ (asoc. 2013)
UAB „Ainera“ (asoc. 2013)
UAB „VECTOR ir Ko“ (asoc. 2013)
UAB „Labostera“ (asoc. 2013)
UAB „Laumarta“ (piln. 2013)
UAB „Stevija“ (piln. 2013)
UAB „Binzel Baltic“ (asoc. 2013)
UAB „Klaipėdos technika“ (asoc. 2013)
UAB „Medicininė technika“ (asoc. 2013)
IĮ „Visi įrankiai“ (asoc. 2013)

+
+
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UAB „Sodo technika“ (asoc. 2013)
UAB „Juozeida“ (asoc. 2013)
UAB „VENTMATIKA“ (asoc. 2013)
UAB „Milira“ (asoc. 2013)
UAB „Arevita“ (piln. 2013)
UAB „Pasidaryk pats“ (asoc. 2013)
UAB „Aviga“ (asoc. 2013)
UAB „Eurotera“ (asoc. 2013)
UAB „GS TRADE“ (asoc. 2013)
UAB „AUSLINDA“ (piln. 2013)
UAB „Stebita“ (asoc. 2013)
UAB „VIVA TECHNIKA“ (asoc. 2013)
UAB „Optifarma“ (asoc. 2013)
UAB „Expertus Vilnensis“ (asoc. 2013)
UAB „LAISVA LINIJA“ (asoc. 2013)
UAB „LINEA LIBERA“ (asoc. 2013)
UAB „Swedish tranport technics“ (asoc. 2013)
UAB SKYTECH.LT“ (asoc. 2013)
UAB VELUX LIETUVA“ (asoc. 2013)
UAB „Latelis“ (asoc. 2013)
UAB „VS SPORT“ (asoc. 2013)
UAB HI END COLLECTION (asoc. 2013)
UAB „Fortevento“ (asoc. 2013)
UAB „EIT Sprendimai“ (piln. 2013)
UAB „A Cappella“ (asoc. 2013)
UAB „Beola“ (asoc. 2013)
UAB „NIT“ (piln. 2013)
UAB „Siemtecha“ (asoc. 2013)
UAB „Ogmios astra laikrodţiai“ (asoc. 2013)
UAB „SOMI RT“ (asoc. 2013)
UAB „SOMI technika“ (asoc. 2013)
UAB „Darija“ (asoc. 2013)
UAB „ILSANTA“ (piln. 2013)
UAB „Tikslus matas“ (asoc. 2013)
UAB „RIGALIT Lietuva“ (asoc. 2013)
UAB „RIDIVA“ (asoc. 2013)
IĮ „Astrameda“ (asoc. 2013)
UAB „ORGSIS“ (piln. 2013)
UAB „Konica Minolta Baltia“ (piln. 2013)
UAB „Klausos technika“ (asoc. 2013)
UAB „EUROELEKTRONIKA“ (piln. 2013)
UAB „HOSTEX“ (asoc. 2013)
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UAB „Telekomunikaciniai projektai“ (asoc. 2013)
UAB „Aerobaltas“ (asoc. 2013)
UAB „EG kompiuteriai“ (asoc. 2013)
UAB „Elektrogama“ (asoc. 2013)
UAB „EDVONIS“ (asoc. 2013)
UAB „TEKSANTA“ (asoc. 2013)
UAB „Arvitra Baltic“ (piln. 2013)
UAB „Straujos“ prekybos sistemos (asoc. 2013)
UAB „Šviesos technologijos“ (asoc. 2013)
UAB „Vigintos elektronika“ (asoc. 2013)
UAB „Alma littera sprendimai“ (piln. 2013)
UAB „Schneider Electric Lietuva“ (piln. 2013)
UAB „Aldiva“ (asoc. 2013)
UAB „Trikdis“ (asoc. 2013)
UAB „Bioeksma“ (asoc. 2013)
UAB „Linoma“ (asoc. 2013)
UAB „B.G.M.“ (asoc. 2013)
UAB „Init“ (asoc. 2013)
UAB „Cetus“ (asoc. 2013)
UAB „EPROMA“ (piln. 2013)
UAB „Lintera“ (asoc. 2013)
UAB „Jusena“ (asoc. 2013)
UAB „Proact Lietuva“ (asoc. 2013)
UAB „FORTEK“ Informacinės technologijos (asoc.
2013)
UAB „PALADIJA“ (asoc. 2013)
UAB „FESTO“ (asoc. 2013)
UAB „Uţubaliai“ (asoc. 2013)
UAB „Aeracija“ (asoc. 2013)
UAB „Leopolis“ (asoc. 2013)
UAB „Gudeja Consulting“ (asoc. 2013)
UAB „Abovita“ (asoc. 2013)
UAB „Ratanas“ (asoc. 2013)
UAB „Mikrovisatos servisas“ (piln. 2013)
UAB „Avon Cosmetics“ (asoc. 2013)
UAB „TELTA“ (asoc. 2013)
UAB „Maridana“ (asoc. 2013)
BĮ UAB „INTERATLAS“ (asoc. 2013)
UAB „ABA plius“ (asoc. 2013)
UAB „VENTARA“ (piln. 2013)
UAB „Extrem master company“ (asoc. 2013)
UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ (piln. 2013)
UAB „Eugesta“ (piln. 2013)
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UAB „Kompleksinės apsaugos sistemos“ (asoc.
2013)
UAB „Ardeola“ (asoc. 2013)
UAB „Splainas“ (asoc. 2013)
UAB „Neurovita“ (asoc. 2013)
UAB „Schetelig LIT“ (asoc. 2013)
UAB „Berlin Chemie menarini Baltic“ (asoc. 2013)
UAB „Egidijus ir Vytautas“ (piln. 2013)
UAB „Digitalas“ (piln. 2013)
UAB „Tobis“ (asoc. 2013)
UAB „Topimeksas“ (asoc. 2013)
UAB „EGV kompanija“ (asoc. 2013)
UAB „Kompiuterių arsenalas“ (asoc. 2013)
UAB „Galileas“ (asoc. 2013)
UAB „Baltmark“ (asoc. 2013)
UAB „NITRO LT“ (piln. 2013)
UAB „AVENA“ (asoc. 2013)
UAB „SKIRGESA“ (asoc. 2013)
UAB „MEGAVALIS“ (asoc. 2013)
UAB „Ekoled“ (asoc. 2013)
UAB „Savas laikas“ (asoc. 2013)
UAB „SPARUS“ (asoc. 2013)
UAB „LAPTOP.LT“ (asoc. 2013)
E.Eidukevičiaus firma „Edvinas ir bičiuliai“ (piln.
2013)
UAB „Ekoliumenas“ (asoc. 2013)
UAB „BizeA“ (asoc. 2013)
UAB „TECE BALTIKUM“ (asoc. 2013)
UAB „Perelita“ (asoc. 2013)
AB „Umega“ (piln.2013)
„Amway Polska Sp. z o.o.“ (asoc. 2013)
UAB „Midiaudio“ (asoc. 2013)
UAB „MASSCONA“ (piln. 2013)
UAB „Euroatletas“ (asoc. 2013)
UAB „Spainetos prekybos sistema“ (asoc. 2013)
UAB „Šviesos magija“ (piln. 2013)
UAB „Empirija“ (asoc. 2013)
UAB „HIDROTEKA“ (asoc. 2013)
UAB „Kurantas“ (asoc. 2013)
UAB „GERAS GARAS“ (asoc. 2013)
UAB „ANMEDA“ (asoc. 2013)
UAB „ANMEDA Techna“ (asoc. 2013)
UAB „RITTAL“ (asoc. 2013)
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UAB „Capsa“ (asoc. 2013)
UAB „Artilux NMF“ (asoc. 2013)
UAB „BEOLITA“ IR PARTNERIAI (piln. 2013)
UAB „BANKSERVIS“ (asoc. 2013)
UAB „Matrix“ (asoc. 2013)
UAB „INSTABALT LIT“ (asoc. 2013)
UAB „Sedum kompiuteriai“ (asoc. 2013)
UAB „Aivita“ (asoc. 2013)
UAB „Domitera“ (soc. 2013)
G.Taparausko įm. „Elektronikos pasaulis“ (asoc.
2013)
UAB „BEIJER REFRIGERATION“ (piln. 2013)
UAB „Gerunda“ (asoc. 2013)
R.Taparausko firma „Maţoji Simona“ (asoc. 2013)
UAB „Viskas sodininkams“ (asoc. 2013)
UAB „Elpama“ (asoc. 2013)
Svajūno Stankevičiaus (asoc. 2013)
UAB „ARPRESA“ (piln. 2013)
UAB „ALAN DEKO“ (asoc. 2013)
UAB „Laimalux“ (asoc. 2013)
UAB „Ventalta“ (asoc. 2013)
UAB „Sony LT“ (asoc. 2013)
UAB „Terra“ (asoc. 2013)
UAB „Mediq“ (asoc. 2013)
UAB „Printmark“ (asoc. 2013)
UAB „Coca Cola HBC Lietuva“ (piln. 2013)
UAB „Dekbera“ (asoc. 2013)
UAB „Liandvars“ (asoc. 2013)
UAB „Elvima“ (asoc. 2013)
UAB „Daisena“ (asoc. 2013)
UAB „Elgrandas“ (asoc. 2013)
UAB „Nagista ir partneriai“ (asoc. 2013)
UAb „Alna Intelligence“ (asoc. 2013)
UAB „Baltik grupė“ (asoc. 2013)
UAB „Šalna“ (piln. 2013)
UAB „Rixs“ (asoc. 2013)
UAB „Gevirda“ (asoc. 2013)
UAB „Litgenas“ (asoc. 2013)
UAB „Dojus Agro“ (asoc. 2013)
UAB „Fujifilm Lietuva“ (asoc. 2013)
UAB „Meistro Pasaulis“ (asoc. 2013)
UAB „Valdo verslas“ (asoc. 2013)
UAB „Magveda“ (asoc. 2013)
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UAB „Muzikos ekspresas“ (asoc. 2013)
UAB „Baltik vairas“ (asoc. 2013)
UAB „Admen“ (asoc. 2013)
UAB „Autominutė“ ir KO (asoc. 2013)
UAB „Agava“ (asoc. 2013)
UAB „Sareme“ (asoc. 2013)
UAB „Simeksus“ (asoc. 2013)
UAB „Baltic Print“ ( asoc. 2013)
UAB „Ravak Baltic“ (asoc. 2013)
UAB „Labochema LT“ (asoc. 2013)
UAB „Tavo noras“ (asoc. 2013)
UAB „Nota bene“ (asoc. 2013)
UAB „Poliplastas“ (asoc. 2013)
UAB „AgroSAC“ (asoc. 2013)
UAB „Gastrolinija“ (asoc. 2013)
Artūras Drungilas (asoc. 2013)
UAB „Carlo Gavazzi Industri Kaunas“ (asoc. 2013)
UAB „Signalo centras“ (asoc. 2013)
IĮ „Santera“ (asoc. 2013)
UAB „Nersama“ (asoc. 2013)
UAB „VR Electric“ (asoc. 2013)
UAB „Ardapsa“ (asoc. 2013)
UAB „Horo mechanika“ (piln. 2013)
UAB „DeLaval“ (asoc. 2013)
UAB „Fermitex“ (asoc. 2013)
UAB „Sunsshop“ (asoc. 2013)
UAB „Viltechna“ (asoc. 2013)
UAB „Normark“ (piln. 2013)
UAB „TechnicPlus“ (piln. 2013)
UAB „TEL group“ (asoc. 2013)
UAB „Royal Canin Lithuania“ (asoc. 2013)
AB „SEB Bankas“ (asoc. 2013)
UAB „Spedauta“ (asoc. 2013)
UAB „Deftools“ (asoc. 2013)
UAB Maidina (asoc. 2013)
UAB „MK TRADE LT“ (piln. 2013)
„Introvitus“ (asoc. 2013)
„LFL Trade“ (asoc. 2013)
SIA FORANS atstovybė Lietuvoje (asoc. 2013)
UAB „Charlot LT“ (asoc. 2013)
UAB Stop Time LT (asoc. 2013)
V. Bierio firma „Laverna“ (asoc. 2013)
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UAB Baltic orbis (asoc. 2013)
UAB Saldos prekyba (asoc. 2013)
UAB Siguldos baldai (asoc. 2013)
UAB Lumivesta (asoc. 2013)
UAB Arbor medical corporation LT (asoc. 2013)
UAB Neo Šviesa (piln. 2013)
UAB Mogita (asoc. 2013)
UAB DWB Underground Technologies (asoc.
2013)
UAB Aradas (asoc. 2013)
UAB Laboratorinių bandymų centras (asoc. 2013)
UAB Lithuanian Hunter (asoc. 2013)
UAB Premier Restaurants (asoc. 2013)
UAB Azarto technika (asoc. 2013)
UAB Ingradus (asoc. 2013)
UAB Kotryna (asoc. 2013)
UAB Viltechmeda (asoc. 2013)
UAB AROJA (asoc. 2013)
UAB Primulator Vilnius (asoc. 2013)
UAB Felit (piln. 2013)
UAB „Akcija Tau“ (asoc. 2013)
UAB Verslo alėja (asoc. 2013)
UAB „Vildoma“ (asoc. 2013)
UAB Jurimeda (asoc. 2013)
UAB Grand ERP (asoc. 2013)
UAB Dortema (asoc. 2013)
MB „Heatpliusas“ (asoc. 2013)
UAB „Jogis“ (asoc. 2013)
UAB „Elkodi“ (asoc. 2013)
Įmonė „Skaitmeninių sprendimų grupė“
UAB „Autotank“
UAB Eurobaterija (asoc. 2013)
UAB „GSM Linija“ (asoc. 2013)
UAB Gelsva (piln. 2013)
UAB Pro Buono (asoc. 2013)
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2. Bendras 2013 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. Ţaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Naudojama buityje, t
7.958,979
3.907,752
1.589,181
1.937,284
359,863
271,486
723,680
413,790
172,303
789,300
166,144

08. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir
infekuotus produktus)
09. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai
Viso:

47,000
202,185
6,319
18.545,295
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3. Bendras 2013 metų surinktų ir sutvarkytų Organizacijos steigėjų ir narių
elektros ir elektroninės įrangos kiekis
Perkelta (-), atkelta
(+) iš kitų kategorijų t
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. Ţaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
8. Medicininiai prietaisai (išskyrus
implantuotus ir infekuotus produktus)
9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
10. Automatiniai daiktų išdavimo
Viso:

Sutvarkyta EEĮA, t
2.590,454
1.712,508
509,888
712,011
289,829
213,850
716,057
133,244
63,513

1

594,000
-126,000
126,375
63,500
-145,000
-63,500
-413,500
33,000
5,833
57,000

258,801
67,506
15,190
67,886
3,960
7.354,697

-1,012
3,750
13,012
0,000

Asociacija įvykdė ne maţiau kaip 80 procentų kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos
atliekų tvarkymo uţduoties atsiţvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kategorijas.
Kita kiekybinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo uţduoties dalis buvo
įvykdyta finansuojant kitų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą.
Atkreipiame dėmesį, kad Asociacija finansavo daugiau negu 40 proc. Atliekų sutvarkymo
tokių kategorijų kaip dujošvytės lempos, kurių laidavimo tarifai yra didesni nei kitų EEĮ
kategorijų.

1

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo,
naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti
elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“ priedo, III skyriaus 2 punktą
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Pagal finansuotą atliekų sutvarkymą iš viso Asociacija įvykdė 40,54 proc. Atliekų
tvarkymo uţduotį (priede pateikiame excel sutvarkytų EEĮ atliekų kiekių apskaitą su
komentarais).

4. Aprašytas Organizacijos Veiklos organizavimo plane nustatytų 2013 metų
priemonių ir veiksmų vykdymas (vykdymo aprašymas pateikiamas skiltyje
„priemonės įgyvendinimo būsena)
Priemonės pavadinimas

Apimtis

Įgyvendinimo
terminas
Tęstinė veikla

Finansavimas

Atliekų surinkimo
Apie 30000 Lt
Administraciniai,
tinklo produktų
narystės mokesčiai
platinimo vietose plėtra
Priemonės detalizacija:
Asociacijos nariai, turintys savo platinimo vietas privalo iš gyventojų priimti tokių
produktų atliekas, kokiais prekiauja. Siekiant uţtikrinti 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 uţ surinktas atliekas. Asociacija paruoš metodinę
medţiagą darbuotojams, bendraujantiems su platinimo vietos lankytojais, kurioje bus
aiškiai išdėstyta kur, kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima palikti seną įrangą.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Visi asociacijos nariai (visuotiniame narių susirinkime ir po jo) buvo informuojami apie
reikiamybę priimti iš gyventojų seną elektoninę įrangą, taip pat uţ savo platinimo vietose
surinktas atliekas gauna pinigines kompensacijas (pagal EEĮ kategorijas). Tokiu būdu
platintojai skatinami nevengti iš gyventojų priiminėti EEĮ atliekas savo prekybos vietose.
Papildomai asociacija pasirūpino, kad visos to pageidajaunčios platinimo vietos galėtų iš
asociacijos nemokamai gauti teisės aktų reikalavimus atitinkančius vaizdţius plakatus
informuojančius apie galimybes platinimo vietose palikti elektros ir elektroninės įrangos
atliekas. Minėtus plakatus įmonės galėjo atsispausdinti ir asociacijos EEPA interneto
svetainėje. Per 2013 metus asociacija iš narių surinko per 213,529 tonų įvairios EEĮ (į šį
kiekį taip pat įtraukiamos atliekos surinktos iš stambiųjų atliekų surinkimo konteinerių,
įsteigtų prie asociacijos narių platinimo vietų).
Taip pat per 2013 m. asociacija ţiniasklaidos priemonėms teikė išsamią informaciją apie
tai, kad gyventojai platinimo vietose gali neribotai palikti atliekas tokios paskirties EEĮ,
kokia yra prekiaujama atitinkamoje EEĮ platinimo vietoje. (Viešinimo darbų perdavimo
aktai bei pavyzdţiai pridedami).
Atliekų surinkimo
Apie 10000 Lt 2-3 ketvirčiai
Administraciniai,
tinklo ne produktų
narystės, atliekų
platinimo vietose
tvarkymo mokesčiai
optimizavimas
Priemonės detalizacija:
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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 prieţiūros paslaugą.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Šių metų liepos 20 d. 19 konteinerių buvo perduota „Maxima“ prekybos tinklo
dispozicijon. Kadangi dar nėra sulaukta teisėkūros rezultatų LR Aplinkos ministerijoje,
ketinimas perkelti apie 50 konteinerių didinant surinkimo efektyvumą, perkeliamas į
2014 metus.
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 uţsienio šalių praktiką, asociacija ketina pagaminti
vieningus, patvarius ir reprezentatyvius maţdaug 1m3 konteinerius, kuriose bus 3
atskirtos sekcijos skirtingoms atliekoms.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. liepos 22 d. LR AM ministras patvirtino įsakymą, kuriuo skirta 440000 LT
LAAIF parama universalių EEĮA/BA/DLA konteinerių gamybai. Lapkričio 18 d. su
LAAIF pasirašyta subsidijų teikimo sutartis. Šiuo metu toliau vykdomi parengiamieji
konteinerio maketo, jo atliekų tinkamo priėmimo bandymai ir pasirašyta sutartis su
konteinerio gamintoju UAB „Almecha“. Asociacija specialius konteinerius smulkios
EEĮA ir galvaninių elementų surinkimui ketina išstatyti MAXIMA, SENUKŲ,
AVITELA, TOPO CENTRO, NORFA, ERMITAŢO ir IKI prekybos centruose. Viso
planuojama išstatyti ir eksploatuoti apie 500 konteinerių.
Stambiagabaričių
Apie 100000 Lt Tęstinė veikla
Administraciniai,
atliekų išvežimo iš
narystės, atliekų
gyventojų paslaugos
tvarkymo mokesčiai
plėtojimas
Priemonės detalizacija:
Asociacija teikia stambios buitinės technikos išveţimo 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 veţėjais,
galinčiais savo aptarnaujamame rajone pasiūlyti optimaliausias sąlygas.
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Priemonės įgyvendinimo būsena:
Stambiagabaričių EEĮ atliekų nemokamo išveţimo iš gyventojų namų paslauga teikiama
visoje Lietuvoje. Paslaugą gyventojai gali uţsisakyti uţpildę formą asociacijos EEPA
svetainėje, paskambinę specialiu, nuolatos viešinamu telefonu 869 555 111 arba
elektroniniu paštu. 2013 m. asociacija sulaukdavo apie 50 iškvietimų per mėnesį.
Paslauga teikiama bendradarbiaujant su UAB „Karavanas“ bei UAB „EMP Recycling“.
(Sutarties kopija pridedama). Asociacijos nemokamo stambiagabaričių EEĮ atliekų
išveţimo iš gyventojų namų paslauga reklamuojama asociacijos interneto puslapyje ir
visos šalies regionų laikraščiuose.
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Asociacija bendradarbiaudama su kitomis licencijuotomis EEĮ atliekų tvarkymo
organizacijomis yra parengusi siūlomas savivaldybėms pasirašyti sutartis dėl didelių
gabaritų aikštelių eksploatavimo finansavimo. Sutarčių formos pastaboms ir
komentarams buvo pateiktos visoms savivaldybėms ir šalies RATC bei savivaldybių
asociacijoms. Su LR Aplinkos ministerija suderintos sutartys 2013 m. birţelio mėn. buvo
pateiktos pasirašyti LR savivaldybėms.
Šiuo metu Asociacija turi 38 sutartis su savivaldybėmis dėl papildomų EEĮA surinkimo
sistemų diegimo ir 9 – dėl savivaldybių atliekų tvarkymo sistemų papildomo
finansavimo.
Sutarčių su atliekų
Apie 300000 Lt 1-2 ketvirtis
Administraciniai,
vežėjais sudarymas
narystės mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama uţtikrinti 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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. pradţioje atliekų tvarkymo paslaugų konkursui buvo gauti 11 pasiūlymų
įvairioms EEĮ atliekų tvarkymo paslaugoms teikti. Sutartys dėl atliekų veţimo ir
surinkimo nuspręsta sudaryti su UAB „Karavanas“, UAB „EMP Recycling“, UAB
„Ţalvaris“.
2013 m. rugpjūčio mėnesį buvo paskelbtas papildomas EEĮA tvarkymo paslaugų
konkursas veţėjams ir surinkėjams papildomiems kiekiams surinkti. Gauti pasiūlymai iš
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8 tiekėjų. Spalio 23 d. buvo sudaryta papildoma sutartis dėl elektros ir elektroninės
įrangos veţimo su UAB Karavanas.
Sutarčių su atliekų
Apie 5000000
1-2 ketvirtis
Administraciniai,
tvarkytojais sudarymas Lt
narystės, atliekų
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Siekdama įvykdyti nariams taikomų uţuočių 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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. pradţioje atliekų tvarkymo paslaugų konkursui buvo gauti 11 pasiūlymų
įvairioms EEĮ atliekų tvarkymo paslaugoms teikti. Sutartis dėl atliekų tvarkymo ir/ar
perdirbimo nuspręsta sudaryti su UAB „EMP Recycling“, UAB „Ţalvaris“ ir UAB
„Kuusakoski“.
2013 m. rugpjūčio mėnesį buvo paskelbtas papildomas EEĮA tvarkymo paslaugų
konkursas EEĮA tvarkytojams ir kompleksinės paslaugos teikėjams. Gauti pasiūlymai iš 8
tiekėjų. Dėl papildomų kiekių sudaryta sutartis su UAB „Metrail“ ir UAB „Utilsa“.
Nariams taikomų
Apie 5000000
1-4 ketvirtis
Administraciniai,
užduočių įvykdymas
Lt
narystės, atliekų
tvarkymo mokesčiai
Priemonės detalizacija:
Vykdydama aukščiau išvardintus veiksmus asociacija sieks efektyvaus ir skaidraus
nariams keliamų atliekų tvarkymo uţduočių įvykdymo. Asociacija sudarydama sutartis su
atliekų tvarkytojais dėl atliekų sutvarkymo paslaugos įvertins siūlomus sutvarkyti kiekius
ir uţtikrins, kad siūlomas kiekis būtų ne maţesnis nei narių ketinamam išleisti kiekiui
taikoma atliekų tvarkymo uţduotis.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Ši priemonė atitinka priemonę „Sutarčių su atliekų tvarkytojais sudarymas“.
Naujų narių
Apie 30000 Lt 1 ketvirtis
Administraciniai,
pritraukimas
narystės mokesčiai
Priemonės detalizacija:
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Asociacija EEPA atnaujino EEĮ ir baterijų bei akumuliatorių atliekų tvarkymo ir
tvarkymo finansavimo sutartis, naujas sutartis sudarė su visais anksčiau įstojusiais
asociacijos nariais, o su naujais nariais sudarė jau naujo tipo sutartis. Per 2013 m. į
asociaciją įstojo 242 nauji nariai.
Švietimo programos
Ne mažiau nei 1-4 ketvirtis
Administraciniai,
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įgyvendinimas

3% pajamų už
EEĮ atliekų
tvarkymą

narystės mokesčiai

Priemonės detalizacija:
Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo
veiksmus (ţr. švietimo programa).
5.

Informacija apie 2013 metų švietimo plano vykdymo statusą (pateikiama
skiltyje „priemonės įgyvendinimo būsena“)
Priemonės

Šviečiamieji
pranešimai
regioninėje
žiniasklaidoje

Tikslinės grupės
Visi gyventojai

Finansavimas ir
apimtis
Administraciniai,
narystės mokesčiai,
apie 13500 Lt

Terminai
1-4 ketvirtis

Priemonės detalizacija:
Asociacija ketina platinti pranešimus regioninėje ţiniasklaidoje apie teisingą
elektronikos atliekų tvarkymą. Kiekvienam pranešimui parenkama skirtinga tema, pvz.
apie pavojinga medţiagas gaminiuose, statistiniai duomenys, ţaliavų antrinio
panaudojimo nauda ir pan.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. regioninėje ţiniasklaidoje (laikraščiuose) publikuoti skelbimai apie tai, kur
atitinkamamai kiekviename regione gyventojai gali atiduoti elektros ir elektroninės
įrangos atliekas bei apie tai, kad asociacijos telefonu galima iškviesti asociacijos
samdomus veţėjus nemokamam stambiagabaričių EEĮ atliekų išveţimui iš gyventojų
namų visoje šalyje. Kartu su uţsakomaisiais skelbimais regioninėje ţiniasklaidoje buvo
publikuojami ir šviečiamieji straipsniai.
Šviečiamieji
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
straipsniai
narystės mokesčiai,
nacionaliniuose
apie 8000 Lt
leidiniuose
Priemonės detalizacija:
Asociacija viečiamuosius straipsnius ketina skleisti ir ncionaliniuose leidiniuose.
Pateikiama informacija bus panaši į regioninių laikraščių medţiagą, tik su įtraukta
Lietuvos statistika ar kita medţiaga, aktualia visai Lietuvai.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. šalies ţiniasklaidos priemonėms platinta informacija apie netinkamai tvarkomų
EEĮ atliekų keliamą grėsmę aplinkai ir ţmonių sveikatai bei apie gresiančią atsakomybė
uţ nelegalų pavojingų atliekų ardymą.
Šviečiamieji
Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
reportažai
narystės mokesčiai,
televizijoje
apie apie 3000 Lt
Priemonės detalizacija:
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Tikslinėse laidose aplinkosaugos tema asociacija pateiks medţiagą apie elektronikos
atliekų tvarkymą. Plauojama 1-2 reportaţai 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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2014 metų I ketv.
Šviečiamieji
Visi gyventojai
Administraciniai,
2-4 ketvirtis
reportažai 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 valdţios
institucijų atstovais, veiklos palyginimai su uţsienio praktika, „apskrito stalo“ diskusijos
su atliekų tvarkytojais ar kitomis organizacijomis, pan. Laidų metu bus apţvelgtos
gyventojų galimybės ir sudarytos sąlygos teisingai pasirūpinti atliekomis, diskutuojama
apie skirtingų ūkio subjektų poţiūrį atliekų tvarkymo klausimais.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Asociacijos EEPA direktorius Mantas Varaška 2013 m. rugsėjo mėn. dalyvavo „Ţinių
radijas“ laidoje „Ryto ekspresas“, kurios tema buvo „Netinkamai sutvarkytos
elektronikos atliekos – realus pavojus sveikatai„.
Taip pat birţelio mėn. dalyvavo radijo „Laisvoji banga“ laidoje „Visraktis“, kurios tema
buvo „Kur rieda pavojingų atliekų tvarkymo verslas?“
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.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. regioninėje ţiniasklaidoje (laikraščiuose) publikuoti skelbimai apie tai, kur
atitinkamamai kiekviename regione gyventojai gali atiduoti elektros ir elektroninės
įrangos atliekas bei apie tai, kad asociacijos telefonu galima iškviesti asociacijos
samdomus veţėjus nemokamam stambiagabaričių EEĮ atliekų išveţimui iš gyventojų
namų visoje šalyje. Kartu su uţsakomaisiais skelbimais buvo publikuojami ir
šviečiamieji straipsniai. Regioninėje ţiniasklaidoje, bendradarbiaujant su VšĮ
„Ekošviesa“ taip pat publikuoti straipsniai su adresais, pagal kuriuos gyventojai gali
atiduoti smulkias bei stambias elektros ir elektronikos atliekas, galvaninius elementus,
nešiojamas baterijas ir akumuliatorius.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
pranešimai
narystės mokesčiai,
nacionalinėje
apie apie 3000 Lt
žiniasklaidoje
Priemonės detalizacija:
Laikraščiuose bus pateikiama informacija apie aktualią elektronikos atliekų tvarkymo
veiklą – surinkimo vietas ir jų adresų galimus pasikeitimus, jų efektyvumą, rezultatų
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palyginimai, pan.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. nacionalinėje ţiniasklaidoje (laikraščiuose) publikuoti skelbimai apie tai, kur
gyventojai gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas bei apie tai, kad
asociacijos telefonu galima iškviesti asociacijos samdomus veţėjus nemakamam
stambiagaraičių EEĮ atliekų išveţimui iš gyventojų namų visoje šalyje. Lygiagrečiai su
uţsakomaisiais skelbimais buvo publikuojami ir šviečiamieji straipsniai.
Informaciniai
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
pranešimai
narystės mokesčiai
asociacijos
tinklapyje
Priemonės detalizacija:
Apie vykstančias akcijas ir veiksmus asociacija skelbs savo internetiniame tinklapyje,
naujienų skiltyje.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
Asociacija EEPA 2013 metais atnaujino svetainę www.epa.lt. Nuo 2013 m. 4 ketv.
veikia skiltis „Akcijos ir projektai“, kuriame asociacija rengia pranešimus apie vykdomą
veiklą.
Viešinimo
Jaunimas
Administraciniai,
3-4 ketvirtis
kompanija su
narystės mokesčiai,
jaunimu
apie apie 40000 Lt
Priemonės detalizacija:
2013-2014 mokslo metais Asociacija kartu su socialiniais partneriais organizuos EEĮA
surinkimo akcijas Lietuvos mokyklose. Geriausiai pasirodę mokyklos, jų moksleiviai
laimės bilietus į Kauno Ţalgirio ir Lietuvos Ryto krepšinio klubų namų rungtynes.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
2013 m. 4 ketv. sėkmingai įvyko pirmasis akcijos mokykloms „Mąstau, rūšiuoju,
gyvuoju!“ etapas. Akcijoje dalyvavo per 70 Lietuvos mokyklų iš įvairių regionų ir
surinko daugiau nei 1000 kg. baterijų atliekų. Rugsėjo mėn. pasirašyta sutartis su
socialiniais partneriais VšĮ „Ţalgirio krepšinio centras“ ir VšĮ „Krepšinio rytas“ kurie
apdovanojo daugiausiai baterijų atliekų surinkusias mokyklas bilietais į pasirinktas
varţybas. Kiti akcijos etapai vyks 2014 m.
Periodinis
Visi gyventojai
Administraciniai,
1-4 ketvirtis
surinkimo tinklo
narystės mokesčiai,
viešinimas
apie apie 88000 Lt

Priemonės detalizacija:
Asociacija viešins savo įsteigtą stambiagabaritės EEĮ atliekų surinkimo tinklą,
pateikdama šviečiamąją medţiagą bei adresus su surinkimo vietomis. Informacija bus
pateikiama regioniniuose laikraščiuose kartą per tris mėnesius. Asociacija siekia
skaidrios ir faktinės atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos ir mano, kad geriau padaryti
daugiau, nei maţiau.
Priemonės įgyvendinimo būsena:
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2013 m. ţiniasklaidoje (laikraščiuose) publikuoti skelbimai apie tai, kur atitinkamamai
kiekviename regione gyventojai gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.
Taip pat, regioninėje ţiniasklaidoje, bendradarbiaujant su VšĮ „Ekošviesa“ publikuoti
straipsniai su adresais, pagal kuriuos gyventojai gali atiduoti smulkias bei stambias
elektros ir elektronikos atliekas, galvaninius elementus, nešiojamas baterijas ir
akumuliatorius.
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6.

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

2013 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir tvarkymo Asociacija
buvo pasirašiusi šias su EEĮ atliekų tvarkymu susijusias sutartis:
1.
UAB „Ţalvaris“ sutartis dėl dujošvyčių lempų kompleksinio sutvarkymo.
Pasirašyta 2013-11-12 galioja iki 2013-12-31.
2.
UAB „Metrail” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo
paslaugų teikimo. Pasirašyta 2013-11-12, galioja iki 2013-12-31.
3.
UAB „Utilsa” sutartis dėl dujošvyčių lempų atliekų kompleksinio sutvarkymo
paslaugų teikimo. Pasirašyta 2013-11-30, galioja iki 2013-12-31.
4.
UAB „Kuusakoski” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo,
supirkimo, transportavimo, saugojimo, rūšiavimo, perdirbimo ir šių veiklų viešinimo.
Pasirašyta 2013-05-15, galioja iki 2013-12-31.
5.
UAB „EMP Recycling” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo, supirkimo, transportavimo, saugojimo, rūšiavimo, perdirbimo ir šių veiklų
viešinimo. Pasirašyta 2013-02-05, galioja iki 2013-12-31.
6.
UAB „EMP Recycling” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2013-02-06, galioja iki 2013-12-31.
7.
UAB „Karavanas” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų veţimo.
Pasirašyta 2013-10-23, galioja iki galioja iki 2013-12-31.
8.
UAB „Karavanas” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų veţimo.
Pasirašyta 2013-07-01, galioja iki visiško sutarties įvykdymo.
9.
UAB „Ţalvaris“ , UAB „Karavanas“ sutartis dėl baterijų galvaninių elementų ir
akumuliatorių atliekų veţimo, surinkimo ir tvarkymo. Pasirašyta 2013-04-30, galioja iki
tol, kol šalys, besivadovaudamos dvišalėmis sutartimis vykdo veiklą.
10.
UAB „EMP Recycling“, UAB „Karavanas“ sutartis dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo, veţimo ir tvarkymo. Pasirašyta 2013-04-18, galioja iki tol, kol
šalys, besivadovaudamos dvišalėmis sutartimis vykdo veiklą.
11.
UAB „Ţalvaris” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo,
supirkimo, supirkimo, transportavimo ir šių veiklų viešinimo. Pasirašyta 2013-03-15,
galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba jos nutraukimo šioje sutartyje
nustatytomis sąlygomis
12.
UAB „Ţalvaris“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos bei akumuliatorių ir
galvaninių elementų atliekų surinkimo, supirkimo, transportavimo, saugojimo, rūšiavimo,
perdirbimo ir šių veiklų viešinimo. Pasirašyta 2013-02-26, galioja iki visiško
įsipareigojimų įvykdymo arba jos nutraukimo šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.
13.
UAB „EMP Recycling“, UAB „Ekošviesa“ trišalė sutartis dėl atliekų tvarkymo.
Pasirašyta 2013-02-14, galiojimo laikas neterminuotas.
14.
UAB „Karavanas“ sutartis dėl transportavimo paslaugų teikimo. Pasirašyta 201209-01, galioja iki 2014-01-01.
15.
UAB „Ecoservice” sutartis dėl bendradarbiavimo surenkant elektros ir
elektroninės įrangos atliekas Vilniaus, Vilniaus raj., Širvintų raj., Trakų raj., Varėnos raj.,
Lazdijų raj., Kazlų Rūdos, Vilkaviškio raj., Pagėgių. Šilutės raj., Klaipėdos, Klaipėdos
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raj., Neringos, Palangos, Radviliškio savivaldybėse. Pasirašyta 2012-02-01, galioja iki
2013-02-01. Sutartis automatiškai pratęsiama vienerių metų terminui, jei nei viena iš
šalių neinformuoja kitos apie tai, kad ji nepageidauja pratęsti sutarties.
16.
UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo, supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2012-01-23, galioja iki 201301-31
17.
UAB „EMP Recycling“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
rūšiavimo ir perdirbimo. Pasirašyta 2012-01-23, galioja iki 2013-02-01
18.
UAB Trevena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 06 05, galiojimo laikas neterminuotas
19.
Joniškio miesto seniūnija, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
20.
Kretingos vartotojų kooperatyvas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 19, galiojimo laikas neterminuotas
21.
UAB Vilkasta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 18, galiojimo laikas neterminuotas
22.
UAB Livena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
23.
UAB Ūpas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 31, galiojimo laikas neterminuotas
24.
V. Bliūdţiaus įmonė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 07 23, galiojimo laikas neterminuotas
25.
UAB Gazholderis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
26.
I. Alijošienės PKF Agava, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
27.
UAB Vilkasta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
28.
Kauno r. sav. Administracijos Eţerėlio seniūnija, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų
surinkimo vietos steigimo, pasirašyta 2012 05 15, galiojimo laikas neterminuotas
29.
D. Kulikauskienės pį, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 23, galiojimo laikas neterminuotas
30.
UAB Vitresa, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
31.
UAB Iljota, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
32.
UAB Visvilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
33.
UAB Cauda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 15, galiojimo laikas neterminuotas
34.
Trakų kooperacijos prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 31, galiojimo laikas neterminuotas
35.
UAB Senukų prekybos centras, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 02 09, galiojimo laikas neterminuotas
36.
R. Bekinčio į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 29, galiojimo laikas neterminuotas
37.
UAB TC Prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 02, galiojimo laikas neterminuotas
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38.
UAB Luktarna, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 22, galiojimo laikas neterminuotas
39.
K. Davėno į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
40.
UAB Labnora, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
41.
Iį Staliaus pastogė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 07, galiojimo laikas neterminuotas
42.
V. Bačiulienės iį, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
43.
UAB Litorina, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 17, galiojimo laikas neterminuotas
44.
UAB Gulbelės prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 27, galiojimo laikas neterminuotas
45.
UAB Steidė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
46.
UAB Milda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 26, galiojimo laikas neterminuotas
47.
UAB Avitelos prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 02, galiojimo laikas neterminuotas
48.
UAB Skuodo riešutas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
49.
UAB Narjanta, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 06, galiojimo laikas neterminuotas
50.
UAB Takada, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 24, galiojimo laikas neterminuotas
51.
Kaimų bendruomenė Viduklė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
52.
UAB Šiauriniai bokštai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 25, galiojimo laikas neterminuotas
53.
UAB Ermitaţas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 25, galiojimo laikas neterminuotas
54.
UAB Ventuva, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
55.
UAB Tautinys, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 28, galiojimo laikas neterminuotas
56.
AB Snaigė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 07 20, galiojimo laikas neterminuotas
57.
UAB Ravilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 19, galiojimo laikas neterminuotas
58.
UAB Kauno saulėtekis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 21, galiojimo laikas neterminuotas
59.
UAB Ravilas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
60.
Pakruojo vartotojų kooperatyvas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 18, galiojimo laikas neterminuotas
61.
UAB Kesgvytis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 17, galiojimo laikas neterminuotas
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62.
Jonavos VK Vėtrungė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 11, galiojimo laikas neterminuotas
63.
UAB Optita, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 03, galiojimo laikas neterminuotas
64.
V. Bliūdţiaus įmonė, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
65.
UAB Rusnės degalai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
66.
UAB Garfus, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
67.
UAB Trevena, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 11, galiojimo laikas neterminuotas
68.
UAB Staginis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
69.
UAB Vėţaičių autoservisas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos
steigimo, pasirašyta 2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
70.
Radviliškios prekyba, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 04 16, galiojimo laikas neterminuotas
71.
UAB Irena ir draugai, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 10, galiojimo laikas neterminuotas
72.
UAB Antivis, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 14, galiojimo laikas neterminuotas
73.
UAB Algenoda, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 09, galiojimo laikas neterminuotas
74.
A. Rupšlaukio į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2012 05 08, galiojimo laikas neterminuotas
75.
UAB Selmina, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 24, galiojimo laikas neterminuotas
76.
UAB Igela, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 04 25, galiojimo laikas neterminuotas
77.
Jurkevičiaus į, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2012 05 18, galiojimo laikas neterminuotas
78.
Transporto priemonės stovėjimo aikštelėje nuomos sutartis, sutartis dėl EEĮ ir BA
atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta 2011 05 02, galiojimo laikas neterminuotas
79.
UAB Ūpas, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo, pasirašyta
2011 05 27, galiojimo laikas neterminuotas
80.
UAB Ţirmuva, sutartis dėl EEĮ ir BA atliekų surinkimo vietos steigimo,
pasirašyta 2011 04 21, galiojimo laikas neterminuotas
81.
UAB „Solitex“ sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo, pasirašyta 2013-06-04, galiojimo laikas neterminuotas
82.
UAB „Hexagona” sutartis dėl smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo, pasirašyta 2013-04-19, galiojimo laikas neterminuotas
83.
PPĮ Vidos Šilabritienės sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo talpų, pasirašyta 2012-10-04, galiojimo laikas neterminuotas
84.
UAB „Akmanta” sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
talpų, pasirašyta 2012-11-06,galiojimo laikas neterminuotas
85.
UAB ”Uţubaliai” sutartis dėl smulkios elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo, pasirašyta 2012-11-08,galiojimo laikas neterminuotas
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86.
UAB „Alytaus RATC“ sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Alytaus m. savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-12-19
87.
UAB „Tauragės RATC“ sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Tauragės regiono teritorijoje, pasirašyta 2013-09-12
88.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-07-15
89.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-05-16
90.
Kauno rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-05-29
91.
Klaipėdos RATC sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios
elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-06-20
92.
SĮ „Kretingos komunalininkas“ sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-05-28
93.
Šiaulių miesto savivaldybės sutartis dėl papildančių atliekų surinkimo sistemų
diegimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-05-06
94.
Birţų rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Birţų rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-03-25
95.
Birštono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Birštono savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-03-25
96.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-04-29
97.
Panevėţio miesto savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Panevėţio miesto savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-09-13
98.
Neringos savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Neringos savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-03-25
99.
Visagino savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo sistemos Visagino savivaldybės teritorijoje, pasirašyta 2013-05-27
100. Zarasų rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
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tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-03-25
101. Trakų rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Trakų rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-03-25
102. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-03-25
103. Raseinių rajono savivaldybės administracijos sutartis dėl komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir
akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje,
pasirašyta 2013-03-25

7.

Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus

2013 metais Asociacija iš juridinių asmenų pirko EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas.
Atliekas šios įmonės rinko šiais būdais:
1)
2)
3)
4)

Per didţiųjų atliekų surinkimo aikšteles;
Per metalo lauţo aikšteles;
Renkant EEĮ atliekas iš gyventojų ir įmonių apvaţiavimo 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.
8.

Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą

Asociacijos veikla 2013 m. buvo finansuojama Asociacijos narių, kurie jai
mokėjo nustatyto dydţio mokesčius (vienkartinis stojamasis mokestis, asociacijos nario
mokestis, atliekų tvarkymo administravimo mokestis, EEĮ atliekų tvarkymo
organizavimo paslaugos apmokėjimas (savikaina, su mokesčiu uţ 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.
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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
1B
2
3A
3B
4A
4B
5a
5b
6
7
8
9
10

Stambūs namų apyvokos prietaisai
Stambūs namų apyvokos prietaisai su
šaldymo įranga
Smulkūs namų apyvokos prietaisai
IT ir telekomunikacinė įranga
Monitoriai
Vartojimo įranga
Televizoriai
Šviestuvai
Dujošvytės lempos
Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus
stambius stacionarius pramoninius prietaisus)
Ţaislai, laisvalaikio ir sporto įranga
Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus
ir infekuotus produktus)
Stebėsenos ir kontrolės prietaisai
Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

EEĮA tvarkymo
savikaina su 20Lt
mokesčiu už
viešinimą, Lt/t be
PVM
566
985
986
785
741
811
826
841
2.228
968
954
864
869
721

b. vienkartinis stojamasis mokestis
Išleidžiamas produktų kiekis
Jei į rinką išleidţiama nuo 0 iki
25t
Jei įnaujų
rinką gaminių
išleidţiama nuo 25 iki
50t
naujų
gamių
Jei į rinką išleidţiama nuo 50 iki
100tį rinką
naujųišleidţiama
gamių
Jei
nuo 100
iki
naujų
gamių nuo 200
Jei 200t
į rinką
išleidţiama
iki
gamių daugiau
Jei 1000t
į rinkąnaujų
išleidţiama
nei 1000t naujų gamių
c. kasmetinis narystės mokestis
Išleidžiamas produktų kiekis
Jei į rinką išleidţiama nuo 0 iki
25t įnaujų
Jei
rinką gaminių
išleidţiama nuo 25 iki
50t
Jei įnaujų
rinką gamių
išleidţiama nuo 50 iki
100t
naujų
gamių
Jei į rinką išleidţiama
nuo 100
iki 200t naujų gamių

„Nariams”, „Asocijuotiems”
Lt
nariams, Lt
505
505
590
590
676
676
761
761
931
931
1101
1101

„Nariams”, „Asocijuotiems”
Lt
nariams, Lt
1000
0
1500
0
2000
0
2500
0
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Jei į rinką išleidţiama nuo 200
iki
gamių daugiau
Jei 1000t
į rinkąnaujų
išleidţiama
nei 1000t naujų gamių

3000
4000

0
0

d. preliminarus administracinis mokestis už atliekų tvarkymą
Mokesčio pavadinimas
Visų kategorijų EEĮ atliekų
tvarkymo administracinis
mokestis

„Nariams”, „Asocijuotiems”
Lt/t be
nariams, Lt/t be
PVM
PVM
30

300

Asociacijos metinių įplaukų dydis:

Įplaukų pavadinimas
EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo įplaukos
Viešinimo su UAB Eko-Šviesa dalinis finansavimo
įplaukos
Įnašo į EEĮ administracinį fondą įplaukos
EEĮ ir BA nario ir stojamojo mokesčio įplaukos
EEĮ ir BA Įnašo į kompensavimo fondą įplaukos
Banko palūkanos (kitos pajamos)
Kitos netipinės veiklos pajamas

Suma, litais
5690717,84
8000,00
244797,28
296464,00
6,03
0

Lėšos skirtos LRV nustatytų EEĮA tvarkymo uţduočių vykd. – 5690717,84Lt
Lėšos, skirtos EEĮA ir BA švietimo programos vykdymui (vykdė asiciacija EEPA)–
187114,63 Lt
Lėšos, skirtos organizacijos administravimui ir darbo uţmokesčiui 552569,47
Lt
Lėšos, skirtos organizacijos steigėjų ir narių patirtų nuostolių dėl Gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir nustatytų uţduočių
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
daţnai yra neatsiejama elektros ir elektroninės įrangos dalis, didţiojoje 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
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informacijos kiekį proporcingomis dalimis iš baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo
organizavimo biudţeto ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo
biudţeto, pvz., straipsnio, kuriame pateikiama informacija apie baterijų ir akumuliatorių
bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, išlaidos buvo dalinamos lygiai per
pusę.
Asociacijos administracijos darbo uţmokestis 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. Maţdaug 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 maţdaug trečdalis asociacijos narių.

Asociacijos EEPA direktorius

Mantas Varaška

Kartu su ataskaita pateikiami šie priedai:
1. Sutarčių ir sąskaitų bei viešinimo medţiagos DVD (pateikiamas 1 DVD kartu su
baterijų ir akumuliatorių srities medţiaga) – 1 DVD
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