
 

 

 

ASOCIACIJOS EEPA 

2014 METŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS 

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PLANO, FINANSAVIMO SCHEMOS IR VISUOMENĖS 

ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO ELEKTROS IR 

ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO 

KLAUSIMAIS PROGRAMOS VYKDYMO  

ATASKAITA 

 

 

 

 

Vilnius 

2015 m. rugsėjis 

 



2 
 

1. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas: 

Asociacijos steigėjai: UAB ,,GNT Lietuva” (dabar - ,,ALSO Lietuva“), UAB ,,BMS”, UAB ,,ACME 

kompiuterių komponentai”, UAB ,,Inida”, UAB ,,Skaitos kompiuterio servisas”. 

Pavadinimas Asocijuoti nariai Nariai 

Adidas Baltics SIA (piln.)   + 

USI INTERNATIONAL (piln. 2012)   + 

AB ,,Snaigėˮ (piln.)   + 

AbeStock AS (piln.)   + 

BSH Home Appliances AB filialas Vilnius 

(piln.)   + 

Elko Grupa AS (piln. 2012)   + 

IĮ ,,Juozo Puotkalio siuvykla ” (piln.)   + 

IĮ ,,Omeditaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,MAXIMA LTˮ (piln.)   + 

UAB ,,Whirlpool Balticˮ (piln.)   + 

UAB ,,ABC Data Lietuvaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Adaxˮ (piln.)   + 

UAB ,,ALSO Lietuvaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Anvolˮ (asoc.) +   

UAB ,,AP Tradeˮ (piln.)   + 

UAB ,,Ardenaˮ (piln.)   + 

UAB ,,ASBIS Vilniusˮ (piln.)   + 

UAB ,,ATEAˮ (piln.)   + 

UAB ,,Avitelos prekybaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Axis Industriesˮ (piln.)   + 

UAB ,,BAIPˮ (piln.)   + 

UAB ,,BaltMedˮ (asoc. 2012) +   
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UAB ,,Baltronic Vilniusˮ (piln.)   + 

UAB ,,Biznio mašinų kompanijaˮ (piln.)   + 

UAB ,,D-Linkˮ (piln.)   + 

UAB ,,Despinaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Dogasˮ (piln.)   + 

UAB ,,DS Solutionsˮ (piln.)   + 

UAB ,,Electroluxˮ (piln.)   + 

UAB ,,Elektrobaltˮ (piln.)   + 

UAB ,,Elektrometaˮ (asoc.) +   

UAB ,,Elstilaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Equinox Europeˮ (asoc.) +   

UAB ,,Ermitažasˮ (piln.)   + 

UAB ,,Flamandaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Gaudrėˮ (piln.)   + 

UAB ,,IBM Lietuvaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Ikoltaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Inidaˮ (piln.)   + 

UAB ,,INTAˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Laurimasˮ (piln.)   + 

UAB ,,Lemoraˮ (asoc.) +   

UAB ,,Miele Appliancesˮ (piln.)   + 

UAB ,,Northcliffe lightingˮ (piln.)   + 

UAB ,,Onninenˮ (piln.)   + 

UAB ,,Palinkˮ (piln.)   + 

UAB ,,Prentaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Pretendentasˮ (piln.)   + 
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UAB ,,Rivonaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Roche Lietuvaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Select rinkaˮ (asoc.) +   

UAB ,,Senukų prekybos centrasˮ (piln.)   + 

UAB ,,Servicenetˮ (piln.)   + 

UAB ,,Sirenitasˮ (asoc.) +   

UAB ,,Skaitmeninis pasaulisˮ (asoc.) +   

UAB ,,SLO Lithuaniaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Spikarėˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,TC Prekybaˮ (piln.)   + 

UAB ,,TD Balticˮ (piln.)   + 

UAB ,,Technikos meistraiˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,TELE2ˮ (piln.)   + 

UAB ,,Telenojaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Tomitaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Trajektorijaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Žalioji gryčiaˮ (piln.)   + 

UAB ,,Advanced IT system” (piln.)   + 

UAB ,,AVAD Baltic” (piln.)   + 

UAB ,,Karcher” (piln.)   + 

UAB ,,Klinkmann lit” (piln.)   + 

UAB „Acme kompiuterių komponentaiˮ (piln.)   + 

UAB „AG Tradeˮ (piln.)   + 

UAB „Alphatec Balticˮ (piln.)   + 

UAB ,,Servisa ICTˮ (piln.)   + 

UAB ,,YE Internationalˮ (asoc. 2012) +   



5 
 

Hnit Baltic (asoc. 2012) +   

UAB ,,ESEMAˮ (asoc. 2012) +   

TTS Tooltechnic Systems (asoc. 2012) +   

UAB ,,Liudo įrankiaiˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,1A.LTˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Alytaus prekybaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Baltijos kontaktų grupėˮ (piln. 2012)   + 

UAB ,,Arevita ir Koˮ (asoc. 2012) +   

D. Jakšaitienės veterinarijos vaistinė (asoc. 

2012) +   

UAB ,,Spaineta ir KOˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,TEIDAˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Dviridaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Kadabraˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Legatinaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Mobile centerˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Rywal LTˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Wilaraˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Arte Domesticaˮ (piln. 2012)   + 

UAB ,,Husqvarna Lietuvaˮ (asoc. 2012) +   

E. Nekio „Baterijaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Proma Baltusˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Interluxˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,PoSangvisˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Fedingasˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Eurodigitalˮ (asoc. 2012) +   
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UAB ,,RSB Novikontasˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,Gražvaldaˮ (asoc. 2012) +   

Microsoft Ireland Operations Limited (asoc. 

2012) +   

UAB ,,Vikadentˮ (asoc. 2012) +   

UAB „Įrankiai.LTˮ (asoc. 2012) +   

UAB „Kopijavimo sistemosˮ (asoc. 2012) +   

UAB „Emilitaˮ (asoc. 2012) +   

UAB ,,DUSCHYˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,NETCOM PLIUSˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Aineraˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,VECTOR ir Koˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Labosteraˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Laumartaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Stevijaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Binzel Balticˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Klaipėdos technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Medicininė technikaˮ (asoc. 2013) +   

IĮ ,,Visi įrankiaiˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Sodo technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Juozeidaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ventmatikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Miliraˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Arevitaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Avigaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Euroteraˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,GS Tradeˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Auslindaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Stebitaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,VIVA technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Optifarmaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Expertus Vilnensisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Laisva linijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Linea liberaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Swedish tranport technicsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,SKYTECH.LTˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,VELUX Lietuvaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Latelisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,VS sportˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,HI END COLLECTIONˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Forteventoˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,EIT Sprendimaiˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,A Cappellaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Beolaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,NITˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Siemtechaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ogmios astra laikrodžiaiˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,SOMI RTˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,SOMI technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Darijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,ILSANTAˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Tikslus matasˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,RIGALIT Lietuvaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,RIDIVAˮ (asoc. 2013) +   

IĮ ,,Astramedaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,ORGSISˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Konica Minolta Baltiaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Klausos technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,EUROELEKTRONIKAˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,HOSTEXˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Telekomunikaciniai projektaiˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Aerobaltasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,EG kompiuteriaiˮ (asoc. 2013) +   

 UAB ,,Elektrogamaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,EDVONISˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,TEKSANTAˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Arvitra Balticˮ (piln. 2013)   + 

UAB „Straujos prekybos sistemosˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Šviesos technologijosˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Vigintos elektronikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Alma littera sprendimaiˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Schneider Electric Lietuvaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Aldivaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Trikdisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Bioeksmaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Linomaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,B.G.M.ˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,Initˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Cetusˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Epromaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Linteraˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Jusenaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Proact Lietuvaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,FORTEK Informacinės technologijosˮ 

(asoc. 2013) +   

UAB ,,Paladijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Festoˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Užubaliaiˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Aeracijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Leopolisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Gudeja Consultingˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Abovitaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ratanasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Mikrovisatos servisasˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Avon Cosmeticsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Teltaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Maridanaˮ (asoc. 2013) +   

BĮ UAB ,,Interatlasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,ABA pliusˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ventaraˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Extrem master companyˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Televizijos ir ryšio sistemosˮ (piln. 

2013)   + 

UAB ,,Eugestaˮ (piln. 2013)   + 
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UAB ,,Kompleksinės apsaugos sistemosˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Ardeolaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Splainasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Neurovitaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Schetelig LITˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Berlin Chemie menarini Balticˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Egidijus ir Vytautasˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Digitalasˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Tobisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Topimeksasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,EGV kompanijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Kompiuterių arsenalasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Galileasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Baltmarkˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,NITRO LTˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Avenaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Skirgesaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Megavalisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ekoledˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Savas laikasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Sparusˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,LAPTOP.LTˮ (asoc. 2013) +   

E.Eidukevičiaus firma ,,Edvinas ir bičiuliaiˮ 

(piln. 2013)   + 

UAB ,,Ekoliumenasˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,BizeAˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,TECE BALTIKUMˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Perelitaˮ (asoc. 2013) +   

AB ,,Umegaˮ (piln.2013)   + 

,,Amway Polska Sp. z o.o.ˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Midiaudioˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Masscona“ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Euroatletasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Spainetos prekybos sistemaˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Empirijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Hidrotekaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Kurantasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Geras garasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Anmedaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,ANMEDA Technaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Rittalˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Capsaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Artilux NMFˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Bankservisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Matrixˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Instabalt LITˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Sedum kompiuteriai“ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Aivitaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Domiteraˮ (soc. 2013) +   

G.Taparausko įm. ,,Elektronikos pasaulisˮ 

(asoc. 2013) +   
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UAB ,,Beijer refrigerationˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Gerundaˮ (asoc. 2013) +   

R.Taparausko firma ,,Mažoji Simonaˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Viskas sodininkamsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Elpamaˮ (asoc. 2013) +   

Svajūno Stankevičiaus (asoc. 2013) +   

UAB ,,Arpresaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Alan Dekoˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Laimaluxˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ventaltaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Sony LTˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Terraˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Mediqˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Printmarkˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Coca Cola HBC Lietuvaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Dekberaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Liandvarsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Elvimaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Daisenaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Elgrandasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Nagista ir partneriaiˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Alna Intelligenceˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Baltik grupėˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Šalnaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Rixsˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,Gevirdaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Litgenasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Dojus Agroˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Fujifilm Lietuvaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Meistro Pasaulisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Valdo verslasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Magvedaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Muzikos ekspresasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Baltik vairasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Admenˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Autominutėˮ ir KO (asoc. 2013) +   

UAB „Agavaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Saremeˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Simeksusˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Baltic Printˮ ( asoc. 2013) +   

UAB „Ravak Balticˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Labochema LTˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Tavo norasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Nota beneˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Poliplastasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „AgroSACˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Gastrolinijaˮ (asoc. 2013) +   

Artūras Drungilas (asoc. 2013) +   

UAB „Carlo Gavazzi Industri Kaunasˮ (asoc. 

2013) +   

UAB „Signalo centrasˮ (asoc. 2013) +   
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IĮ „Santeraˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Nersamaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „VR Electricˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Ardapsaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Horo mechanikaˮ (piln. 2013)   + 

UAB „DeLavalˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Fermitexˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Sunsshopˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Viltechnaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Normarkˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,TechnicPlusˮ (piln. 2013)   + 

UAB „TEL groupˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Royal Canin Lithuaniaˮ (asoc. 2013) +   

AB ,,SEB Bankasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Spedautaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Deftoolsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Maidinaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „MK TRADE LTˮ (piln. 2013)   + 

UAB „Introvitusˮ (asoc. 2013) +   

„LFL Trade“ (asoc. 2013) +   

SIA FORANS atstovybė Lietuvoje (asoc. 2013) +   

UAB „Charlot LTˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Stop Time LTˮ (asoc. 2013) +   

V. Bierio firma ,,Lavernaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Baltic orbisˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Saldos prekybaˮ (asoc. 2013) +   
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UAB ,,Siguldos baldaiˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Lumivestaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Arbor medical corporation LTˮ (asoc. 

2013) +   

UAB ,,Neo Šviesaˮ (piln. 2013)   + 

UAB ,,Mogitaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,DWB Underground Technologiesˮ 

(asoc. 2013) +   

UAB ,,Aradasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Laboratorinių bandymų centrasˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Lithuanian Hunterˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Premier Restaurantsˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Azarto technikaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Ingradusˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Kotrynaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Viltechmedaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Arojaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Primulator Vilniusˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Felitˮ (piln. 2013)   + 

UAB „Akcija Tauˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Verslo alėjaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Vildomaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Jurimedaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Grand ERPˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Dortemaˮ (asoc. 2013) +   

MB „Heatpliusasˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Jogisˮ (asoc. 2013) +   
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UAB „Elkodiˮ (asoc. 2013) +   

UAB „Skaitmeninių sprendimų grupėˮ +   

UAB „Autotankˮ  +   

UAB ,,Eurobaterijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB „GSM Linijaˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Pro Buonoˮ (asoc. 2013) +   

UAB ,,Sonidaˮ +  

UAB„Lamineraˮ +  

UAB „BKFˮ +  

UAB „Valvitonaˮ +  

UAB „Lakonaˮ +  

UAB „Friday labˮ +  

UAB ,,Elektros inžinerijaˮ +  

UAB ,,HiFi centrasˮ +  

UAB ,,4 motusˮ +  

UAB ,,Technuvaˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Eltidoˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,RIMI Lietuvaˮ (piln. 2014)  + 

UAB ,,Bayerˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Airwave Lietuvaˮ (piln. 2014)  + 

UAB ,,LS Consultˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Senoji raštinėˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Polywoodˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Akvabaltˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Darsetaˮ (asoc. 2014) +  

UAB ,,Army shopˮ (asoc. 2014) +  
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2. Bendras 2014 metais Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

tiektas elektros ir elektroninės įrangos (toliau ir – EEĮ) kiekis: 

Gaminio kategorija Kiekis, t 

Stambi technika be šaldymo įrangos (naudojama buityje) 8919,558 

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga (naudojama 

buityje) 

4683,17 

Smulkūs namų apyvokos prietaisai (naudojama buityje) 1603,432 

IT ir telekomunikacinė įranga (naudojama buityje) 1430,988 

Monitoriai (naudojama buityje) 311,474 

Vartojimo įranga (naudojama buityje) 168,739 

Televizoriai (naudojama buityje) 597,513 

Šviestuvai (naudojama buityje) 377,177 

Dujošvytės lempos (naudojama buityje) 153,234 

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius 

pramoninius prietaisus) (naudojama buityje) 

1116,539 

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (naudojama buityje) 105,894 

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus) 

(naudojama buityje) 

25,403 

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai (naudojama buityje) 154,723 

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (naudojama buityje) 4,00 

 

3. Bendras 2014 metais surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis: 

Atliekų kategorijos 

Surinkta ir 

sutvarkyta 

atliekų (t) 

Galutiniai atliekų 

tvarkymo tarifai 

su viešinimu Lt 

už t 

Viso pajamų už atliekų 

tvarkymą Lt 

Stambūs namų apyvokos prietaisai 2888,995 510,861 1645039,59 

Stambūs namų apyvokos prietaisai su 

šaldymo įranga 
1304,404 978,089 1528850,92 

Smulkūs namų apyvokos prietaisai 531,805 890,41 576807,60 

IT ir telekomunikacinė įranga 775,767 732,501 566369,77 

Monitoriai 146,196 694,987 99869,63 

Vartojimo įranga 300,460 685,288 74764,92 

Televizoriai 713,636 739,751 214749,72 

Šviestuvai 162,572 876,915 144778,67 

Dujošvytės lempos 68,293 2813,633 171912,98 

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai 

(išskyrus stambius stacionarius 

pramoninius prietaisus) 

319,458 905,241 285784,58 

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 57,040 697,684 47023,90 
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Medicininiai prietaisai (išskyrus 

implantuotus ir infektuotus produktus) 
17,586 878,613 16605,79 

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 112,795 925,078 75116,33 

Automatinių daiktų išdavimo įtaisai 3,461 920,327 2300,82 

Baterijos (galviniai elementai) 106,138 13737,00 1458017,71 

Akumuliatoriai 245 123,32 30213,40 

Viso: 7753,606  6938206,31 

 

4. Asociacijos veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų vykdymas: 

Priemonės pavadinimas Apimtis 
Įgyvendinimo 

terminas 
Finansavimas 

1. Naujų narių 

pritraukimas 
Apie 30000 Lt 1 ketvirtis 

Administraciniai, 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 tęsia 2013 metų 

pabaigoje pradėtą veiklą, kurios metu įmonėms bus teikiami pasiūlymai bei vedamos derybos. Asociacija 

ketina palengvinti narių sąskaitų apmokėjimo tvarką ir sutartyse nustatyti aiškius kalendorinius (metinius) 

Asociacijos ir narių įsipareigojimų terminus. 

Priemonės įgyvendinimas: Asociacija per 2014 m. I-ąjį ketv. vykdydama veiklą, kurios metu įmonėms buvo 

teikiami pasiūlymai bei vedamos derybos dėl narystės Asociacijoje priėmė 5 naujus narius. Asociacija taip 

pat patvirtino narystės sutarties pakeitimus, kurie palengvino narių sąskaitų apmokėjimo tvarką ir sutartyse 

nustatė aiškius Asociacijos ir narių įsipareigojimų vykdymo terminus. 

 

2. Atliekų surinkimo tinklo 

ne produktų platinimo 

vietose eksploatavimas ir 

optimizavimas 

Apie 200000-

300000 Lt 
1-4 ketvirčiai 

Administraciniai, narystės, 

atliekų tvarkymo mokesčiai, 

Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondo (toliau ir – 

LAAIF) parama 

Priemonės detalizacija:  
Asociacija 2012 metais įsteigė daugiau nei šimtą stambiagabaričių EEĮ atliekų surinkimo vietų. 2013 m. 

Asociacija pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pasiūlymus liberalizuoti tokių vietų steigimo 

tvarką ir 2014 m. ketina perstatyti tokius konteinerius į jos narių valdomas teritorijas, užtikrinančias efektyvų 

sistemos veikimą (prekybos tinklų, socialinių partnerių (universitetų, valstybinių įmonių veiklavietės). Kiti 

kaštai bus skiriami tolesnei konteinerių nuomai, konteinerių išperkamąjai nuomai, LAAIF paraiškos 

finansavimui tokių konteinerių įsigijimui, jeigu ji būtų patvirtinta. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Per 2014 m. II ketvirtį pradėtos derybos su socialiniais partneriais (VĮ ,,Registrų centras”, AB ,,Lesto”, AB 

,,Lietuvos geležinkeliai” ir pan.) dėl LAAIF lėšomis finansuotų konteinerių eksploatavimo jiems 

priklausančiose patalpose. 2014 m. rugpjūčio 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VĮ ,,Registrų 

centrasˮ, šios sutarties pagrindu minėtai įmonei taip pat perduotas smulkios elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų surinkimo konteineris. Asociacijos partneriams, kurie nėra Asociacijos nariai (AB ,,Lietuvos paštas“, 

Danske bank, AB Lesto, Lietuvos Respublikos Seimas ir Aplinkos ministerija), perduota 20 atliekų surinkimo 

konteinerių. 

3. Specialių konteinerių 

smulkiai EEĮ/BA gamyba 

ir išstatymas prekybos 

centruose, aptarnavimas 

Apie 600000 Lt 
Tęstinė veikla: 1-4 

ketvirčiai 

Atliekų tvarkymo mokesčiai, 

LAAIF parama 
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konteinerių reklamos 

gamyba ir transliacija 

Priemonės detalizacija: 

2013 m. gavus LAAIF paramą, pradėti  konteinerių dizaino, konstrukcijos, tipų derinimo darbai su 

institucijomis ir galimais jų operatoriais – Asociacijos nariais – prekybos tinklais. 2014 m. planuojama kovo 

– birželio mėnesiais pagaminti ir išplatinti  Lietuvos prekybos tinkluose 500 vnt. konteinerių partiją, dar apie 

30 konteinerių skirti Asociacijos socialinių partnerių poreikiams. Iki to laikotarpio prekybos tinklams ir 

socialiniams partneriams bus pateiktos jiems pritaikytos elektroninės ir spausdintinės reklamos priemonės. 

Pastačius konteinerius prekybos tinkluose ir socialinių partnerių veiklavietėse, prasidės jų trunkamo 

eksploatavimo darbai 

Priemonės įgyvendinimas: 2014 m. Asociacija pagamino ir išplatino Lietuvos didžiausiems prekybos 

tinklams 500 konteinerių, skirtų smulkios elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 

surinkimui. Asociacijos partneriams, kurie nėra Asociacijos nariai (AB ,,Lietuvos paštas“, Danske bank, 

Registrų centras, AB Lesto, Lietuvos Respublikos Seimas ir Aplinkos ministerija), perduotas 21 atliekų 

surinkimo konteineris. 

4. Atliekų išvežimo iš namų 

ūkių, valdžios įstaigų, 

verslo įmonių paslaugos 

plėtojimas 

Apie 200000 Lt Tęstinė veikla 
Administraciniai, narystės, 

atliekų tvarkymo mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija ketina plėsti savo paslaugų asortimentą ir pagal galimybes išvežti visas EEĮ atliekas iš teršėjų. 

Siekiant paslaugos efektyvumo, Asociacija vykdys tokių atliekų paėmimo/gabenimo logistiką ne tik iš 

Vilniaus, tačiau ir Kauno miestų, užtikrinant visų atliekų priėmimą pas sutartimis įgaliotus atliekų tvarkytojus. 

Drauge su atliekų surinkimu, fiziniams ir juridiniams asmenims bus dalinama šviečiamoji informacija apie 

Asociacijos veiklą ir atliekų tvarkymą (bukletai, kalendoriai, skirtukai) pateikiant nuorodas į aktualius 

Asociacijos interneto šaltinius. 

Priemonės įgyvendinimas:  per 2014 m. laikotarpį į Asociaciją telefonu 8 5695 55 111 iš viso buvo kreiptasi 

979 kartus dėl EEĮ ir baterijų bei akumuliatorių atliekų išvežimo. Elektronikos atliekas prašyta išvežti 905 

kartus. Gyventojams dalinti kalendoriai su kontaktais, kuriais susisiekus galima užsiregistruoti atliekų 

išvežimui, bei trumpa informacija apie Asociaciją ir jos vykdomą veiklą. Taip pat Asociacijos tinklapio, 

kuriame pateikimas visų Asociacijos eksploatuojamų atliekų surinkimo vietų sąrašas, adresas, mobilus 

barkodas (angl. QR code), kurį nuskaičiuos asmuo nukreipiamas į Asociacijos interneto svetainę, pastarojoje 

galima registruotis norint užsisakyti EEĮ atliekų išvežimo paslaugą (kalendoriaus pavyzdys pridedamas). 

5. Sutarčių su 

savivaldybėmis keitimas, 

atnaujinimas ir vykdymas 

Apie 100000 Lt 1-2 ketvirtis 
Administraciniai, narystės 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

2014 m. Asociacija turės atnaujinti sutartis su savivaldybėmis ar jų įgaliotais RATC dėl jų įsteigtų atliekų 

surinkimo aikštelių finansavimo ar Asociacijos ir jos įgaliotų atliekų surinkėjų/tvarkytojų papildančių atliekų 

sistemų diegimo. Šį darbą Asociacija atliks baigusi savo konkursus ir sužinojusi su ja veiksiančius atliekų 

surinkėjus/tvarkytojus 2014 m. laikotarpyje. Taip pat priklausomai nuo savivaldybių įrengtų aikštelių EEĮA 

kiekių susikaupimo, bus apmokamas šių atliekų paėmimas. 

Priemonės įgyvendinimas: Per 2014 m. laikotarpį sudarytos ir atnaujintos 23 sutartys dėl Savivaldybės 

organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios sistemos  

 

6. Sutarčių su atliekų 

vežėjais sudarymas 
Apie 400000 Lt 1-4 ketvirtis 

Administraciniai, narystės 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Siekdama užtikrinti tinkamą savivaldybių įrengtose aikštelėse, įrangos platinimo vietose buityje susidarančios 

bei ne buityje susidarančios EEĮA transportavimą, Asociacijos narių surinktų atliekų vežimą, namų ūkių, kitų 
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suinteresuotų taršos šaltinių, akcijų metų atliekas rinkusių socialinių partnerių, LAAIF paramos pagrindu 

įrengtų konteinerių aptarnavimą Asociacija sudarys arba pratęs sutartis su atliekų vežėjais. Asociacija vasario 

mėnesį ketina baigti 2013 metais paskelbtą viešųjų pirkimų konkursą dėl 2014 metų atliekas tvarkančių 

įmonių teikiamų paslaugų, kurio metu sudarys sutartis su atliekas gabensiančiomis įmonėmis.  

Priemonės įgyvendinimas: Visą 2014 m. laikotarpį galiojo sutartis su UAB ,,Karavanas LTˮ. 

7. Sutarčių su EEI/BA 

atliekų tvarkytojais 

sudarymas ir vykdymas 

Apie 5000000 Lt 1-4 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 2013 m. gruodį viešai 

paskelbtą viešų pirkimų konkursą dėl 2014 metų atliekas tvarkančių įmonių teikiamų paslaugų ketina baigti 

einamųjų metų vasario mėnesį. 

Priemonės įgyvendinimas: Visą 2014 metų laikotarpį Asociacija pirko elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų tvarkymo paslaugas iš UAB ,,EMP recyclingˮ; UAB ,,Kuusakoskiˮ; UAB ,,Baltijos perdirbimasˮ; 

UAB ,,Žalvarisˮ; UAB ,,Metrailˮ 

8. Asociacijos atliekų 

surinkimo sistemų 

seniūnijose 

modernizavimas 

40000 Lt 1-2 ketvirtis 

Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija pagamins ir išplatins savo nariams bei socialiniams partneriams visose Lietuvos seniūnijose apie 

3000 vnt. baterijų ir dujošvyčių lempų atliekų surinkimo konteinerių su tikslia aplinkosaugine ir švietimo 

reikalavimus atitinkančia informacija  

Priemonės įgyvendinimas: Pagaminta ir išdalinta 4000 dėžučių, skirtų surinkti dujošvytes lempas ir 

galvaninius elementus. Bendradarbiaujant su AB ,,Lietuvos paštas" bei Lietuvos viešosiomis bibliotekomis 

siekiama sukurti modernų ir seniūnijų gyventojams patogų atliekų surinkimo tinklą, pradėtos derybos dėl 

2015 m. planuojamo vykdyti stambios elektros ir elektroninės įrangos konteinerių pastatymo seniūnijose. 

9. Asociacijos dalyvavimas 

2014-2020 ES, Horizont ir 

kituose specializuotuose 

paramos fonduose EEĮ 

tvarkymo, rūšiavimo 

organizavimo ar švietimo 

priemonėms vykdyti 

100000 Lt 1-4 ketvirtis 

Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija sieks teikti paraiškas su jos veikla susijusių projektų rengimui, vykdymui ir finansavimui, pagal 

galimybes į jas įtraukiant kitus Lietuvos ar užsienio veiklos partnerius, NVO.  

Priemonės detalizacija: Priemonė neįgyvendinta 

 

10. Švietimo programos 

įgyvendinimas 

Ne mažiau nei 3% 

pajamų už EEĮ/BA 

atliekų tvarkymą 

1-4 ketvirtis 

Administraciniai, narystės 

mokesčiai, atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija sieks įgyvendinti švietimo programoje numatytus viešinimo ir informavimo veiksmus (žr. 

švietimo programos įgyvendinimo ataskaitą).  

 

5. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo sąrašas: 
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Subjektas 
Sudarymo 

data 
Pavadinimas 

Galiojimo 

terminas 
Objektas 

UAB ,,Metrail“ 2014.01.28 

Sutartis dėl elektros ir 

elektroninės įrangos 

atliekų tvarkymo 

paslaugų teikimo 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

Atliekų kompleksinio 

tvarkymo bei šių veiklų 

viešinimo paslaugų teikimas 

UAB ,,EMP 

recycling“ 
2014.02.28 

Elektros ir elektorninės 

įrangos atliekų 

perdirbimo ir 

kompleksinio tvarkymo 

bei šių veiklų viešinimo  

sutartis 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

Atliekų perdirbimo ir 

kompleksinio tvarkymo bei 

šių veiklų viešinimo 

paslaugų teikimas 

UAB 

,,Kuusakoski“ 
2014.02.27 

Elektros ir elektorninės 

įrangos atliekų 

kompleksinio tvarkymo 

bei šių veiklų viešinimo  

sutartis 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Atliekų kompleksinio 

tvarkymo bei šių veiklų 

viešinimo paslaugų teikimas 

UAB ,,Karavanas 

LT“ 
2014.02.24 

Elektros ir elektorninės 

įrangos bei baterijų ir 

akumuliatorių atliekų 

transportavimo sutartis 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

įspareigojimų 

įvykdymo 

Atliekų transportavimo 

paslaugos 

UAB ,,Baltijos 

perdirbimas“ 
2014.02.25 

Elektros ir elektorninės 

įrangos atliekų 

perdirbimo 

(eksportavimo perdirbti) 

ir kompleksinio 

tvarkymo bei šių veiklų 

viešinimo  sutartis 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Atliekų perdirbimo 

(eksportavimo perdirbti) ir 

kompleksinio tvarkymo bei 

šių veiklų viešinimo 

paslaugų teikimas 

UAB ,,Baltic 

Metal“ 
2014.02.10 

Elektros ir elektorninės 

įrangos atliekų 

kompleksinio tvarkymo 

bei šių veiklų viešinimo  

sutartis 

2014.12.31 ir 

visiško 

sutartinių 

įspareigojimų 

įvykdymo 

Atliekų kompleksinio 

tvarkymo bei šių veiklų 

viešinimo paslaugų teikimas 

UAB ,,Žalvaris“ 2014.03.06 

Elektros ir elektroninės 

įrangos ir baterijų bei 

akumuliatorių atliekų 

surinkimo ar supirkimo, 

perdirbimo 

(eksportavimo perdirbti) 

ir kompleksinio 

tvarkymo bei šių veiklų 

viešinimo sutartis 

2014.12.31 

arba iki visiško 

sutartinių 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Atliekų surinkimo ar 

supirkimo, perdirbimo 

(eksportavimo perdirbti) ir 

kompleksinio tvarkymo bei 

šių veiklų viešinimo 

paslaugų teikimas 

Zarasų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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sistemos Zarasų r. 

savivaldybės teritorijoje 

Telšių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Telšių r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Trakų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Trakų r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Švenčionių r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Raseinių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.06.03 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Raseinių r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.06.03 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Birštono rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Birštono r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.04.29 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kėdainių r. 

savivaldybės teritorijoje 

2015.04.29 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracija 

2013.09.13 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Panevėžio 

miesto savivaldybės 

teritorijoje 

2015.09.13 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Panevėžio rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.04.30 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Panevėžio 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2015.04.30 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Visagino rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

(2013.05.27) 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Visagino 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2015.05.27 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

UAB Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

ir Alytaus miesto 

savivaldybė 

2013.12.19 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijoje 

2015.12.19 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

UAB Tauragės 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2013.09.12 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Tauragės 

regiono atliekų 

tvarkymo centro veiklos 

teritorijoje 

2015.09.12 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Kaišiadorių  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.05.16 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

2015.05.16 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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sistemos Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Pasvalio  rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.07.15 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2015.07.15 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Kauno  rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.05.29 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kauno rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2015.05.29 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

UAB Klaipėdos 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

ir Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2013.06.20 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Klaipėdos 

miesto teritorijoje 

2015.06.20 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

SĮ ,,Kretingos 

komunalininkasˮ 

2013.05.28 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kretingos 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2015.05.28 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Klaipėdos  rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Klaipėdos 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracija 

2014.07.06 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

2016.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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sistemos Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijoje 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2013.03.25 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Biržų rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2015.03.25 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Druskininkų  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.01.02 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Druskininkų 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.01.02 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.01.13 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kupiškio 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.01.13 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2014.01.02 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijoje 

2016.01.02 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

UAB Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

ir Lazdijų rajono 

savivaldybė 

2014.01.22 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos  

Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2016.01.22 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.01.27 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

2016.01.27 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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sistemos Rokiškio 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2014.01.28 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kelmės rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2014.01.27 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Akmenės 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Šiaulių rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2014.01.28 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemosŠiaulių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2014.01.28 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Pakruojo 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

regiono atliekų 

tvarkymo centras 

2014.02.19 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Joniškio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Radviliškio 

rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

VšĮ Šiaulių 

2014.01.28 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

2014.12.31 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 
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regiono atliekų 

tvarkymo centras 

sistemos Radviliškio 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.05.30 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Šalčininkų 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.05.30 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.05.29 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Mažeikių 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.05.29 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.08.19 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Širvintų rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2016.08.19 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

UAB 

Marijampolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centras 

2014.07.24 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Marijampolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centro veiklos 

teritorijoje 

2016.07.24 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Elektrėnų 

savivaldybės 

savivaldybės 

administracija 

2014.08.04 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Elektrėnų 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.08.04 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Rietavo 

savivaldybės 

administracija 

2014.08.07 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

2016.08.07 
Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 
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elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Rietavo rajono 

savivaldybės teritorijoje 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

2014.12.30 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje 

2015.12.30 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2014.12.10 

 

Sutartis dėl komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančios elektros ir 

elektroninės įrangos bei 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos Anykščių 

rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2016.12.10 

Įdiegti ir plėsti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

papildančią atliekų 

surinkimo sistemą 

 

6. Atliekų surinkimo ir tvarkymo būdai: 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo renkamos per Asociacijos įsteigtus elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų surinkimo taškus – prekybos centruose, spaudos kioskuose, mokymo įstaigose, viešosiose 

bibliotekose, pašto skyriuose ir pan. Taip pat iš atliekų tvarkytojų buvo perkama kompleksinė atliekų 

tvarkymo paslauga, apimanti tiek atiekų surinkimą, vežimą, tiek eksportą. Atliekos buvo tvarkomos sekančiais 

būdais: 

S1 – Surinkimas; 

S2 – Vežimas; 

S4 – Eksportas; 

S5 – Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., atskiriant 

potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis; 

R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas); 

R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas); 

R13 – R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą 

susidarymo vietoje iki jų surinkimo). 

 

7. Finansavimo schemos vykdymas: 

a) Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai, dydis: 

Narystės mokesčiai (neišskiriant atskirai mokesčių už baterijų ir akumuliatorių bei elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo organizavimą) sudarė 511675,00 Lt. 

Mokestis už elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą žr. lentelę 3 punkte. 
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b) kitų Asociacijos pajamų dydis: kitos pajamos sudaro 625 037  Lt. 

c) sukauptų pajamų bendra suma 7 641 295 Lt. 

d) lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui: baterijoms - 1458017,71 Lt; 

akumuliatoriams - 30213,40 Lt; elektrai ir elektroninei įrangai – 5104224,75 Lt. 

e) lėšos, skirtos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymui: visuomenės 

švietimą ir infomavimą elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 
klausimais Asociaicja vykdo bendrai, 2014 m.  tam išleista 387 978 Lt. 

f) lėšos, skirtos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms – tokių išlaidų nebuvo. 

g) lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui 

Administracinės ir kt. sąnaudos Įvykdymas Lt 

Darbo užmokestis 349.497,00 

Biuro nuoma ir komunalinės paslaugos 24.519,00 

Buhalterinės ir banko paslaugos 18.600,00 

Auditas 7.500,00 

Komandiruotės 127,00 

Automobilio panauda 17.363.00 

Teisininkų paslaugos 26.744,00 

Viešieji ryšiai 0,00 

Pašto išlaidos ir kanceliarija 1.660,00 

Telefonas ir telekomunikacijos 3.897,00 

Narystė WEE forume 0,00 

Atliekų tvarkymo forumas 2014 1.050,00 

Kitos išlaidos 164.674.00 

Viso: 615.631.00 

 

8. Informacija apie visuomenįs švietimo ir informavimo baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais 

vykdymą: 

Nr. Priemonės Tikslinės grupės Finansavimas ir 

apimtis 

Terminai 

1. 

Reklaminė kampanija 

prekybos tinklų ir socialinių 

partnerių reklamos tinkluose 

Visi gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai, apie 

apie 20000 LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Įrengdama LAAIF paramos pagrindu pagamintus konteinerius prekybos centruose, Asociacija pagamins ir 

išplatins vaizdo/spausdintinę reklamą, kuri bus transliuojama konteinerius eksploatuojančių  prekybos 

tinklų informaciniuose monitoriuose. 

Priemonės įvykdymas:  

Per I ketv. Asociacija suderino ir pagamino nuotraukas, kurios skirtos video transliacijoms prekybos vietų 

kanalais. Per II ketvirtį  sumontuoti ir Asociacijos nariams bei partneriams, turintiems reikalingą vaizdo 

transliavimo įrangą, perduoti video klipai, kuriuose pateikiama informacija apie galimybę išmesti atliekas 

į parduotuvėse esančius atliekų surinkimo konteinerius. Taip pat parengta spausdintė medžiaga. 
Eksploatuojant Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirtų lėšų pagrindu pagamintus konteinerius 

kartu 8 Lietuvos didžiausių prekybos tinklų parduotuvėse esančiuose informaciniuose monitoriuose 
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transliuojami reklaminiai klipai, skatinantys rūšiuoti atliekas ir elektros bei elektroninės įrangos atliekas 

išmesti į tam specialiai pagamintus konteinerius, klipai transliuojami 215 parduotuvių. 

 

2. 

Informaciniai pranešimai  

nacionalinėje elektroninėje 

žiniasklaidoje 

Visi gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai, apie 

10000 LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija pateiks LAAIF paramos pagrindu pagamintų konteinerių eksploatavimo ir kitus savo veiklos 

rezultatus apie sutvarkytus atliekų kiekius, vykdant numatytas užduotis nacionalinėje spaudoje ir priminti 

gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir naudą. Akcentuosime EEĮ atliekų atpažinimo, surinkimo, rūšiavimo 

svarbą. Informacijos sklaida bus vykdoma įgyvendinant Asociacijos veiklos programą „Mąstau, Rūšiuoju, 

Gyvuojuˮ. 

Priemonės įvykdymas: 

Asociacija įvykdė numatytas užduotis nacionalinėje elektroninėje žiniasklaidoje per I-ąjį ketvirtį 

išplatindama 12 pranešimų, per II-ąjį – 52, per III-ąjį – 41, o per IV-ąjį – 60 straipsnių  įvairiose naujienų 

svetainėse bei spaudoje ir priminė gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir naudą. Akcentuota EEĮ atliekų 

atpažinimo, surinkimo, rūšiavimo svarba. Informacijos sklaida taip pat buvo vykdoma įgyvendinant 

Asociacijos veiklos programą „Mąstau, Rūšiuoju, Gyvuojuˮ. Asociacija pateikė LAAIF paramos pagrindu 

pagamintų konteinerių eksploatavimo ir kitus veiklos rezultatus apie sutvarkytą atliekų kiekį. Nacionalinėje 

spaudoje nuolat informavo gyventojus apie rūšiavimo svarbą ir naudą. Asociacija įvykdė numatytas 

užduotis nacionalinėje elektroninėje žiniasklaidoje ir priminė gyventojams apie rūšiavimo svarbą ir naudą.  

3. 

Informaciniai pranešimai, 

naujienos, mokomoji 

medžiaga, narystės klausimai, 

atliekų tvarkymo kaštų 

kalkuliacija, FB sąsaja 

asociacijos tinklapyje 

Visi gyventojai 

Švietimo 

mokesčiai, 

apie 15000 Lt 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Modernizuotas Asociacijos tinklapis lietuvių ir anglų kalbomis pateiks būtiną informaciją apie asociacijos 

funkcijas, atliekų tvarkymo, organizavimo, gamintojų/importuotojų statuso ypatumus, informuos apie 

projektus bei akcijas, veiks kaip sąsaja su FB ir narystės sistemomis, socialinių partnerių, narių informacijos 

sklaida. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Vykdant ketinimą modernizuoti Asociacijos tinklapį lietuvių ir anglų kalbomis buvo apklausti užsienio 

valstybių juridiniai asmenys, esantys asociacijos nariais, kokia medžiaga jiems būtų reikalinga ir aktuali 

anglų kalba. Taip pat įdiegta sąsaja su FB, atnaujinta ir supaprastinta narių duomenų bazė. Per 2-3 ketv. 

Asociacijos tinklapis atnaujintas taip, kad pateikia būtiną informaciją apie asociacijos funkcijas, atliekų 

tvarkymo, organizavimo, gamintojų/importuotojų statuso ypatumus, informuoja apie projektus bei akcijas, 

veikia socialinių partnerių, narių informacijos sklaida.  
 

4. 

Viešinimo kompanija su 

jaunimu „Mąstau, Rūšiuoju, 

Gyvuojuˮ mokyklose 

Moksleiviai, 

mokytojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai, rėmėjų 

lėšos, apie 100000 

LT 

1-4 ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Asociacija visais mokslo metais kartu su 100 mokyklų iš  visų Lietuvos apskričių vykdys pažinimo, atliekų 

prevencijos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo akciją. Akcijos socialiniai partneriai krepšinio klubai 

„Kauno Žalgiris“, „Lietuvos Rytas“, atliekų tvarkytojai, kiti socialiniai partneriai. Projekto etapuose 

moksleiviai mokyklose rinks ir rūšiuos skirtingo tipo EEĮ atliekas, sužinos kuo jos yra savotiškos, 

pasiekusios geriausius rezultatus laimės pažintines išvykas į LKL ar VTB krepšinio varžybas, gaus 

Asociacijos informacines laikmenas apie EEĮ atliekų rinkimo, rūšiavimo, tvarkymo ypatumus. 
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Priemonės įgyvendinimas: 

Asociacija visais mokslo metais kartu su 100 mokyklų iš  visų Lietuvos apskričių vykdė pažinimo, atliekų 

prevencijos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo akciją. Akcijos socialiniai partneriai krepšinio klubai 

„Kauno Žalgiris“, „Lietuvos Rytas“, atliekų tvarkytojai, kiti socialiniai partneriai. I ketvirtyje vykdytame 

projekto etape moksleiviai mokyklose rinko ir rūšiavo skirtingo tipo EEĮ atliekas, sužinojo, kuo jos yra 

savotiškos. Mokyklos, kurios pasiekė geriausius rezultatus, laimėjo pažintines išvykas į krepšinio varžybas, 

gavo Asociacijos informacines laikmenas apie EEĮ atliekų rinkimo, rūšiavimo, tvarkymo ypatumus. Per II-

ąjį ketvirtį apdovanoti projekto nugalėtojai.  1 - ąją vietą laimėjusios mokyklos (1 kiekvienoje apskrityje) 

apdovanotos bilietais į pasirinktas krepšinio varžybas ar kitu pasirinktu prizu, pvz., krepšinio kamuoliais. 

Viso:  bilietai-566. Likusios mokyklos apdovanotos BC ,,Žalgiris” ir BC ,,Lietuvos rytas” atributika - 

kamuoliais ir marškinėliais. 40 vnt. kamuolių ir 10 vnt. marškinėlių. Prie Asociacija vykdomo projekto 

prisijungė krepšinio klubas ,,Neptūnas“, 2014-2015 mokslo metų laikotarpiu toliau  bendradarbiaujama su 

krepšinio klubais „Kauno Žalgiris“, „Lietuvos Rytas“.  2014 m. rugsėjo 12 d. prasidėjo 

,,Mąstau.Rūšiuoju.Gyvuoju“ akcijos pirmasis etapas, kurio metu moksleiviai rinko elektros ir elektroninės 

įrangos atliekas, šis etapas vykdytas iki rugsėjo 26 d., II etapo 2015 m. sausio 3 d. - 2015 m. vasario 6 d.  

metu moksleiviai rinko baterijų ir akumuliatorių atliekas.  Į 2014-2015 mokslo metų akciją užsiregistravo 

82 mokyklos iš visos Lietuvos. Pridedamas kvietimų, kurie buvo siunčiami mokykloms elektroniniu paštu, 

pavyzdys bei akcijoje dalyvaujančių mokyklų sąrašas. 

5. 
Komunikacija nariams 

NAUJIENLAIŠKIS 
Nariai 

Švietimo 

mokesčiai, apie 16 

000 Lt 

1-4 ketvirtis 

4x/mėn.;1x/3mėn. 

nuolat, visus metus; 

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą per mėnesį siunčiamas naujienlaiškis, su veiklos naujienomis, aktualijomis, narių dalyvavimo EPA 

veikloje apžvalga  

Tikslas – Suaktyvinti ir suvienodinti gaunamą informaciją, padidinti narių motyvaciją ir paskatinti aktyviai 

dalintis savo įžvalgomis. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Kartą per savaitę, bet ne rečiau kaip 3 kartus per mėn. siunčiamas naujienlaiškis, su veiklos naujienomis, 

aktualijomis, narių dalyvavimo EPA veikloje apžvalga EPA nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenimis. 

Registruotis ir gauti EPA naujienlaiškį gali visi, užpildę laisvai internete prieinamą naujienlaiškio 

registracijos formą. Kartą per savaitę, ir ne rečiau kaip 3 kartus per mėn. siunčiamas naujienlaiškis, su 

Asociacijos veiklos naujienomis, aktualijomis, narių dalyvavimo veikloje apžvalga EPA nariams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenimis. Registruotis ir gauti EPA naujienlaiškį gali visi, užpildę laisvai internete 

prieinamą naujienlaiškio registracijos formą. Per III ketvirtį išleisti 4 naujienlaiškia, o per IV ketvirtį 9. 

6. 

Pranešimai spaudai (ne rečiau 

kaip 3x/2mėn. ) ir publikacijų 

ir/ar reportažų radijuje, TV 

inicijavimas 

Visi gyventojai 

Švietimo 

mokesčiai, apie 

10000 Lt 

Ne rečiau kaip 3 vnt./ 2 

mėn. –visus metus 

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą per mėnesį parengiamas pranešimas spaudai apie Asociacijos veiklos aktualijas, su tikslu – kuo 

plačiau informuoti visuomenę.  

Tikslas – Vykdyti proaktyvią Asociacijos komunikaciją, būti nuomonės lyderiu formuojant tendencijas ir 

kuriant ryšius su žiniasklaida.  

Priemonės įgyvendinimas: 

Kovo mėn. buvo išplatintas pranešimas spaudai „Už surinktas lemputes – susitikimas su krepšininkais“ . Ir 

toliau ketinama pranešimus rengti kartą per mėnesį apie Asociacijos veiklos aktualijas, su tikslu – kuo 

plačiau informuoti visuomenę. Per II-ąjį ketvirtį pateikti 8 pranešimai spaudai. Per 2014 m. III ketvirtį 

publikuoti 6 pranešimai spaudai; Asociacijos atstovai 2 kartus dalyvavo ,,Žinių radijo“ laidose, susijusiose 

su atliekų tvarkymo klausimais; parengti 2 televizijos reportažai (apie Asociacijos ir Šaulių sąjungos drauge 

organizuotą vaikų ir jaunimo stovyklą bei apie elektronikos atliekų tvarkymo sistemos problemas); Lietuvos 
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nacionalinio radijo ir televizijos eteryje transliuoti 63 vaizdo klipai apie atliekų tvarkymą. IV ketvirtyje 

pateikti 9 pranešimai spaudai. 

 

7. 
Ataskaitų rengimas ir 

pateikimas 

Nariai ir 

kontroliuojančios 

institucijos 

Švietimo 

mokesčiai, apie 

2100 Lt 

Už praėjusius 

ketvirčius iki vasario, 

gegužės, rugpjūčio, 

lapkričio 15 d. 

Priemonės detalizacija: 

Tikslas- atitinkant teisės aktus ir nurodytus laikotarpius, informuotis suinteresuotas institucijas apie 

Asociacijos vykdomas funkcijas. Ketvirčio ataskaitų paruošimas ir parengimas nurodytais formatais.  

Priemonės įgyvendinimas: 

Asociacija per 2014 m. II ketv. pateikė laiku visas būtinas teisės aktuose numatytas ataskaitas 

atitinkamoms institucijoms.  

8. 

Straipsniai spaudoje: 

10 apskričių; po1 laikraštį; 

1x/ketvirtį; 

Informacinių pranešimų 

talpinimas regioniniuose 

interneto naujienų portaluose 

Visi gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

Viso apie 65 000 

Lt 

Kartą per ketvirtį 

I,II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Kartą kas ketvirtį vykdomas privalomasis visuomenės švietimas regioninėje spaudoje su informacija apie 

Asociacijos atliekų surinkimo tinklą. Viso – 40 informacinių pranešimų-straipsnių parengimas, 

adaptavimas skirtingiems laikraščiams, publikavimo organizavimas ir koordinavimas.  

Priemonės įgyvendinimas: 

Įvykdytas privalomasis visuomenės švietimas regioninėje spaudoje su informacija apie Asociacijos atliekų 

surinkimo tinklą. Per I ketvirtį išplatinta ir patalpinta ne mažiau kaip 10 informacinių pranešimų-straipsnių 

didžiausią imtį turinčiuose apskričių leidiniuose. Įvykdytas privalomasis visuomenės švietimas regioninėje 

spaudoje su informacija apie Asociacijos atliekų surinkimo tinklą. Per II ketvirtį išplatinta ir patalpinta 10 

informacinių pranešimų-straipsnių didžiausią imtį turinčiuose apskričių leidiniuose. Visų 10 apskričių 

regioninėje spaudoje publikuoti pranešimai apie Asociacijos vykdomą atliekų surinkimą, publikavimui 

pasirinkti didžiausią imtį turintys apskričių leidiniai. Taip pat patalpinti 50 pranešimų regioniniuose 

interneto naujienų portaluose. IV ketvirčio metu parenta ir išplatinta 19 straipsnių. 

9. 
Plakatai „Lietuvos paštas“ 

skyriuose 
Visi gyventojai 

Švietimo 

mokesčiai, apie 

4000 Lt 

II ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Kartu su partneriu – AB „Lietuvos paštas“ parengti plakatus (A4 formato), kurie būtų vizualiai patrauklūs 

ir informatyvūs bei skatinantys veikti ir palikti baterijas bei lemputes paštuose esančiose surinkimo dėžese.  

Tikslas – patrauklia priemone skatinti gyventojų sąmoningumą dėl atliekų rūšiavimo ir tvarkymo, bei 

suteikti papildomas priemones pašto skyrių darbuotojams informuoti gyventojus apie galimybes tinkamai 

atsikratyti EEĮ, baterijų ir kt. atliekomis 

Priemonės įgyvendinimas: šios priemonės Asociacija neįgyvendina, nes partneris atsisakė savo tinkle 

publikuoti plakatus. 

 

10. 
Pranešimai spaudai su 

Lietuvos paštu 
Visi gyventojai 

Įtraukta į Veiklos 

pranešimų spaudai 

detalizavimą 

 

II-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Inicijuoti ir kartu su partneriu – AB „Lietuvos paštas“ parengti pranešimus spaudai apie bendras veiklas.  
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Tikslas – skatinti partnerio – Lietuvos paštas – motyvaciją aktyviau prisidėti prie tinkamo atliekų tvarkymo 

ir pateikti žiniasklaidai informaciją patrauklia forma.  

Priemonės įgyvendinimas: Asociacija ir AB ,,Lietuvos paštas“ nusprendė drauge organizuoti atliekų 

rūšiavimą ir teisingą jų tvarkymą skatinančią akciją ,,Švaros mėnuo“, kadangi ši akcija bus vykdoma IV 

ketv. laikotarpiu, per III ketv. atsisakyti publikuoti pranešimus spaudoje, tai perkelta į IV ketvirtį, t.y. 

akcijos laikotarpį. Per III ketv. buvo planuojami aktyvūs veiksmai IV ketv., sudarinėjamas pranešimų 

spaudai planas. 

 

11. 

Viešinimo plakatai (ar 

lipdukai) kartu su 

bibliotekomis 

Visi gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

(600 vnt., 

maketavimas, 

spausdinimas) 

1000 Lt 

2014 m. II ir III 

ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Galimybė palikti pašto skyriuose gyventojams dažnai nėra žinoma ir gerai matoma. Priminti gyventojams 

padės specialiai prie langelių ar stiklinių durų priklijuoti plakatai ar/ir lipdukai. 

Tikslas- suaktyvinti atliekų surinkimą skatinant sąmoningumą per vizualinį priminimą. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2014 m. IV ketvirtį. III ketv. laikotarpiu su Nacionaline M. Mažvydo 

biblioteka bei Lietuvos bibliotekininkų sąjunga buvo sudaromi bibliotekų, kuriose planuota kabinti plakaitus, 

sąrašai, tačiau atsižvelgiant į to meto bibliotekų didelį užimtumą akciją nuspręsta perkelti į 2015 m.  

12. 
EEPA Olimpiada 

 

Moksleiviai, 

mokytojai, 

mokyklų 

bendruomenė 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

20 000 Lt 

Maketai 2014 III ir IV 

ketvirčiai 

 

Priemonės detalizacija: 

EPA Olimpiada – skirti didinti jaunimo įsitraukimą ir kaip papildoma netradicinė ugdomoji priemonė.  

Mokytojams – tai skatinamoji priemonė ne tik perteikti įdomiai apie elektronikos ir baterijų rūšiavimą ir 

atliekas, bet ir sudominti pačiu mokymosi procesu. 

Informaciniai plakatai – infografikai. Tai šiuolaikinė patraukli jaunimui ir informacinio pertekliaus erdvėje 

gyvenančio žmogaus suvokimo priemonė. Skirtingos atliekos pateikiamos: jų pjūvis ir sandara, medžiagų, 

kurios gali tapti pavojingos, jei bus netinkamai tvarkomos, žala ir pan. Siūlomos atliekos: kompiuteris, 

monitorius, televizorius, šaldytuvas, skalbimo mašina, baterijos, dujošvytės lempos. 

Kokybiškai ir vizualiai patraukliai padaryti pdf failai (parsisiuntimui) bus pasiekiami per Asociacijos 

el.svetainę, tik registruotiems vartotojams. 

Tikslas – vizualiai ir  argumentuotai pateikti informaciją apie senas elektronikos, galvaninių elementų ir 

dujošvyčių lempų atliekas. Plakatai – infografikai tarnaus ir kaip priminimo priemonė, ir kaip metodinė 

medžiaga gamtos mokslų pamokose. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Per III ketv. bendradarbiaujant su gamtos mokslų mokytojais-ekspertais parengta Nacionalinės aplinkosaugos 

olimpiados metodinė medžiaga, pritraukti partneriai: ,,Forum Cinemas“, Olimpiados.lt, Gamtosauginių 

mokyklų programa bei Lietuvos žurnalistų sąjunga. Taip pat šiuo laikotarpiu parengti ir su partneriais 

suderinti olimpiados nuostatai. Olimpiadoje dalyvavo 6000 moksleivių. 

13. 

Apskrito stalo diskusijos- 

regioninei savivaldai ir 

vietinėms organizacijoms bei 

regioninėms žiniasklaidos 

priemonėms 

Vietinės 

organizacijos, 

savivalda, 

regioninė 

žiniasklaida, 

visuomenė 

Švietimo, narystės 

mokesčiai. 

Organizavimas, 

koordinavimas – 16 

000 Lt 

2014 m. I, II, III, IV 

ketvirčiai 
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Priemonės detalizacija: 

Siekiant padidinti vietinės valdžios atsakomybę ir įsitraukimą, kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerija, partneriais vietos organizacijoms ir nevyriausybinėms institucijoms surengti apskritojo stalo 

diskusijų sesiją. 

Tikslas – sudominti vietos savivaldą ir regioninę žiniasklaidą bei padidinti jų turimos informacijos lygį bei 

įsitraukimą. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Siekiant padidinti vietinės (regioninės) valdžios atsakomybę ir įsitraukimą, kartu su Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerija, partneriais vietos organizacijoms ir nevyriausybinėms institucijoms surengtos 

apskritojo stalo diskusijų sesijos apskričių pagrindiniuose miestuose – Marijampolėje, Panevėžyje, 

Šiauliuose, Telšiuose (balandžio 3 d.), Tauragėje (gegužės 15 d.), Kaune (balandžio 29 d.), Vilniuje (gegužės 

27 d.), Klaipėdoje (birželio 19 d.). Organizuojant aukščiau nurodytas diskusijas tapo akivaizdu, kad 

informacijos apie atliekų tvarkymą sklaida turi būti vykdoma ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir 

mažesnėse bendruomenėse, todėl nuspręsta orientuotis į sodininkų bendrijų narius. 2014 m. IV ketvirtį drauge 

su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir kitomis organizacijomis sodininkų bendrijose organizuoti 

seminarai apie tinkamą atliekų tvarkymą. Spalio 23 d. toks seminaras vyko Ukmergėje, lapkričio 21 d. 

Raseiniuose, gruodžio 9 d. Šiauliuose. 

14. 

Mokykloms: darbalaukio 

užsklandas (dekstop‘o 

wallpaper‘ių) ir komiksų 

konkursas apie teisingą EEĮ, 

baterijų ir dujošvyčių lempų 

atliekų rūšiavimą, tvarkymą ir 

surinkimą 

Moksleiviai, 

mokyklų 

bendruomenė, visi 

gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

– 6000 Lt 

 

2014 m. I ir II 

ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Tarp jaunimo ir moksleivių sparčiai populiarėja skaitmeninė grafinio vaizdavimo ir komiksų kultūra, kai 

sukurtus vaizdinius galima parsisiųsti ir informacija pateikiama smagiai, vizualiai patraukliai. Skelbiamas 

konkursas – sukurti darbalaukio užsklandas ir/ar nupiešti komiksus, susijusius su Asociacijos veikla, su 

tinkamu atliekų rūšiavimu ir tvarkymu. Būtų renkami nugalėtojai keliose amžiaus kategorijose.  

Tikslas – sudominti jaunimą ir moksleivius bei paskatinti juos pačius prisidėti prie problemų sprendimų 

paieškos parengiant jaunimui priimtina forma priemonę, kuria būtų toliau dalinamasi. 

Priemonės detalizacija: 

Per I ketvirtį parengti konkurso nuostatai ir informacinis plakatas-kvietimas. Per II-ąjį ketvirtį įvykdytas 

konkursas ,,Aš rūšiuoju elektroniką. O tu?” Buvo gauti 25 darbai, apdovanoti 3 daugiausia simpatijų 

surinkusių darbų autoriai. 

15. 

Atviros EEPA ir regioninių 

žurnalistų pamokos ir 

konkursas jauniesiems 

žurnalistams (5 regionuose) 

 

Mokykloms ir 

regioninės 

žiniasklaidos 

priemonėms 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

– 13 000 Lt 

II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Pasitelkiant į pagalbą LŽS, su regionų žurnalistais diskusijos – atviros pamokos jaunimui tiesiogiai 

analizuojant regionų patirtį (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė ir kt.). 

Taip pat, siekiant suaktyvinti vietinių žiniasklaidos priemonių susidomėjimą, inicijuojamas projektas-

konkursas su mokyklose veikiančiais žurnalistų būreliais ir žiniasklaidos priemonių atstovais. Konkurso 

dalyvius konsultuotų LŽS nariai- vyktų atviros pamokos su EEPA ir vietinės žiniasklaidos atstovais. Būtų 

renkami 10 laimėtojų  moksleivių už  geriausius darbus gautų vertingus prizus.  

Tikslas – paskatinti žiniasklaidos priemonėse dirbančių žurnalistų susidomėjimą, įsitraukimą ir socialiai 

aktyvios veiklos propagavimą.  

Priemonės detalizacija: priemonės vykdymas iš III ketvirčio perkeltas į IV ketvirtį, nes tuo metu moksleiviai 

grįžta iš atostogų, geba geriau įsitraukti į siūlomas veiklas. Per II-ąjį 2014 m. ketvirtį bendradarbiaujant su 
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Lietuvos žurnalistų sąjunga vykdytas detalus planavimas, organizuoti pasitarimai su mokyklų 

bendruomenėmis ir inicijuotos galimos temos. Taip pat, siekiant paskatinti vietinės žiniasklaidos priemonių 

susidomėjimą, analizuotos regioninės žiniasklaidos galimybės ir susidomėjimas dalyvavimu bendrame 

projekte. Informacija apie šios priemonės įgyvendinimą pateikiam ir Asociacijos intereto puslapyje: 

http://epa.lt/lt/akcijos-ir-projektai/jaunojo-zurnalisto-konkursas-moki-zodi-myli-gamta.html bei Asociacijos 

Facebook.com profilyje. Inicijuotas projektas-konkursas su mokyklose veikiančiais žurnalistų būreliais ir 

žiniasklaidos priemonių atstovais. III ketv. vyko susitikimai, kurių metu susitarta dėl bendradarbiavimo su: 

Panevėžio laikraščiais ,,Sekundė“, ,,Panevėžio balsas“, Tauragės apskrities laikraščiu ,,Tauragės kurjeris“, 

Alytaus apskrities ,,Alytaus naujienomis“. Viso gauta 60 rašinių, iš kurių išrinkti geriausi darbai kiekviename 

regione. 

 

16. 

Socialiniai tinklai: Facebook ir 

Youtube – palaikymas ir 

koordinavimas 

 

Visi gyventojai 

(14-65 m. 

auditorija) 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

8200 Lt 

I, II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Remiantis statistiniais duomenimis, apie 60 proc. gyventojų aktyviai naudojasi socialiniais tinklais. Dėl savo 

patrauklumo, interaktyvumo ir galimybės reikšti nuomonę socialiniai tinklai yra gera priemonė skatinti 

susidomėjimą ir dalintis savo atsakingo elgesio rezultatais.  

Tikslas – socialinių tinklų pagalba pritraukti didesnį visuomenės dėmesį. Facebook integracija bei atskira 

youtube paskyra siekiama sukurti aktyvią bendruomenę. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Remiantis statistiniais duomenimis, apie 60 proc. gyventojų aktyviai naudojasi socialiniais tinklais. Dėl savo 

patrauklumo, interaktyvumo ir galimybės reikšti nuomonę socialiniai tinklai yra gera priemonė skatinti 

susidomėjimą ir dalintis savo atsakingo elgesio rezultatais. Per I ketvirtį pradėta vykdyti aktyvi komunikaciją 

Facebook socialiniame tinkle. Per II ketvirtį toliau vykdyta aktyvi komunikacija Facebook socialiniame 

tinkle, jame skelbta informacija apie vykdomas akcijas, konkursus, skelbiami konkursų nugalėtojai, 

dalinamasi akimirkomis iš įvairių susitikimų. Vykdoma aktyvi komunikaciją Facebook socialiniame tinkle. 

2014 m. liepos-rugsėjo mėnesias Elektronikos platintojų asociacijos Facebook.com paskyroje publikuota 20 

pranešimų, susijusių tiek su Asociacijos veikla, tiek su bendra informacija apie atliekų rūšiavimą bei 

tvarkymą. 

17. 
Mobilioji aplikacija, jos 

palaikymas ir viešinimas 

Visi išmaniaisiais 

telefonais 

besinaudojantys 

gyventojai 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

10 000 Lt 

2014 m. I-VI ketvirtis 

Priemonės detalizacija: 

Kuriamas išmaniosios telefonijos poskiepis atliekų rūšiavimo, rinkimo, švietimo, konteinerių vietos 

pasirinkimo, žemėlapio, virtualaus raportavimo (fotografavimo) ir kitoms reikmėms.  

Priemonės įgyvendinimas: 

Per pirmąjį ketvirtį buvo atlikti duomenų teikimo rangovui darbai bei išmaniosios telefonijos poskiepio 

prototipo testavimas. Per II ketvirtį toliau vykdyti duomenų teikimo rangovui darbai bei išmaniosios 

telefonijos poskiepio prototipo testavimas. Jau sukurtas mobilios aplikacijos prototipas. Pagal jį buvo 

pateiktos pastabos iš Asociacijos ir ,,Žaliasis taškas” pusės. Pagal šias pastabas programuotojai sudarys 

techninę užduotį iki 2014.12.06. Po užduoties patvirtinimo per savaitę turėtų būti suprogramuota pati 

aplikacija. 

18. 

Bendradarbiavimas su 

viešosiomis bibliotekomis ir 

pašto skyriais skelbiamas 

aplinkosaugos (atsakingo 

atliekų tvarkymo) 

Visi gyventojai ir 

ypač vyresniojo 

amžiaus 

gyventojai 

40 tūkst. vnt. knygų 

skirtukų 

(maketavimas, 

spausdinimas), 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

2014 m. III ketvirtis 
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mėnuo/savaitė ir dalinami 

skirtukai knygoms 

2500 Lt 

Priemonės detalizacija: 

Bendradarbiaujant su viešosiomis bibliotekomis, galima pasiekti visus gyventojus: pradedant nuo vaikų, 

baigiant senyvo amžiaus žmonėmis, kurie daug laiko praleidžia skaityklose.  Skaitantiems gali būti dalinami 

specialūs EPA skirtukai, kuriuose surašyta svarbiausia informacija, taip pat - kad baterijas bei lemputes gali 

palikti bibliotekose esančiose surinkimo dėžėse.  Bibliotekose esančiuose kompiuteriuose būtų nustatytas 

pradinis Asociacijos žaidimo puslapis. 

Tikslas- Bendros su partneriais akcijos paskelbimas – siekis ne tik atkreipti dėmesį, bet ir suteikti išliekamąją 

vertę. 

Priemonės įgyvendinimas: 

Bendradarbiaujant su AB ,,Lietuvos paštas“ skyriais inicijuotas projektas ,,Švaros mėnuo“, atsižvelgiant į 

projekto mastą vietoje 40 tūkst. skirtukų knygoms nuspręsta gaminti 200 tūkst. vienetų. III ketv. laikotarpyje 

parengtas skirtukų maketas, gauti jų pavyzdžiai (pridedama), patvirtintas projekto planas, jo eiga, numatyta, 

kokiose informacijos sklaidos priemonėse bus talpinama informacija. Masinis skirtukų spausdinimas ir 

dalijimas pašto skyriuose vykdytas IV ketv. laikotarpiu. 

 

19. 

Konferencijų apie elektroninių 

atliekų tvarkymo aktualijas 

organizavimas 

Visi gyventojai, 

kontroliuojančios 

ir sprendimus 

priimančios 

institucijos 

Švietimo, narystės 

mokesčiai 

Organizavimas – 

13 000 Lt 

II ir IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: 

Konferencijų metu sukviečiamos suinteresuotos šalys ieškoti efektyviausių sprendimo būdų. 

Tikslas- Siekiama suvienodinti matymą dėl elektroninių atliekų tvarkymo ateities, sukviesti suinteresuotas 

institucijas ir organizacijas ir, inicijuoti bendrų sprendimų paieškas.  

Priemonės įgyvendinimas: 

Asociacija EEPA kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, VšĮ ,,Žaliasis taškasˮ ir kitomis 

organizacijomis balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime surengė konferenciją ,,Gamintojų bei 

importuotojų atsakomybė Lietuvoje: atliekų tvarkymasˮ. 2014 m. gruodžio 11 d. Asociacija suregė antrą 

konferenciją, skirtą elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir 

importuotojams. Joje aptarti kolektyvinės atsakomybės, vystant vieningą atliekų surinkimo ir visuomenės 

informavimo sistemą, iššūkiai bei individualios gamintojų ir importuotojų bei platintojų veiklos aktualijos. 

 

 

 

Ataskaitą teikia Asociacijos ,,EEPAˮ direktorius 
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