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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, kuri 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. 2007 m. gruodžio 11 d. buvo pakeistas asociacijos 
pavadinimas į „EEPA“. 

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“.  

2007 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 44 (sąrašas pateikiamas 
priede Nr. 1).  

2007 metais EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su Asociacija turėjo visi 
nariai. Tiesa, dalis iš narių tam tikras EEĮ atliekų tvarkymo kategorijas tvarkėsi 
individualiai, pasirašę sutartis su šių atliekų perdirbėjais (UAB „Elektrobalt“ ir UAB 
„Maxima LT“). UAB „Elektrobalt“ dėl devintos kategorijos tvarkymo buvo sudariusi 
sutartį su UAB „Baltijos perdirbimas“, o UAB „Maxima LT“, dėl šeštos ir septintos 
kategorijų tvarkymo su UAB „EMP recycling“. Abu šie nariai šias sutartis buvo pristatę 
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui ir vykdė visas jiems teisės aktais 
nustatytas pareigas. 

Planuojama, kad 2008 metais visi Asociacijos nariai EEĮ atliekas tvarkys tik per 
Asociaciją, nes šių metų gegužės mėnesį Asociacijai buvo suteikta licencija, leidžianti 
tvarkyti likusias EEĮ kategorijas.  

2008 m. gegužės 29 d. Asociacijos narių skaičius yra 45 (sąrašas pateikiamas priede 
Nr. 2).  

1.2. Bendras išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių Elektros ir 
elektroninės įrangos kiekis už 2007 metus 

 
Bendras per 2007 metus išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 

elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 25246,4791 t. Pateiktas kiekis apima tiek 
buityje, tiek ir ne buityje naudojamą EEĮ.  

 

                                                
1 pateikti duomenys tik I-V kategorijų 
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1.3. Bendras surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų ir narių 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis už 2007 metus 

 
Bendras per 2007 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų ir narių buityje 

susidarančių elektros ir elektroninės įrangos (toliau EEĮ) atliekų kiekis – 5203,8112 t.  
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, 2007 m. reikėjo surinkti ir 
perdirbti ar kitaip naudoti 20 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 

 
2007 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo Asociacija buvo pasirašiusi šias su 

EEĮ atliekų tvarkymu susijusias sutartis: 
1) UAB „Novitera“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo paslaugų 

teikimo sutartis; 
2) UAB „EMP recycling“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 

paslaugų teikimo sutartis; 
3) UAB „Kuusakoski“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo sutartis; 
4) UAB „Kuusakoski“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sutartis; 
5) UAB „EMP recycling“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sutartis; 
6) UAB „Kuusakoski“. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sutartis; 
7) UAB „Baltijos perdirbimas“. Paslaugų teikimo sutartis dėl buityje susidarančių 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo; 
8) VšĮ „Ekologijos vizija“. Dėl tarpininkavimo tvarkant elektros ir elektroninės 
įrangos atliekas. 

 
Visi aukščiau išvardinti paslaugų teikėjai įvykdė Asociacijai duotus įsipareigojimus. 
 
2007 metais asociacija taip pat buvo sudariusi sutartis su šiais juridiniais asmenimis: 

1. UAB „Švaros diena“, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo; 
2. UAB „Kauno švara“, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo; 
3. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, dėl atliekų, surinktų per 

didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles; 
 
 
 

                                                
2 pateikti duomenys tik I-V kategorijų 
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1.5. Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus 
 

2007 metais Asociacija iš šios ataskaitos 1.4. punkte pateiktų juridinių asmenų pirko 
EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas. Atliekas šios įmonės rinko šiais būdais: 
1) Per didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles; 
2) Per metalo laužo aikšteles; 
3) Renkant EEĮ atliekas iš gyventojų ir įmonių apvažiavimo būdu pagal iškvietimą; 
4) Perkant atliekas iš komunalinių atliekų tvarkymo įmonių; 
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 
pristatytos į UAB „EMP recycling“ 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 2007 m. per stambiagabaričių 
atliekų aikšteles buvo surinkta 23,85 tonų EEĮ atliekų. 

2. Duomenys apie Asociacijos veiklos organizavimo 
plane nustatytų priemonių ir veiksmų įvykdymą 

 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2008 m. vasario 26 d. raštu Nr (10-4)-D8-

1727 informavo mus apie tai, kad priima asociacijos „EEPA“ Veiklos organizavimo 
plano vykdymo, Finansavimo schemoje ir Švietimo programoje numatytų priemonių 
įgyvendinimo 2006 m. ataskaitą. Žemiau pateikiame duomenys apie Asociacijos veiklos 
organizavimo plane 2007 metams, pridėtame prie minėtos ataskaitos, nustatytų priemonių 
ir veiksmų įvykdymą. 
 

Veikla Informacija apie veiklos vykdymą Įgyvendinimo 
būsena 

EEĮ atliekų 
perdirbimo 
konkurso 
organizavimas 

2007 m. sausio 10 d. asociacija paskelbė 
tarptautinį EEĮ atliekų perdirbimo konkursą. 
Konkurse dalyvavo 11 bendrovių iš septynių 
šalių.  

Planuota veikla 
pilnai įgyvendinta 

EEĮ atliekų 
perdirbimo 
sutarčių derinimas 
ir pasirašymas 

2007 m. kovo 15 d. buvo paskelbti perdirbimo 
konkurso nugalėtojai. Jais pasirinkti: 
UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“; 
UAB „Kuusakoski“ 
UAB „Baltijos perdirbimas“ 
UAB „Novitera“ 
 

Planuota veikla 
pilnai įgyvendinta 

EEĮ atliekų 
surinkimo per 
prekybos tinklus 
organizavimas ir 
įgyvendinimas 

Asociacija 2007 m. kartu su UAB „Baltijos 
perdirbimas“ organizavimo EEĮ atliekų 
surinkimą per narių turimose prekybos 
tinkluose. Trijuose miestuose (Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda) buvo vykdoma akcija – 
„Nemesk bet kur – atiduok perdirbti“. 

Planuota veikla 
pilnai įgyvendinta 
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Gyventojai turėjo galimybę atnešti seną 
elektroninę įrangą prie prekybos centrų „Topo 
centras“ „Elektromarktas“ ir „Avitela“ 
pastatytus specialius konteinerius. 

EEĮ atliekų 
tvarkymo paslaugų 
apklausos 
organizavimas ir 
sutarčių 
pasirašymas 

Asociacija 2007 metais organizavo dvi 
apklausas EEĮ atliekų tvarkymo paslaugoms 
pirkti. Pirmoji vyko birželio mėnesį, o antroji 
– spalį.  
EEĮ atliekų tvarkymo paslaugų sutartys buvo 
sudarytos su šiomis įmonėmis: UAB „EMP 
recycling“, UAB „Kuusakoski“, UAB 
„Baltijos perdirbimas“ viena sutartis su 
tarpininku VšĮ „Ekologijos vizija“ 

Planuota veikla 
pilnai įgyvendinta 

Bendradarbiavimo 
sutarčių su 
regioniniais atliekų 
tvarkymo centrais 
derinimas ir 
pasirašymas 

Asociacija 2007 m. balandžio 18 d. sudarė 
sutartį su UAB „Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras“ dėl atliekų, surinktų per 
didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles. Taip pat 
asociacija panašias sutartis siūlė sudaryti ir 
kitiems regioniniams atliekų tvarkymo 
centrams gegužės mėnesį vykusiame šių 
centrų asociacijos visuotiniame susirinkime.  

Planuota veikla  
įgyvendinta 

Bendradarbiavimo 
sutarčių su 
komunalinių 
atliekų tvarkymo 
įmonėmis 
derinimas ir 
pasirašymas 

Su komunalinių atliekų tvarkymo įmonėmis 
iki buvo sudarytos šios bendradarbiavimo 
sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų rinkimo: 
UAB „Švaros diena“ 
UAB „Kauno švara“ 

Planuota veikla 
įgyvendinta 

Visuomenės 
švietimo projekto 
įgyvendinimas 

Nuo šių metų pradžios asociacija įgyvendina 
projektą „Asociacijos „Infobalt EPA“ 
Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo, 
susijusio su elektros ir elektroninės įrangos 
atliekomis, skatinimas“. Projekto 
įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Apie 
projekto eiga periodiškai yra informuojama 
Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

Planuota veikla 
pilnai įgyvendinta 
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Priedas Nr. 1 

 
ĮMONIŲ SĄRAŠAS, KURIOS 2007 M. BUVO ASOCIACIJOS NARIAI 

 
1. AB "Snaigė" 
2. UAB "Acme kompiuterių komponentai" 
3. UAB "Adax" 
4. UAB "AG group" 
5. UAB "AG Trade" 
6. UAB "Aideta" 
7. UAB "Alphatec Baltic" 
8. UAB "Ardena" 
9. UAB "Asbis Vilnius" 
10. UAB "AVAD Baltic" 
11. UAB "Avitelos prekyba" 
12. UAB "Axis Industries" 
13. UAB "Baltronic Vilnius" 
14. UAB "Banga electronics" 
15. UAB "BMS Megapolis" 
16. UAB "Buteka" 
17. UAB "D.Boss Europe" 
18. UAB "Dogas" 
19. UAB "DS Distribution" 
20. UAB "East trading company" 
21. UAB "Electrolux" 
22. UAB "Elektrobalt" 
23. UAB "Elektromarktas" 
24. UAB "Elektroskandia" 
25. UAB "Elko Kaunas" 
26. UAB "Elstila" 
27. UAB "Flamanda" 
28. UAB "Gaudrė" 
29. UAB "GNT Lietuva" 
30. UAB "Inida" 
31. UAB "Klinkmann LIT" 
32. UAB "Lemora" 
33. Maxima LT UAB 
34. UAB "Mazgas Ltd." 
35. UAB "Nokia Siemens Networks" 
36. UAB "Onninen Lit" 
37. UAB "Prenta" 
38. UAB "Skaitos kompiuterių servisas" 
39. UAB "SLO" 
40. UAB "Sonex technologies" 
41. UAB "Šiaulių tauro televizoriai" 
42. UAB "TD Baltic" 
43. UAB "Tele2" 
44. "Whirlpool Polska sp" Z.o.o  


