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1.  Organizacijos  steigėjų ir narių skaičius bei sąrašas  

Asociacijos steigėjai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuvaˮ (dabar „Also Lietuva“) , UAB 

„BMSˮ, UAB „Acme komputerių komponentaiˮ, UAB „Inidaˮ ir UAB „Skaitos kompiuterių servisasˮ.  

Juridinio asmens 

kodas 
Įmonės pavadinimas 

Asocijuoti 

nariai 
Nariai 

111658641 UAB ,,ASBIS VILNIUSˮ  + 

121183926 UAB ,,Dogasˮ  + 

111748081 UAB ,,SLOˮ  + 

135850326 UAB ,,Telenojaˮ  + 

124107079 UAB ,,Prentaˮ  + 

135790459 UAB ,,TC prekybaˮ  + 

122588443 UAB ,,ATEAˮ  + 

301500883 BSH Hushallsapparater AB filialas Vilnius  + 

301060619 UAB ,,AVAD Balticˮ  + 

300543045 UAB ,,AG Tradeˮ  + 

300033779 UAB ,,Alphatec Balticˮ  + 

234376520 UAB ,,Senukų prekybos centrasˮ  + 

142054984 UAB ,,Avitelos prekybaˮ  + 

135150085 UAB ,,ACC distribution"  + 

111767968 UAB ,,Baltronic Vilniusˮ  + 

111596385 UAB ,,TD Balticˮ  + 

111471645 UAB ,,TELE2ˮ  + 

110512039 UAB ,,Rivonaˮ  + 

110187827 UAB ,,Electroluxˮ  + 

301075749 UAB ,,Laurimasˮ  + 

110681523 UAB ,,Elektrobaltˮ  + 

111520640 UAB ,,Onninenˮ  + 

134495388 UAB ,,Tomitaˮ  + 

301318539 UAB ,,BAIPˮ  + 

133797476 UAB ,,Trajektorijaˮ  + 

133752253 UAB ,,Inidaˮ  + 
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123033512 UAB ,,MAXIMA LTˮ  + 

110199943 UAB ,,ALSO Lietuvaˮ  + 

134311048 UAB ,,Elstilaˮ  + 

300537003 ,,Adidas Balticsˮ SIA filialas  + 

301053560 UAB ,,Advanced IT Systemsˮ  + 

249664610 AB ,,Snaigėˮ  + 

233623430 UAB ,,Lemoraˮ +  

221508790 UAB ,,Ardenaˮ  + 

165707056 AB ,,Axis Industriesˮ  + 

133928573 UAB ,,Flamandaˮ  + 

120682381 UAB ,,GAUDRĖˮ  + 

111799962 UAB ,,Adaxˮ  + 

111583548 UAB ,,WHIRLPOOL BALTICˮ  + 

111469231 UAB ,,KLINKMANN LITˮ  + 

302544758 UAB ,,ABC Data Lietuvaˮ  + 

300089404 UAB ,,Roche Lietuvaˮ  + 

300046851 UAB ,,Northcliffe lightingˮ  + 

302298655 UAB ,,AP TRADEˮ  + 

302441879 UAB ,,Karcherˮ  + 

302334838 UAB ,,DS Solutionsˮ  + 

110193723 UAB ,,Palinkˮ  + 

300090381 UAB ,,Ermitažasˮ  + 

300036818 UAB ,,D-Link Baltijaˮ  + 

149966796 UAB ,,Pretendentasˮ  + 

124678569 UAB ,,Žalioji gryčiaˮ  + 

300586363 UAB ,,Servisa ICTˮ  + 

151419325 UAB ,,Skaitmeninis pasaulisˮ +  

923300003 AbeStock AS  + 

125329182 UAB ,,IKOLTAˮ  
+ 

300041911 UAB ,,Emilitaˮ +  

152065121 D. Jakšaitienės veterinarinė vaistinė +  
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144989620 Ričardo Bekinčio įmonė +  

135951161 UAB ,,Despinaˮ  + 

111525388 UAB ,,Equinox Europeˮ +  

300053575 UAB ,,Elektrometaˮ +  

937200002 Microsoft Ireland Operations Limited +  

302582602 UAB ,,Baltmedˮ +  

211471450 UAB ,,USI Internationalˮ  + 

302418574 UAB ,,Dviridaˮ +  

301852685 UAB ,,1A.LTˮ +  

300089105 UAB ,,ProSangvisˮ +  

300004813 UAB ,,Proma baltusˮ +  

149642538 UAB ,,Alytaus prekybaˮ +  

942800016 AS ,,ELKO GRUPAˮ  + 

110015560 UAB ,,INTAˮ +  

226056360 UAB ,,Arte Domesticaˮ  + 

123632266 UAB ,,Kopijavimo sistemosˮ +  

302723259 UAB ,,VIKADENT” +  

302645682 SIA ,,Miele” Lietuvos filialas  + 

170641519 UAB ,,Wilara” +  

300860736 UAB ,,Admen” +  

301555577 UAB ,,Elvima” +  

110360528 UAB ,,Dojus AGRO” +  

302513086 UAB ,,Mediq Lietuva” +  

111484678 UAB ,,Coca Cola HBC Lietuva”  + 

300001030 UAB „Tavo noras” +  

302448941 UAB ,,Baltik grupė” +  

121929614 UAB ,,Alna Intelligence” +  

300578085 UAB ,,BALTIK PRINT” +  

300670772 UAB ,,Labochema LT” +  

302687642 UAB ,,AgroSAC” +  

300073916 UAB ,,ABA plius” +  
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302496078 UAB ,,Ekoled” +  

125204638 UAB ,,Gastrolinija” +  

181181431 UAB ,,Liandvars” +  

300510091 UAB ,,Meistro Pasaulis” +  

135157069 UAB ,,Valdo verslas” +  

124965170 UAB ,,Ardapsa” +  

300866632 UAB ,,TechnicPlus”  + 

300528303 UAB ,,Saldos prekyba” +  

301589615 UAB ,,Magveda” +  

135781442 UAB ,,Autominutė” ir Ko +  

302588975 UAB ,,Lumivesta” +  

302316701 UAB ,,Siguldos baldai” +  

159963713 UAB ,,Poliplastas” +  

944005913 Artūras Drungilas +  

121673734 UAB „Kotryna” +  

300545402 UAB ,,Horo mechanika”  + 

302486041 UAB ,,Deftools” +  

302329168 UAB ,,LFL Trade” +  

301790721 UAB ,,Neo šviesa”  + 

300623153 SIA ,,FORANS” atstovybė +  

149643259 UAB ,,Aradas” +  

135975447 UAB ,,Introvitus” +  

135641038 UAB ,,Laboratorinių bandymų centras” +  

135537025 UAB ,,Mogita” +  

124968476 UAB ,,Aroja” +  

111537013 UAB ,,Premier Restaurants” +  

300076257 UAB ,,Nersama” +  

300858030 UAB ,,Viltechna”  +  

135898463 UAB ,,Spedauta” +  

303057529 UAB ,,Grand ERP” +  

110736215 UAB ,,Vildoma” +  
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110727013 UAB ,,Primulator Vilnius” +  

301295752 UAB ,,VR Electric” +  

302491412 UAB ,,FELIT”  + 

303130685 UAB ,,Jurimeda” +  

301745911 UAB ,,Akcija Tau” +  

300638881 UAB ,,Eurodigital” +  

123884769 UAB ,,Maidina” +  

110517680 UAB ,,Viltechmeda” +  

135178234 UAB ,,AVENA” +  

110469591 UAB ,,Litgenas” +  

111561270 UAB ,,Delaval” +  

165176495 Egidijaus Jurkevičiaus įmonė +  

156609848 UAB ,,Lintera”  +  

125055475 UAB ,,Digitalas”   + 

121539735 UAB ,,Eugesta”  + 

111774813 UAB ,,BEIJER REFRIGERATION”  + 

111459080 UAB ,,Swedish transport technics”  +  

961600008 Amway Polska +  

301614709 UAB ,,Sparus” +  

302526475 UAB ,,Royal canin Lithuania” +  

302711730 UAB ,,GEVIRDA” +  

111708172 UAB ,,Ravak Baltic” +  

133347319 S.Videikos įmonė Santera +  

226036710 UAB ,,Šviesos technologijos”  +  

168681912 UAB ,,Maridana”  +  

134758647 UAB ,,Tece Balticum”  +  

303189107 UAB ,,Eurobaterija” +  

126334727 AB ,,Umega”   + 

303163429 UAB ,,Skaitmeninių sprendimų grupė” +  

303018387 MB ,,Heatpliusas” +  

302512575 UAB ,,GSM LINIJA” +  
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111824910 UAB ,,Carlo Gavazzi Industri Kaunas” +  

141981981 UAB ,,Nagista” ir partneriai +  

300107806 UAB ,,Šalnos prekyba”  +  

134809846 UAB ,,Daisena”  +  

110431377 UAB ,,Fujifilm Lietuva” +  

110042632 UAB ,,Konica Minolta Baltia”  + 

300588581 UAB ,,Ridiva” +  

225586480 UAB ,,Alma littera sprendimai”   + 

134973984 UAB ,,Mikrovisatos servisas”   + 

147898567 UAB ,,Sirenitas” +  

122266912 UAB ,,Biznio mašinų kompanija”   + 

300085637 UAB ,,Anvol”  +  

134650066 IĮ ,,Omedita” +  

301523654 UAB ,,Rywal LT”  +  

300146848 UAB ,,Husqvarna Lietuva” +  

210599550 UAB ,,Baltijos kontaktų grupė”  + 

124201016 UAB ,,Gražvalda”  +  

111484297 UAB ,,YE International”  +  

110584280 UAB ,,Hnit-Baltic” +  

135215647 UAB ,,Spaineta ir Ko”  +  

110608112 UAB ,,Interlux” +  

134310131 UAB ,,TEIDA” +  

111824725 UAB ,,TTS Tooltechnic Systems” +  

302705019 UAB ,,SUNSSHOP” +  

302596819 UAB ,,FERMITEX” +  

302309322 UAB ,,Ingradus” +  

301577716 UAB ,,Arbor Medical Corporation LT” +  

300048560 UAB ,,CHARLOT LT” +  

225319260 UAB ,,Arpresa”  + 

150048810 UAB ,,Azarto technika” +  

300574959 UAB ,,Baltmark” +  
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302743870 UAB ,,Sony LT” UAB +  

133604653 UAB ,,Agava” +  

110629811 UAB ,,SAREME” +  

300023614 UAB ,,Baltic orbis” +  

302317924 UAB ,,TEL Group” +  

300851687 UAB ,,Ainera” +  

300023322 UAB ,,Klausos technika”  +  

300022619 UAB ,,Sodo technika”  +  

133795087 R.Taparausko firma ,,Mažoji Simona” +  

126285917 UAB ,,Optifarma”  +  

125380554 UAB ,,Abovita”  +  

122644447 UAB ,,Viskas sodininkams”  +  

111543443 UAB ,,Velux Lietuva”  +  

125368947 UAB ,,Ogmios astra laikrodžiai”  +  

125638823 UAB ,,Perelita”  +  

125684824 UAB ,,Laptop.lt”  +  

111711535 UAB ,,Autotank” +  

302425323 UAB ,,Siemtecha” +  

302548895 UAB ,,Nitro LT”   + 

944006413 Svajūnas Stankevičius +  

235495890 UAB ,,Elpama” +  

300077341 UAB ,,Alan Deko”  +  

111635315 UAB ,,LAIMALUKS” +  

123928774 UAB ,,Ventalta”  +  

133859928 UAB ,,Printmark group” +  

123256020 UAB ,,Muzikos Ekspresas” +  

301232595 UAB ,,Anmeda Techna”  +  

301539879 UAB ,,SOMI technika”  +  

300528292 UAB ,,SOMI RT”  +  

223402750 UAB ,,Vigintos elektronika”  +  

151167657 UAB ,,Darija”  +  
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144301796 Medica E.Navicko įmonė +  

135492060 Aniulio R. Įmonė +  

159972872 UAB ,,Laumarta”   + 

111595283 UAB ,,Rigalit Lietuva”  +  

111440895 UAB ,,Megavalis”  +  

110882526 UAB ,,Bizea”  +  

234449420 UAB ,,Skirgesa”  +  

125639359 UAB ,,Tikslus matas”  +  

122281978 UAB ,,Savas laikas” +  

133891228 IĮ ,,Laverna”  +  

111620231 UAB ,,IBM Lietuva”  + 

121991391 UAB ,,Fedingas” +  

140592888 E. Nekio firma ,,Baterija” +  

302975413 UAB ,,MK TRADE LT”  + 

300084574 UAB ,,Labostera”  +  

302431326 UAB ,,Elgrandas” +  

112021238 AB SEB Bankas +  

123502493 UAB ,,DEKBERA” +  

220376460 UAB ,,NOTA BENE” +  

302433042 UAB ,,Gudeja Consulting”  +  

135085794 UAB ,,Kompiuterių Arsenalas” +  

169183035 UAB ,,Astrameda”  +  

147823924 
Elektronikos pasaulis, G.Taparausko 

įmonė 
+ 

 

135474571 UAB ,,Vector ir ko”  +  

134810624 Edvinas ir bičiuliai E.Eidukevičiaus firma  + 

111794082 UAB ,,Normark”  + 

132669961 UAB ,,Terra”  +  

141451730 UAB ,,Signalo centras” +  

927600012 Qundis GmbH +  

134957599 UAB ,,Telta”  +  

302695233 UAB ,,VS SPORTˮ +  



10 

 

302689052 UAB ,,Domiteraˮ +  

302572992 UAB ,,Stebitaˮ +  

302495930 UAB ,,GS Trade” +  

302419473 UAB ,,SKYTECH.LT”  +  

302327313 UAB ,,Forteventoˮ  +  

302295417 UAB ,,Lantelisˮ  +  

301788784 UAB ,,Cetus” UAB +  

301675758 UAB ,,EGV kompanija”  +  

300881545 UAB ,,EG kompiuteriai”  +  

300615295 UAB ,,Viva technika”  +  

300604740 UAB  ,,DUSCHY”  +  

300529960 UAB ,,Aldiva”  +  

300146741 UAB ,,Extrem master company”  +  

300129795 UAB ,,Arvitra Baltic”   + 

300096612 UAB ,,Bioeksma”  +  

300006006 UAB ,,Kompleksinės apsaugos sistemos” +  

244913310 UAB ,,Eurotera”  +  

235267520 UAB ,,Capsa”  +  

235149340 UAB ,,Paladija”  +  

226107940 UAB ,,EIT sprendimai”   + 

221731170 UAB ,,Ardeola”  +  

211535910 UAB ,,Scheteling LIT”  +  

210890050 UAB ,,Aerobaltas” +  

210845870 UAB ,,Anmeda”  +  

210168660 UAB ,,Festo” +  

176556043 UAB ,,Edvonis” +  

158745779 UAB ,,Egidijus ir Vytautas”   + 

155602167 UAB ,,Užubaliai”  +  

153690695 UAB ,,Ventara”   + 

152040659 UAB ,,Tobis”  +  

151274812 Vyto Marozo komercijos įmonė +  
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149930818 UAB ,,Auslinda”  + 

149705287 UAB ,,Linoma” +  

148206865 UAB ,,Splainas” +  

145911813 UAB ,,Ventmatika” +  

144981011 UAB ,,Aeracija” +  

144590226 UAB ,,Stevija”  + 

140747541 UAB ,,Klaipėdos technika” +  

135882135 UAB ,,Kurantas” +  

135785469 UAB,,Sedum kompiuteriai” +  

135758963 UAB ,,Juozeida” +  

135598448 UAB ,,Jusena” +  

135312128 UAB ,,Straujos prekybos sistemos” +  

134523446 UAB ,,Teksanta” +  

134386823 UAB ,,Hidroteka” +  

134295291 UAB ,,Gerunda” +  

134048298 UAB ,,Medicininė įranga” +  

133950712 UAB ,,Arevita”  + 

133784781 UAB ,,Aivita” +  

133238526 UAB ,,Milira” +  

133134538 UAB ,,Aviga” +  

132658751 UAB ,,Init” +  

125984316 UAB ,,NIT”  + 

125767113 UAB ,,Leopolis” +  

125330918 UAB ,,Matrix” +  

125161681 UAB ,,Geras garas” +  

124388847 UAB ,,Topimeksas” +  

124103771 UAB ,,Ratanas” +  

123894496 IĮ ,,Visi įrankiai” +  
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123813761 UAB ,,Telekomunikaciniai projektai” +  

123551070 UAB ,,Orgsis”  + 

123014889 UAB ,,Laisva Linija” +  

122265244 UAB ,,A.CAPPELLA” +  

122145775 UAB ,,Linea Libera” +  

121975387 UAB ,,Beola” +  

121485611 UAB ,,Pasidaryk pats” +  

121386360 UAB ,,Expertus Vilnesis” +  

120808684 UAB ,,B.G.M.” +  

111681120 UAB ,,Avon Cosmetics” +  

111672790 UAB ,,HI END COLLECTION” +  

111667124 UAB ,,Fortek Informacinės technologijos” +  

111664014 UAB ,,Rittal” +  

111642270 UAB ,,Binzel Baltic” +  

110827138 UAB ,,Instabalt lit” +  

110791756 UAB ,,Neurovita” +  

110522147 UAB ,,Bankservis” +  

110498671 UAB ,,Ilsanta”  + 

110474243 UAB ,,Euroelektronika”  + 

110013748 BĮ UAB ,,Interatlas” +  

302453618 UAB ,,Masscona”  + 

233023880 UAB ,,Empirija” +  

211529590 UAB ,,Schneider Electric Lietuva”  + 

135970667 UAB ,,Euroatletas”  +  

135743922 UAB ,,Spainetos prekybos Sistema” +  

135112031 UAB ,,Elektrogama” +  

134231673 UAB ,,Midiaudio” +  

123422257 UAB ,,Hostex” +  
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110861350 UAB ,,Proact Lietuva” +  

302442244 UAB ,,Netcom plius” +  

163385717 UAB ,,Simeksus” +  

302790980 UAB ,,4 Motus” +  

302749154 UAB ,,Friday Lab” +  

303235063 UAB ,,Sonida” +  

110499588 UAB ,,Lakona” +  

235894590 UAB ,,Laminera” +  

152168922 UAB ,,BKF” +  

111767434 UAB ,,AT&T Lietuva” +  

302773835 UAB ,,Airwave Lietuva”  + 

300601751 UAB ,,LS Consult” +  

123715317 UAB ,,RIMI LIETUVA”  + 

302706797 UAB ,,Army shop” +  

134818471 UAB ,,Darseta” +  

975600004 Bayer Consumer Care AG +  

302992398 UAB ,,Fresenius Kabi Baltics” +  

111818633 UAB ,,Bayer” +  

302676642 UAB ,,Technuva” +  

125472426 UAB ,,POLYWOOD” +  

145501522 UAB ,,Senoji raštinė” +  

300090292 UAB ,,Akvabalt” +  

302490958 UAB ,,Eltido” +  

111472747 UAB ,,Oriola Vilnius” +  

165774756 UAB ,,CALENBERG VILNIUS” +  

111884284 ,,L'Oreal Baltic SIA” Lietuvos flialas +  

145070552 Ainos Ambrazienės įmonė +  

303182002 UAB ,,Litradė” +  
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302608716 UAB ,,Media Ideas” +  

303482850 UAB ,,F9 Distribution Baltic” +  

303003549 UAB ,,SEMS Technologies” 
+  

303282216 MB ,,Gitrona” 
+  

121769394 UAB ,,GOTAS” 
+  

110599930 UAB ,,Baltik vairas” 
+  

124933219 UAB ,,DWB underground technologies,” +  

126307655 UAB ,,Valvitona” +  

126346843 UAB ,,Technikos meistrai” +  

136034272 UAB ,,Legatina” +  

144989620 MB Baterija LT +  

210879730 UAB ,,Servicenet”  + 

232659320 Juozo Puotkalio siuvykla  + 

300095528 UAB ,,Mobile centre” +  

300562775 UAB ,,Kadabra” +  

300652201 UAB ,,Pro buono” +  

301675548 UAB ,,Igtisos paslaugos” +  

301746664 UAB ,,Jogis” +  

302298064 UAB ,,JMA Šiauliai” +  

302486696 UAB ,,Elkodi” +  

302561679 UAB ,,Įrankiai.lt” +  

302564515 UAB ,,Dortema” +  

302602179 UAB ,,Įrankių sala” +  

302770351 UAB ,,Lithuanian Hunter” +  

302864384 UAB ,,Verslo alėja” +  

233806410 UAB ,,Laromaˮ +  

303137391 MB ,,Odinisˮ +  

 

2. Informacija apie 2015 metų veiklos organizavimo plano vykdymo statusą (pateikiama skiltyje 

„priemonės įgyvendinimo būsenaˮ) 

 

Nr. Priemonės pavadinimas 
Apimtis 

Įgyvendinimo 

terminas 
Finansavimo šaltinis 

1. 

Atliekų tvarkytojų, kuriems bus 

pavedama tvarkyti elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas, 

parinkimas bei sutarčių su jais 

sudarymas ir vykdymas 

Apie 500 000 Eur I-IV ketvičiai 
Atliekų tvarkymo 

mokesčiai 
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Priemonės detalizacija: Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-563 Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintomis nuostatomis, vykdo 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursą, kuriuo metu išrenkami atliekų 

tvarkytojai, teiksiantys Asociacijai paslaugas 2015 m. laikotarpiu.  

Priemonės įgyvendinimo būsena: 2014 m. gruodžio 15 d. Asociacijos direktorius patvirtino Asociacijos 2015 

m. konkurso sąlygas (pirkimo dokumentus) elektros ir elektroninės įrangos atliekų bai baterijų ir akumuliatorių 

atlikeų surinkimo, transportavimo, tvarkymo paslaugoms pirkti. Remiantis šiomis sąlygomis 2014 m. gruodžio 

17 d. paskelbtas pirkimų konkursas, kurio metu išrinkti atliekų tvarkytojai, su kuriais sudarytos sutartys dėl 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo paslaugų teikimo: UAB ,,EMP recyclingˮ, UAB ,,Baltijos 

perdirbimasˮ, UAB ,,Baltic metalˮ, UAB ,,Metrailˮ, UAB ,,Žalvarisˮ, UAB ,,Feralitaˮ. 

2. 

Atliekų vežėjų parinkimas bei 

sutarčių su jais sudarymas ir 

vykdymas 

Apie 86886,00 Eur I-IV ketvičiai 
Atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: Asociacija, vadovaudamasi 2012 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-563 Dėl organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintomis nuostatomis, vykdo 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų vežimo paslaugų pirkimo konkursą, kuriuo metu išrenkami vežėjai, 

teiksiantys Asociacijai paslaugas 2015 m. laikotarpiu. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: 2014 m. gruodžio 15 d. Asociacijos direktorius patvirtino Asociacijos 2015 

m. konkurso sąlygas (pirkimo dokumentus) elektros ir elektroninės įrangos atliekų bai baterijų ir akumuliatorių 

atlikeų surinkimo, transportavimo, tvarkymo paslaugoms pirkti. Remiantis šiomis sąlygomis 2014 m. gruodžio 

17 d. paskelbtas pirkimų konkurasa, kurio metu išrinktas atliekų vežėjas, su kuriuo sudaryta sutartis dėl elektros 

ir elektroninės įrangos atliekų gabenimo paslaugų teikimo: UAB ,,Karavanas LTˮ. 

3. 

Naujų narių pritraukimas Apie 9000 Eur Tęstinė veikla 
Administraciniai, narystės 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: Per 2015 m. Asociacija ketina pritraukti naujų narių, iki šiol atliekas tvarkiusių 

savarankiškai arba naujai įsteigtų juridinių asmenų. Planuojama pritraukti bent 1 naują narį per mėnesį, t.y. 12 

narių per metus. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Per 2015 m. pirmąjį ketvirtį Asociacijos nariais tapo 14 įmonių, 12 iš jų į 

Lietuvos Respublikos vidaus rinką teikia elektros ir elektroninę įrangą. 

4. 

Specialių konteinerių, pagamintų 

gavus Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondo finansavimą 

projektui ,,Buityje susidarančių 

smulkios elektros ir elektroninės 

įrangos ir baterijų bei 

akumuliatorių atliekų asociacijos 

EEPA surinkimo sistemos 

sukūrimas“, eksploatavimas 

20000 Eur 

540 vnt. konteinerių 

atnaujinimas ir 

eksploatavimas 

I-II ketvirčiai 
Atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: Asociacija planuoja patobulinti esamus 540 konteinerių pridedant papildomą skyrių 

ilgoms dujošvytėms lempoms surinkti. Visus metus vyks konteinerių eksploatavimas, priežiūra, esant poreikiui 

taisymas. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Per pirmąjį 2015 m. ketvirtį derinami papildomo skyriaus maketai, 

konteineriai sėkmingai eksploatuojami Asociacijos narių ir valstybės įstaigų patalpose. 

5. 

Specialių konteinerių, statomų pagal 

Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondo finansuojamą 

projektą ,,Stambios elektroninės 

90000 Eur I-II ketvirčiai 

80% LAAIF parama, 20% 

Administraciniai, 

narystės, atliekų tvarkymo 

mokesčių 
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įrangos (EEĮ) atliekų asociacijos 

EEPA surinkimo sistemos plėtimas 

ir vystymas“ statymas atliekų 

surinkimo vietose, jų aptarnavimas 

Priemonės detalizacija: Asociacija yra gavus patvirtinimą paramai gauti iš LAAIF. Bus perkami jūriniai 

konteineriai, daromi tentai, statomi prekybos centrų aikštelėse. Pradžioje už konteinerius mokės Asociacija, 

įgyvendinus projektą planuojama pirmais metais susigražinti 60% paramos, antrais 40% paramos. Viso 67200 

Lt.  

Priemonės įgyvendinimo būsena: suderintos 42 konteinerių stovėjimo vietos visoje Lietuvos teritorijoje, 

konteineriai pastatyti ir eksploatuojami. Taip pat pagaminti tentai, kurie kabo prie konteinerio su trumpa 

informacija apie galimybę atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. 

6. 

EEĮ atliekų išvežimo iš namų ūkių, 

valdžios įstaigų ir verslo įmonių 
5000 Eur  Tęstinė veikla 

Atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Priemonės detalizacija: Asociacija kartu su vežėju planuoja surinkti elektronikos atliekas iš namų ūkių, 

valdžios įstaigų ir verslo įmonių apvažiavimo būdu. Aktyviausiems ir atiduodantiems daugiausiai atliekų 

atsidėkosime suvenyrais. Biudžetas ir išlaidos priklauso nuo bendradarbiavimo apimties, pvz., 2014 m. buvo 

gauti 982 iškvietimai išvežti atliekas, šį skaičių planuojama didinti. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Per 2015 m. I-ąjį ketvirtį gauti 336 iškvietimai telefonu 8 695 55 111 dėl 

elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių išvežimo tiuek iš namų ūkių, tiek iš juridinių 

asmenų. 296 iš jų buvo skirti elektros ir elektroninės įrangos atliekų išvežimo užsakymui. 

7. 

EEĮ surinkimas ne Asociacijos 

narių eksploatuojamose atliekų 

surinkimo vietose 

150000 Eur 

(skaičiuojant RATC, 

mokyklas, darželius) 

I-IV ketvirčiai 
Atliekų tvarkymo, 

narystės mokesčiai 

Priemonės detalizacija: Asociacija ir toliau planuoja bendradarbiauti ir surinkti atliekas su visais 10 Lietuvos 

RATC, mokyklomis, darželiais ir kitomis įstaigomis (bibliotekomis, paštais, savivaldybėmis). Biudžetas ir 

išlaidos priklauso nuo bendradarbiavimo apimties. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Asociacija yra pasirašiusi sutartis su visais Lietuvos regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl dalinio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių finansavimo, taip pat įgyvendinant 5 

priemonėje nurodytus tikslus didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai eksploatuojami ne tik Asociacijos 

narių valdomose teritorijose, bet ir 20 seniūnijų visoje Lietuvoje. Mokyklos ir darželiai įtraukiami per projektą 

,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuojuˮ, kurio detalizacija pateikiama švietimo schemos įgyvendinimo aprašyme. 

10. 
Švietimo programos įgyvendinimas 

Ne mažiau nei 3 proc. 

lėšų, skiriamų atliekų 

tvarkymui 

I-IV ketvirčiai 

Administraciniai, narystės, 

atliekų tvarkymo 

mokesčiai 

Švietimo programos detalizavimas pateikiamas 3 dalyje. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3. Informacija apie 2015 metų švietimo plano vykdymo statusą (pateikiama skiltyje „priemonės 

įgyvendinimo būsenaˮ)  

Priemonės Tikslinės grupės Finansavimas ir apimtis Terminai 

1. Komunikacija nariams 

NAUJIENLAIŠKIS 

 

Nariai 

Naujienlaiškiai: 

informacijos surinkimas, 

parengimas, platinimas - (1 

vnt. - 130 Eur) 

Naujienlaiškių siuntimo 

platforma - 60 Eur 

Viso – 2660 Eur 

Ne mažiau kaip 

5x/ketvirtį.; 

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 įgyvendinimo būsena: Asociacijos nariams ir kitiems asmenims, užsisakiusiems Asociacijos naujienlaiškį 

tinklpyje www.epa.lt, išplatinti 3 naujienlaiškia su aktualia informoacija apie atliekų tvarkymą ir Asociacijos vykdomus 

projektus. 

2. Pranešimai spaudai  (ne 

rečiau kaip 1x/mėn. ) ir 

publikacijų ir/ar reportažų 

radijuje, TV inicijavimas 

Visi gyventojai 

Pranešimai: 

informacijos surinkimas, 

parengimas, platinimas (1 

vnt. - 250 Eur) 

Talpinimas bns.lt spaudos 

centro platformoje – 

(1 vnt. - 15 Eur) 

Viso – 3180 Eur 

Ne mažiau 12 vnt./per 

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 įgyvendinimo būsena: Kovo mėnesį BNS spaudos centrui pateiktas pranešimas ,, Už surinktas lemputes – 

susitikimas su krepšininkais. Rungtynes nemokamai stebėjo per 600 moksleivių iš įvairių Lietuvos regionųˮ 

3. Informacinių skelbimų 

talpinimas spaudoje pagal 

surinkimo vietų dengimus: 

1x/ketvirtį 

Visi gyventojai, tikslinė 

auditorija regionuose 

Viso – 10 000 Eur 

Kartą per ketvirtį visus 

metus 

 

I-IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: Pagal teisės aktuose nurodytą tvarką – kartą per ketvirtį informuoti visuomenę apie Asociacijos 

veiklą ir pateikti privalomą informaciją  apie atliekų surinkimo svarbą, atliekų keliamą žalą ir kt., kaip reglamentuojama 

galiojančiuose reikalavimuose dėl visuomenės švietimo ir informavimo.  Pirmąjį sekančio ketvirčio mėnesį siunčiama 

detali pasirodžiusių skelbimų informacija bei skenuoti ar skaitmeniniu .pdf formatu pateikti laikraščių puslapiai, kuriuose 

išspausdinti skelbimai. Tikslas – remiantis teisės aktuose nustatyta tvarka, informuoti visuomenę apie tinkamą atliekų 

rūšiavimą, surinkimo ir tvarkymo svarbą. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: visose 10 Lietuvos apskričių išspausdinti skelbimai ir šviečiamieji straipsniai su 

informacija apie atliekų rūšiavimą ir Asociacijos įsteigtų atliekų surinkimo vietų sąrašais. Taip pat parengti ir viešinti 22 
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straipsniai apie atliekų tvarkymą ir Asociaicjos vykdomus aplinkosauginius projektus Lietuvos nacionalinės, regioninės 

žiniasklaidos priemonėse bei populiariausiuose interneto portaluose (sąrašas ir pavyzdžiai pridedami). 

4. Informacijos pateikimas 

Asociacijos interneto 

svetainėje 

Visi gyventojai 

EPA naujienų skelbimas 

naujienų rubrikoje, 

projektų turinio priežiūra; 

Viso - 600 Eur 

Ne rečiau kaip kartą/mėn. 

– visus metus; 

I, II, III, IV ketvirčiai 

Priemonės detalizacija: Pagal numatytas visuomenės švietimo programos priemones, skelbtus pranešimus, nuolat 

pildyti www.epa.lt interneto svetainės naujienų rubrikos skilties turinį. Tikslas – gyventojams, žiniasklaidos atstovams ir 

Asociacijos nariams nuolat pateikti atnaujintą informaciją apie Asociacijos veiklą. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Asociacijos interneto svetainėje, skiltyje ,,Naujienosˮ (http://www.epa.lt/lt/apie-

mus/naujienos.html), skelbta informacija apie Asociacijos vykdomą veiklą, per 2015 m. paskelbti 6 pranešimai. 

5. Reklaminio filmuko 

viešinimas prekybos 

centruose 

Lietuvoje veikiantys 

prekybos tinklai (EPA 

nariai) 

Viso - 30 000 Eur 
2015 m. I, II, III, IV 

ketvirtis. 

Priemonės detalizacija: Bus parengti specialūs trumpi reklaminiai - informaciniai filmukai su visuomenėje žinomais 

veikėjais: sporto, kultūros ar visuomeninės veiklos atstovais, kuriuose jie skatins visuomenę (parduotuvės lankytojus) 

rūšiuoti elektronikos atliekas ir informuos apie prekybos centruose esančius elektronikos ir baterijų atliekų surinkimo 

taškus. Tikslas – reguliariai ir nuolat priminti parduotuvių lankytojams apie galimybę einant apsipirkti kartu atnešti ir į 

rūšiavimo konteinerius / dėžutes išmesti senas baterijas / elektronikos atliekas. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Klipai yra transliuojami 8 Asociacijos narių prekybos vietose (viso – 215 prekybos 

vietų). 

6. Projektas „Mąstau. 

Rūšiuoju. Gyvuoju!” 

mokyklose 

Visos Lietuvos moksleiviai Viso - 25 110 Eur 
2015 m. I, II, III, IV 

ketvirtis. 

Priemonės detalizacija: Projekte „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!”  dalyvaujančių mokyklų mokiniai bus skatinami 

rūšiuoti elektronikos atliekas. Projektas vyks keliais etapais. 2015 m. I ketvirtį moksleiviai bus skatinami rinkti baterijų 

atliekas, II ketvirtį – baterijų atliekas ir senus mobiliuosius telefonus, IV ketvirtį – baterijų atliekas ir senus mobiliuosius 

telefonus. Pagal apskrityje daugiausiai atliekų surinkusių mokyklų skaičių, aktyviausios mokyklos bus apdovanojamos 

bilietais į Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Lietuvos ryto“ ar Klaipėdos „Neptūno“ krepšinio rungtynes. 

Kiekvieno etapo nugalėtojai - geriausiai apskrityje pasirodžiusi mokykla (viso 10 apskričių) gaus iki 150 bilietų į 

pasirinktos krepšinio komandos rungtynes, o įvertinus visų etapų rezultatus, bus paskelbta aktyviausia mokykla, kuri 

laimės krepšinio komandos apsilankymą savo mokykloje. 

Moksleiviams bus paruošti specialūs plakatai su krepšininkų atvaizdais, raginantys rūšiuoti, mokyklos gaus specialias 

dėžutes baterijų rinkimui. Tikslas – ugdyti mokinių atsakomybę, sąmoningumą ir atsakomybę atliekų rūšiavimo srityje, 

skatinti visos bendruomenės įsitraukimą į bendrą tikslą – rūšiuoti elektronikos atliekas.  

Projekte dalyvauja 70  mokyklų iš visos Lietuvos. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: 2015 m. pirmojo ketvirčio metu rinktos baterijų atliekos (informacija BA ataskaitoje). 

http://www.epa.lt/


19 

 

7. Vykdomo projekto 

viešinimas ir 

administravimas, įtraukiami 

Kauno ir Klaipėdos darželiai 

Visos Lietuvos 

moksleiviai, 5-7 metų 

darželinukai Kaune ir 

Klaipėdoje 

Plakatų parengimas, 

informacijos apie projektą, 

nuostatų parengimas,  

prizai, diplomai; 

Viso - 3900 Eur 

2015 m.  I, II ketvirtis. 

 

 

 

Priemonės detalizacija: Projektas „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!”  darželiuose – paraleliai su  mokyklomis vykstantis 

projektas, kurio metu vaikai įsitraukia į elektronikos surinkimo akciją. Ikimokyklinio, vyresnio amžiaus grupių (5-7 

metų) darželinukai kartu su tėveliais skatinami rinkti baterijas, kurios vėliau pasveriami ir išrenkamos daugiausiai 

elektroninių atliekų surinkusios grupės.  

Vaikams ruošiami specialūs, žaismingi plakatai, parodantys, kur reikia mesti žaislus ir baterijas, nes tokio amžiaus 

vaikams ypač svarbios vizualinės priemonės. Pasiekti tėvus darželiams bus dalinamos specialios anketos tėvams – taip 

jie bus informuojami apie vykdomą projektą. Anketos taip pat bus priemonė grįžtamajam ryšiui matuoti – tėvams bus 

užduodami klausimai apie prioritetinius prizus, renkami elektroniniai paštai.  

Tikslas – jau nuo ankstyvosios vaikystės, kuomet susiformuoja svarbiausi įgūdžiai, formuoti vaikų suvokimą apie 

elektroninių atliekų rūšiavimo svarbą, įtraukiant mažamečius bei jų tėvus į projektą.  Projekte dalyvauja 25 Kauno 

darželiai ir 15 Klaipėdos darželių. Iš jų laimėtojais skelbiamos 5 grupės Kaune ir 3 grupės Klaipėdoje. Surinkimo dėžutes 

bei plakatus ir anketas darželiam pristatys UAB „Karavanas LTˮ.  

Priemonės įgyvendinimo būsena: Iš viso Kauno ir Klaipėdos miestose dalyvavo 43 vaikų darželiai. Per 1 mėnesį 

surinkta daugiau daugiau nei 1 tona baterijų atleikų ir beveik 100 vienetų mobiliųjų telefonų. 

  

(programoje priemonė Nr. 9) 

Socialiniai tinklai: Facebook 

palaikymas ir koordinavimas 

 

Visi gyventojai (14-65 m. 

auditorija) 

Administravimas (įrašai, 

žaidimai) - 2280Eur 

Reklama - 1050 Eur 

 

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, formuoti nuomonę, dalintis EPA veikla. Facebook integracija bei atskira youtube paskyra siekiama 

sukurti aktyvią bendruomenę. 

Priemonės įgyvendinimo būsena: Socialiniame tinkle ,,Facebookˮ esančioje Asociacijos paskyroje patalpinti 28 

pranešimai. 

(programoje priemonė Nr. 

12) Reklaminio turinio 

kūrimas spausdos leidinyje 

„Ko gydytojai tau nepasako“ 

Visi gyventojai 

Informacinės medžiagos 

paruošimas, maketavimo 

darbai, spaudos kaštai; 

Viso - 3000 Eur 

1 k./ per ketvirtį; 

I, II, III, IV ketvirtis; 

Priemonės detalizacija: Turinio parengimas ir maketavimas bendradarbiaujant su „Press Express“ leidyba. Tikslas – 

skleisti informaciją bei šviesti gyventojus  per sveikatos prizmę, jog neatsakingas išmetimas gali būti kenksmingas 

žmonių sveikatai, o neatsakingai laikomi prietaisai namuose – potencialūs ligos sukėlėjai. 
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Priemonės įgyvendinimo būsena: Vasario mėnesį išplatintas straipsnis ,, Neatsakingai išmetami elektroniniai 

prietaisai kelia grėsmę sveikataiˮ  (kopija pridedama). 

 

2015 m. I-ąjį ketvirtį Asociacija daug dėmesio skyrė gyventojų sąmoningumo atsikratant elektros ir 

elektroninės įrangos atliekomis didinimui. Vykdė aktyvią informacinė kampaniją nacionalinėje ir 

regioninėje žiniasklaidoje, aktyviai įtraukinat ir visuomenines organizacijas, socialiai atsakingas 

visuomenės grupes.  

 

 

Elektronikos platintojų asociacijos ,,EEPAˮ direktorius                     Mantas Varaška 
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