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Įvadas
2006 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija asociacijai
„Infobalt EPA“ (toliau - Asociacija) suteikė elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 001, kuria suteikė Asociacijai teisę organizuoti šių
elektros ir elektroninės įrangos kategorijų atliekų tvarkymą: stambių namų apyvokos
prietaisų, smulkių namų apyvokos prietaisų, IT ir telekomunikacinės įrangos, vartojimo
įrangos bei apšvietimo įrangos.
Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl gamintojų ir
importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo
programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006-02-07, Nr. 15-534) 2 punktu, Asociacija
kiekvienais metais privalo teikti ataskaitas apie atliekų tvarkymo veiklos organizavimo
plano vykdymą pagal minėtą aprašą.

1. Bendroji informacija
1.1. Organizacijos steigėjų ir narių skaičius
Asociacijos steigėjai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuva“, UAB
„BMS“, UAB „Acme komputerių komponentai“, UAB „Inida“ ir UAB „Skaitos
kompiuterių servisas“.
2006 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 33 (sąrašas pateikiamas
priede Nr. 1).
2006 metais per Asociaciją tvarkėsi 28 nariai (sąrašas patiekimas priede Nr. 2). Likę
keturi nariai (UAB „Inida“, UAB „Electrolux“, UAB „Elstila“ ir UAB „Elektrobalt“)
praeitais metais atliekas tvarkėsi individuliai, pasirašę sutartis su šių atliekų perdirbėjais.
2007 metais šios įmonės liko Asociacijos nariais. Mūsų žiniomis, 2006 metais paminėti
keturi nariai buvo užsiregistravę Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdė visus teisės
aktų reikalavimus.
2007 m. gegužės 25 d. Asociacijos narių skaičius yra 39 (sąrašas pateikiamas priede
Nr. 3).

1.2. Bendras išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių Elektros ir
elektroninės įrangos kiekis už 2006 metus
Bendras per 2006 metus išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir
elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 15079,95 t. (pateikti duomenys tik tų narių,
kurie tvarkėsi per Asociaciją). Pateiktas kiekis apima tiek buityje, tiek ir ne buityje
naudojamą EEĮ.
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1.3. Bendras surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų ir narių
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis už 2006 metus
Bendras per 2006 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir
elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 1969,48 t. (pateikti duomenys tik tų narių, kurie
tvarkėsi per Asociaciją). Pateiktas kiekis apima tiek buityje, tiek ir ne buityje naudojamą
EEĮ.
Remiantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726;
2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) (toliau Įstatymas) ir Banko garantijos, laidavimo
sutarties ir kitų sutarčių įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,
naudojimo ir gražinimo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr.9-340) Asociacijos nariams, kurie į
rinką išleido buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą, 2006 m. reikėjo surinkti ir
perdirbti ar kitaip naudoti 15 procentų per tuos metus į Lietuvos Respublikos rinką
išleisto įrangos kiekio. Ne buityje susidarančios EEĮ atliekų tvarkymas buvo vykdomas
remiantis Įstatymo 34(7) straipsniu.

1.4. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais
Asociacija pasirašiusi sutartis dėl Elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo, sąrašas
2006 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo Asociacija buvo pasirašiusi
sutartis su šiais juridiniais asmenimis:
1) UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“. Sutartis dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo;
2) UAB „Novitera“. Paslaugų teikimo sutartis dėl buityje susidarančių elektros ir
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo;
3) UAB „Baltijos perdirbimas“. Paslaugų teikimo sutartis dėl buityje susidarančių
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo;
4) UAB „Kuusakoski“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sutartis.
Visi aukščiau išvardinti paslaugų teikėjai įvykdė Asociacijai duotus įsipareigojimus.

1.5. Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus
2006 metais Asociacija iš šios ataskaitos 1.4. punkte pateiktų juridinių asmenų pirko
EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas. Atliekas šios įmonės rinko šiais būdais:
1) Per metalo laužo aikšteles;
2) Renkant EEĮ atliekas iš gyventojų ir įmonių apvažiavimo būdu pagal iškvietimą;
3) Perkant atliekas iš komunalinių atliekų tvarkymo įmonių;
4) Perkant atliekas iš stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelių;
5) Per prie prekybos tinklų pastatytus EEĮ atliekų surinkimo konteinerius;
Taip pat dalį EEĮ atliekų surinko Asociacijos nariai (savo platinimo vietose,
paimdami EEĮ atliekas iš kliento ir per savo serviso centrus). Surinktos atliekos buvo
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pristatytos į UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“ ir UAB „Novitera“ tolesniam
tvarkymui.
Remiantis EEĮ perdirbimo įmonių duomenimis, didžioji dalis EEĮ atliekų buvo
surinkta per metalo laužo aikšteles bei renkant atliekas iš gyventojų ir įmonių pagal
iškvietimą. Asociacija neturi tikslių duomenų apie tai, kiek EEĮ atliekų buvo surinktą per
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas bei jas papildančias sistemas, tačiau preliminariu
vertinimu kiekis buvo labai mažas (pvz. Alytaus regione per 2006 m. per
stambiagabaričių atliekų aikšteles buvo surinkta 30 tonų EEĮ atliekų).
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2. Duomenys apie Asociacijos veiklos organizavimo
plane nustatytų priemonių ir veiksmų įvykdymą
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2006 m. gegužės 12 d. raštu Nr (10-4)D8-4094 informavo mus apie tai, kad derina Asociacijos atliekų tvarkymo organizavimo
planą. Remiantis suderintu planu pateikiame duomenys apie Asociacijos veiklos
organizavimo plane nustatytų priemonių ir veiksmų įvykdymą.
1. EEĮ atliekų surinkimas
Veikla

Veiksmai

Informacija apie veiksmų
įgyvendinimą

Įgyvendinimo
būsena

EEĮ atliekų surinkimo
organizavimas

EEĮ atliekų surinkimą vykdo
konkurso būdu pasirinkta įmonė

2006 metais asociacijos nariams atliekas
tvarkė keturios įmonės. Iš viso atliekų
tvarkymui išleista apie 2,8 milijonus litų
(be PVM). Pinigai buvo surinkti iš
asociacijos narių, kaip mokestis už EEĮ
atliekų
tvarkymo
Asociacija
vykdėorganizavimą.
EEĮ atliekų surinkimo
Asociacija suišleido
leidinį įmonėmis.
bei savo
derinimą
minėtomis
tinklapyjenebuvo
skelbė
informaciją
apie
Sutartys
pasirašytos,
nes:
priėmimo
2006
-didžiųjų
Dalis atliekų
įmonių
turėjoaikšteles.
galiojančias
metų
pabaigoje
Lietuvoje
veikėjuridiniais
tik 10 iš
panašias
sutartis
su kitais
numatytų
84 didžiųjų atliekų rinkimo
asmenimis.
-aikštelių.
nebuvo pasiekti susitarimai dėl
Infobalt
EPA skatinimas
pasireiškė tuo,
finansavimo
sąlygų;
asociacija
komunalinių
atliekų
-kadnebuvo
pasiektas
abipusis sutarimas
operatoriams
siūlė finansinį
atlygį.
dėl atliekų priėmimo
sąlygų.
Asociacijos
pasiūlymo
operatoriai
nepriėmė 2006
ir sumetais
ja sutarčių
nesudarė.
Asociacija
vykdė 100
000 Lt
Manome,
kad priežastys
buvo:
vertės
visuomenės
švietimo
programą. Jos
1. Dalis
komunalinių
atliekų
metu
informacija
suteikta
apieoperatorių
40 000
neturėjo
techninių
galimybių
gyventojų.
Informacija
gyventojams
buvo
vykdyti periodinius
pateikta
įvairiose apvažiavimus;
informacinėse
2.
Dalis operatorių
jau turėjogyventojų
panašias
priemonėse.
Vertindami
galiojančias
sutartis
su
kitais
skaičių, naudojomės išleistų ir išplatintų
juridiniais asmenimis;
aplinkosauginių
leidinių
(lipdukai,
3. Nebuvo
sutarimo
skrajutės
ir prieita
bukletai)abipusio
skaičiumi
bei
dėl finansinio
atlygio dydžio;
informacijos
sklaidos
per masinio
4. Išoriniai veiksniai
– elektros
ir
informavimo
priemones
kiekiu.
elektroninės
tvarkytojai
Gyventojų
kiekis įrangos
yra apskaičiuotas
operatorių netaikant
aptarnaujamose
preliminariai,
specialių
teritorijose
siūlė
metodikų,
vertinant, gyventojams
kad vienas iš penkių
patogesnes
galimybes
atiduoti
žmonių gavęs mūsų informaciją, EEĮ
ją
atliekas, nei siūlytas periodinis
įsidėmėjo.
apvažiavimas.
Atliekant
EEĮ atliekų eksporto potencialo
Infobaltasociacija
EPA su 2006
komunalinių
tyrimą
m. liepos atliekų
18 d.
operatoriais
derino papildomas
pasirašė
bendradarbiavimo
sutartį sąlygas
su estų
dėl EEĮ atliekų, paliktų šaliaEES-Ringlus.
konteinerių.
organizacija
Susitarti nepavyko, nes
operatoriai
Bendradarbiavimo
sutarties
su
nematė iš toEES-Ringlus
ekonominės tikslas
naudos.– Be
to,
organizacija
bendri
prie konteinerių
nesusikaupdavo
EEĮ
veiksmai
įgyvendinant
gamintojo
atliekų,
nes
kiti
gyventojai
jas
pristatydavo į metalo laužo aikšteles arba
panaudodavo kitais būdais.

Veikla ir veiksmas
buvo
įgyvendinti
pilnai

EEĮ atliekų surinkimo derinimas su
Informacijosperdirbimo/apdorojimo,
sklaida gyventojams
EEĮ
apie didžiųjų atliekų priėmimo
metalo
laužo
aikšteles
supirkimo/smulkinimo
įmonėmis

Komunalinių atliekų operatorių
skatinimas rinkti EEĮ atliekas, iš
anksto apie tai informuojant
gyventojus
Gyventojų informavimas apie
žalingą EEĮ atliekų ilgalaikį
saugojimą namų ūkiuose

EEĮ atliekų eksporto potencialo
Papildomų
sąlygų derinimas su
tyrimo
atlikimas
komunalinių atliekų operatoriais,
dėl EEĮ atliekų, paliktų šalia
konteinerių

Veiksmas
buvo
Veiksmas
buvo
vykdomas,
tačiau
įvykdytas rezultatas
norimas
nepasiektas

Veiksmas
buvo
vykdomas,
tačiau
norimas
rezultatas
nepasiektas
Veiksmas
buvo
vykdomas

Veiksmas
Veiksmas
vykdomas
vykdomas

buvo
buvo
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Bendradarbiavimo
ryšių
užmezgimas
su
EEĮ
perdirbimo/apdorojimo įmonėmis
dėl EEĮ atliekų surinkimo aikštelių

LR atliekų tvarkymo
įstatymo 34(4)
straipsnio
platintojams taikomų
teisių ir pareigų
priminimas

EEĮ atliekų surinkimo
būdų pasirinkimas

Papildomas
asociacijos
narių
informavimas apie tai, kad
draudžiama platinti EEĮ, kurios
Prevencinių irpriemonių
gamintojas
(ar) importuotojas
rengimas
EEĮ atliekoms
nėra
įsiregistravęs
šalinti LR
sąvartynuose
įstatymų
kartu sutvarka
nustatyta
mišriomis buitinėmis
atliekomis
Informavimas
apie prievolę priimti
vartotojo atiduodamas buityje
susidarančias
elektros
ir
Prevencinių įrangos
elektroninės
priemonių
atliekas
rengimas
tuo
nelegaliam
atveju,
jei vartotojo
EEĮ atliekų
atiduodamos
šalinimui
gamtoje ir elektroninės įrangos
elektros
atliekos yra tos pačios paskirties
kaip jo perkama elektros ir
elektroninė
įranga
ir
jei
atiduodamos
ir
Bendradarbiavimo elektros ryšių
elektroninės
kiekis
užmezgimas įrangos
su visaisatliekų
EEĮ atliekų
(skaičiuojant
įrangos
vienetais)
tvarkymo sistemos
dalyviais
atitinka perkamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekį.
Informavimas, kad platintojas turi
vartotojui nurodyti elektros ir
elektroninės
įrangos
atliekų
tvarkymo išlaidas, jei to reikalauja
gamintojas ar importuotojas
Informavimas, kad iš vartotojų
Bendradarbiavimo
priimtas
buityje susidarančias
ryšių
užmezgimas
elektros
ir elektroninės
su didžiųjų įrangos
atliekų
priėmimo
atliekas
platintojai
aikštelių privalo
operatoriais
perduoti
elektros ir elektroninės įrangos
atliekas tvarkančiai įmonei
Platintojų
informavimas,
kad
priimant iš vartotojų buityje
susidarančias
elektros
ir
elektroninės
įrangos
atliekas,
prekybos vietoje yra privaloma
Bendradarbiavimo
informuoti
vartotojus apie tai, ryšių
kaip
užmezgimas
jie
gali atiduoti šias atliekas
su
jiems
EEĮ
perdirbimo/apdorojimo
įmonėmis
EEĮ
ženklinimo
reikalavimų
dėl EEĮ atliekų
aikštelių
priminimas
EEĮsurinkimo
gamintojams
EEĮ
ženklinimo
reikalavimų
priminimas EEĮ importuotojams

Asociacija bendradarbiavo
atsakomybės
principą, t.y.suinformacijos
EEĮ atliekų
pasikeitimas,įmonėmis
perdirbimo
vienodų standartų
dėl EEĮtaikymas,
atliekų
keistis
surinkimo
aikštelių
abipusių panaudojimo.
narių
pateikta
Su šios
informacija, 1.4.
ataskaitos
vykdyti
skyriuje
įvairiuspateiktomis
tyrimus,
įvertinti galimybes
įmonėmis
(išskyrus įkurti
UABbendrą
„Baltijos
visų
Baltijos
perdirbimas“)
valstybių
buvo pasirašytos
gamintojų EEĮ
ir
importuotojų
atliekų
tvarkymo
organizaciją.
paslaugų sutartys,
Bendrų
veiksmųbuvo
kuriose
rezultatas
numatyta,– kadparengtas
šios įmonės
ir
paskelbtas
naudos
savo
tarptautinis
turimas atliekų perdirbėjų
surinkimo
konkursasasociacijai
aikštelės
(2007 m. duotų
sausioįsipareigojimų
10 d.). Gauti
rezultatai rodo, kad atliekų išvežimas į
įvykdymui.
kitas ES
turi perspektyvą
turi savo
būti
2006
m. šalis
asociacija
parengė ir irtarp
toliau
nagrinėjamas
svarstant
metų
narių išplatino
informaciją
apie2007
draudimą
asociacijos
veiklą.
platinti
EEĮ,
kurios gamintojas ir (ar)
Prevencinės priemonės
importuotojas
nėra užsiregistravęs
buvo rengiamos
LR
vykdant nustatyta
įstatymų
visuomenės
tvarka
švietimo programą.
Išleisti lankstinukai, bukletai, patalpinta
reklama stotelėse,
siūlymas
Asociacijos
nariams, pateiktas
kurie turi prekybos
ministerijai
vietas,
buvosugriežtinti
parengtasadministracinių
ir išsiųstas
teisės pažeidimų
kodekso
ir kt.
elektroninis
laiškas,
kuriuostraipsnius
buvo priminta
Prevencinės
pareiga
priimti
priemonės
vartotojo
buvoatiduodamas
rengiamos
vykdant susidarančias
buityje
visuomenės švietimo
EEĮ atliekas
programą.
tuo
Išleisti lankstinukai,
atveju,
kai vartotojo bukletai,
atiduodamos
patalpinta
EEĮ
reklama yra
atliekos
stotelėse,
tos pačios
pateiktas
paskirtiessiūlymas
kaip jo
ministerijaiEEĮsugriežtinti
perkama
ir jei atiduodamos
administracinių
EEĮ
teisės pažeidimų
kiekis
atitinka perkamos
kodeksoEEĮ
straipsnius
kiekį. ir kt.
Bendradarbiavimo ryšiai buvo užmegzti
Platintojų
informavimo
veiksmingumas
su savivaldybėmis,
regioniniais
atliekų
nebuvo
tikrinamas.
tvarkymo
centrais, EEĮ atliekų perdirbimo
įmonės, komunalinių atliekų tvarkytojais
ir
atsakingomis
valstybinėmis
institucijomis.
Asociacijos
nariams,
Buvo apsikeista
kurie turi prekybos
kontaktais,
išsiaiškintos
vietas,
buvo parengtas irbendradarbiavimo
išsiųstas
galimybės. Su
elektroninis
laiškas.
dalimi dalyvių, pvz. EEĮ
atliekų perdirbimo įmonėmis, buvo
sudarytos informavimo
Platintojų
paslaugų teikimo
veiksmingumas
sutartis, o su
kitais tikrinamas.
nebuvo
bendradarbiavimas
sutartimis
įtvirtintas nebuvo.
Asociacijos
nariams, kurie turi prekybos
Asociacija
vietas,
buvo siekė
parengtas
bendradarbiavimo
ir išsiųstas
su
didžiųjų atliekų
elektroninis
laiškas. priėmimo aikštelių
operatoriais ir buvo pateikusi jiems
bendradarbiavimo
Platintojų
informavimo
sutartį
veiksmingumas
dėl atliekų
paėmimo
nebuvo
tikrinamas.
iš jų aikštelių. Nei viena sutartis
nebuvo sudaryta,
nes:kurie turi prekybos
Asociacijos
nariams,
- operatoriai
jau turėjo
sudarę panašias
vietas,
buvo parengtas
ir išsiųstas
sutartis sulaiškas.
kitais juridiniais asmenimis;
elektroninis
- nebuvo pasiekti susitarimai dėl
finansavimo
sąlygų; veiksmingumas
Platintojų
informavimo
Asociacija
nebuvo
tikrinamas.
bendradarbiavo su EEĮ atliekų
perdirbimo įmonėmis dėl EEĮ atliekų
surinkimo aikštelių
panaudojimo.
Asociacijos
nariams,
kurie Su šios
yra
ataskaitos 1.4.
skyriuje pateiktomis
gamintojai,
buvo parengtas
ir išsiųstas
įmonėmis laiškas.
(išskyrus UAB „Baltijos
elektroninis
perdirbimas“)
buvokurie
pasirašytos
EEĮ
Asociacijos
nariams,
yra
atliekų tvarkymo
paslaugųir išsiųstas
sutartys,
importuotojai,
buvo parengtas
kuriose buvolaiškas.
numatyta, kad šios įmonės
elektroninis
naudos savo turimas atliekų surinkimo
aikštelės asociacijai duotų įsipareigojimų
įvykdymui.

Veiksmas
vykdomas

buvo

Veiksmas
vykdomas

buvo

Veiksmas
buvo
vykdomas
Veiksmas buvo
vykdomas
Veiksmas
vykdomas

buvo

Veiksmas
vykdomas

buvo

Veiksmas buvo
vykdomas

Veiksmas buvo
Veiksmas
vykdomas
buvo
vykdomas

Veiksmas buvo
vykdomas

Veiksmas
vykdomas
Veiksmas
vykdomas

buvo
buvo

Veiksmas buvo
vykdomas
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2. EEĮ atliekų perdirbimas
Veikla

Veiksmai

Informacija apie veiksmų
įgyvendinimą

Surinktų EEĮ
atliekų perdirbimo
organizavimas

EEĮ atliekų perdirbimą vykdo
konkurso būdu pasirinkta įmonė

Pavojingų
komponentų ir
medžiagų atliekoje
mažinimas

Informavimas EEĮ gamintojus apie
pavojingų komponentų ir medžiagų
poveikį perdirbimo kaštams

Geresnio produktų
projektavimo
skatinimas

Informavimas EEĮ gamintojus apie
produktų projektavimo poveikį jo
perdirbimo kaštams

Grįžtamojo ryšio
tarp perdirbėjų ir
gamintojų
skatinimas

Pristatyti asociacija “Infobalt EPA”
kaip “draugišką” tarpininką tarp
perdirbėjų ir gamintojų

Pernai metais asociacija dėl atliekų
perdirbimo buvo sudariusi sutartį su
keturiomis bendrovėmis. Konkursas
atliekų perdirbimui pernai metais
skelbtas nebuvo. Perdirbimo įmonės
buvo pasirinktos apklausos būdu.
Asociacijos nariams buvo parengtas ir
išsiųstas
elektroninis
laiškas
informuojantis
apie
pavojingų
komponentų ir medžiagų poveikį
perdirbimo kaštams. Asociacijai šio
informavimo poveikio rezultatai nėra
žinomi.
Asociacijos nariams buvo parengtas ir
išsiųstas
elektroninis
laiškas
informuojantis
apie
produktų
projektavimo poveikį jo perdirbimo
kaštams. Asociacijai šio informavimo
poveikio rezultatai nėra žinomi.
Pernai
metais
asociacija
pilnai
atstovavo 29 Lietuvos įmones bei
turėjo sutartis su keturiais EEĮ atliekų
perdirbėjais.
Informacija
apie
asociacijos vykdoma veikla periodiškai
buvo teikiama asociacijos nariams.
Asociacija buvo pristatoma kaip
„draugiškas“
tarpininkas
tarp
perdirbėjų
ir
gamintojų
bei
importuotojų, nes ji yra ne pelno
siekianti
organizacija,
atstovauja
mažiausiai kelių gamintojų ir/ar
importuotojų
interesus,
kurie
sutartiniais pagrindais yra perdavę jai
įgaliojimus vykdyti jiems reikalingo
kiekio
EEĮ
atliekų
tvarkymo
organizavimo paslaugą. Perdirbėjams
bendradarbiaujant
su
Asociacija
sumažėja tiesioginių sutarčių su
gamintojais ir/ar importuotojais, tuo
pačiu mažėja administravimo kaštai,
kartu
yra
vykdomos
įvairios
visuomenės švietimo programos.

Įgyvendinimo būsena
Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas
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3. Kitos veiklos
Veikla

Veiksmai

Informacija apie veiksmų
įgyvendinimą

Bendradarbiavima
s su valstybinėm
institucijom
Naujų narių į
asociaciją
pritraukimas

Su valstybinėmis institucijos bus
bendrauja telefonu ir elektroniniu
paštu
Informacijos apie asociacija sklaida

Ataskaitų už savo
steigėjus ir narius
tiekimas LR
aplinkos
ministerijai
Konsultavimas
EEĮ atliekų
tvarkymo
klausimais

Asociacijos atliekų valdymo ir
atliekų
valdymo
finansavimo
sutartyje
yra
apibrėžti
narių
įsipareigojimai teikti asociacijai
mėnesines ataskaitas
Konsultavimas EEĮ atliekų tvarkymo
klausimais bus teikiamas telefonu,
elektroniniu paštu

EEĮ atliekų
tvarkymo veiklos
organizavimo
plano vykdymo
ataskaitos
parengimas

Iki
kiekvienų
metų
pabaigos
asociacijos administracija parengs
veiklos
organizavimo
plano
vykdymo ataskaitą, kurią tvirtins
asociacijos valdybą

2006 m. nuolatos buvo bendraujama su
atsakingomis
valstybinėmis
institucijomis
Informacija apie asociaciją, siekiant
pritraukti naujus narius, nuolat buvo
skelbiama
asociacijos
tinklapyje,
spaudoje, siunčiant būtiną informaciją
potencialiems asociacijos nariams.
Asociacijos nariai teikė asociacijai
informaciją apie į vidaus rinką išleistą
elektros ir elektroninę įrangą šią
informaciją
asociacija
perdavė
Aplinkos apsaugos agentūrai.
2006 metų laikotarpiu asociacija tiek
savo nariams, tiek ir kitiems
gamintojams ir importuotojams teikė
nemokamas
konsultacijas
atliekų
tvarkymo klausimais. Jos suteiktos virš
50 įmonių.
Asociacijos administracija parengė
2006 m. ataskaitą ir ją pateikė valdybai.
Valdybą ataskaitą tvirtinimui perdavė
visuotiniam narių susirinkimui. 2007
m. vasario 23 d. visuotinis narių
susirinkimas patvirtinimo asociacijos
2006 m. veiklos ataskaitą.

Įgyvendinimo būsena
Veiksmas įvykdytas
Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas

Veiksmas įvykdytas
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Priedas Nr. 1
ĮMONIŲ SĄRAŠAS, KURIOS 2006 M. BUVO ASOCIACIJOS NARIAI
1) AB "Snaigė"
2) UAB "Acme kompiuterių komponentai"
3) UAB "Adax"
4) UAB "AG Trade"
5) UAB "Aideta"
6) UAB "Alphatec Baltic"
7) UAB "Ardena"
8) UAB "Asbis Vilnius"
9) UAB "Avitelos prekyba"
10) UAB "Banga electronics"
11) UAB "BMS"
12) UAB "Buteka"
13) UAB "Dogas"
14) UAB "East trading company"
15) UAB "Elektromarktas"
16) UAB "Elektroskandia"
17) UAB "Elko Kaunas"
18) UAB "Flamanda"
19) UAB "Gaudrė"
20) UAB "GNT Lietuva"
21) UAB "Inida"
22) UAB "Onninen Lit"
23) UAB "Prenta"
24) UAB "Skaitos kompiuterių servisas"
25) UAB "SLO"
26) UAB "Sonex technologies"
27) UAB "Šiaulių tauro televizoriai"
28) UAB "TD Baltic"
29) UAB "Tele2"
30) UAB „Electrolux“
31) Whirlpool Sp. Z. O. O.
32) UAB „Elstila“
33) UAB „Elektrobalt“
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