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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 (toliau EEĮ) 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“. 2008 m. gegužės 7 d. gegužės 23 d. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerija asociacijai „EEPA“ suteikė elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 003, kuri suteikia teisę organizuoti
likusių EEĮ kategorijų atliekų tvarkymą, t.y. elektrinių ir elektroninių įrankių (išskyrus
stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos,
medicininių prietaisų (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus), stebėsenos ir
kontrolės prietaisų bei automatinių daiktų išdavimo įtaisų.
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“.
2008 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 43 (sąrašas pateikiamas
priede Nr. 1).
2008 metais EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su Asociacija turėjo visi
nariai.
2009 m. gegužės 25 d. Asociacijos narių skaičius yra 48, iš jų vien tik EEĮ atliekas
per Asociaciją ketina tvarkyti 29 įmonės, EEĮ atliekas ir pasenusias nešiojamas baterijas
bei akumuliatorius – 18, o vien tik pasenusias nešiojamas baterijas ir akumukiatorius – 1
įmonė. (sąrašas pateikiamas priede Nr. 2).

1.2. Bendras išleistų į rinką asociacijos steigėjų ir narių elektros ir
elektroninės įrangos kiekis už 2008 metus
Bendras per 2008 metus išleistų į rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir
elektroninės įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 29572,789 t. Pateiktas kiekis apima tiek buityje,
tiek ir ne buityje naudojamą EEĮ. Bendras surinktų ir sutvarkytų asociacijos steigėjų ir
narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis už 2008 metus
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Bendras per 2008 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steigėjų, narių bei Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos
(toliau EEĮ) atliekų kiekis – 7402 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, 2008 m. reikėjo surinkti ir
perdirbti ar kitaip naudoti 25 procentų per tuos metus į Lietuvos Respublikos rinką
išleisto įrangos kiekio. Ne buityje susidarančios EEĮ atliekų tvarkymas buvo vykdomas
remiantis Įstatymo 34(7) straipsniu.

1.3. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija
pasirašiusi sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo ir tvarkymo, sąrašas
2008 metais dėl EEĮ atliekų surinkimo ir tvarkymo Asociacija buvo pasirašiusi šias su
EEĮ atliekų tvarkymu susijusias sutartis:
1) UAB „Baltijos perdirbimas“. Paslaugų teikimo sutartis dėl buityje susidarančių
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo (2008 m. vasario 07 d.). Galiojimo
terminas – iki 2008 m. gruodžio 31 d.
2) UAB „Kuusakoski“. Sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo
sutarties Nr. EEĮ 08 04 18 /01 (2008 m. balandžio 18 d.) Galiojimo terminas – iki
2008 m. gruodžio 31 d.
3) UAB „Žalvaris“. Sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo
sutarties Nr. 3 (2008 m. balandžio 18 d.). Galiojimo terminas – iki 2008 m.
gruodžio 31 d.
4) UAB „Baltijos perdirbimas“. Sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo sutarties Nr. 4 (2008 m. birželio 20 d.) Galiojimo terminas – iki 2008 m.
gruodžio 31 d.;
5) UAB „ELECTRORECYCLING SERVICES“ Elektros ir elektroninės įrangos
atliekų perdirbimo paslaugų teikimo sutartis (2008 m. liepos 29 d.) Galiojimo
terminas – iki 2009 m. sausio 31 d.;
6) UAB „EMP recycling“. sutartis dėl EEĮA tvarkymo paslaugų teikimo (2008 m.
rugpjūčio 8 d.) Galiojimo termimas – iki 2010 m. sausio 31 d.;
7) UAB „Baltijos perdirbimas“. Sutartis dėl EEĮA tvarkymo surinktų per konteinerius
(2008 m. gruodžio 18 d.). Galiojimo terminas - iki 2010 m. sausio 31 d.
Visi aukščiau išvardinti paslaugų teikėjai įvykdė Asociacijai duotus įsipareigojimus.
2008 metais asociacija taip pat buvo sudariusi sutartis su šiais juridiniais asmenimis:
1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, sutartis dėl bendradarbiavimo
surenkant EEĮ atliekas (2008 m. spalio 21 d.) Galiojimo terminas – iki 2009
spalio 21 d.;

4

2. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, sutartis dėl bendradarbiavimo
surenkant EEĮ atliekas (2008 m. lapkričio 28 d.). Galiojimo terminas – iki 2009
m. lapkričio 28 d.

1.5

Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus

2008 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) 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“, UAB “Electrorecycling services” 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.
Teikdami EEĮ atliekų tvarkymo paslaugą atliekų tvarkytojai naudojo šiuos EEĮ
atliekų tvarkymo būdai:
S5 – Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksloatuoti
netinkamos transporto priemonės, elektros ir elekroninė įranga, tepalo filtrai,
amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., atskiriant potencialiai teršiančias aplinką ir jų
sudedamąsias dalis;
R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);
R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas);
S4 – eksportas.
Priede Nr. 3 pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų EEĮ atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas - faktūras)
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Duomenys apie Asociacijos veiklos organizavimo plane
nustatytų priemonių ir veiksmų įvykdymą
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2008 m. spalio 9 d. raštu Nr (10-4)-D88770 informavo mus apie tai, kad priima asociacijos „EEPA“ Veiklos organizavimo
plano vykdymo, Finansavimo schemoje ir Švietimo programoje numatytų priemonių
įgyvendinimo 2007 m. ataskaitą. Žemiau pateikiame duomenys apie Asociacijos veiklos
organizavimo plane 2008 metams, pridėtame prie minėtos ataskaitos, nustatytų priemonių
ir veiksmų įvykdymą.
Veikla

Informacija apie veiklos vykdymą

EEĮ atliekų
surinkimo ir EEĮ
atliekų perdirbimo
organizavimas

2008 m. balandžio mėnesį asociacija organizavo
apklausą visų pagrindinių atliekų tvarkytojų EEĮ
atliekų tvarkymo paslaugoms pirkti. Buvo gauti
pasiūlymai paslaugoms teikti. Jų pagrindu su kai
kuriais apklausos dalyviais asociacija pravedė
derybas ir galiausiai pasirašė sutartis. Rugpjūčio
mėnesį
asociacija
pasirašė
svarbią
bendradarbiavimo sutartį su UAB "EMP
recycling", pagal kurią šį bendrovė dalį EEPA' ai
reikalingų kiekių įsipareigojo tvarkyti iki 2009 m.
pabaigos. Taip pat su šia bendrove buvo sudaryta
bendradarbiavimo sutartis dėl RATC aikštelių
aptarnavimo. EEPA, kartu su EMP atstovais
apsilankė
ir dėl bendradarbiavimo tarėsi su
Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio RATC'ais.
2008 m. pabaigoje buvo sudarytos sutartis su
Alytaus ir Tauragės RATC'ais dėl jų aikštelėse
susikaupusių EEĮ atliekų perdavimo EEPA'ai.
2008 m. asociacija atlikusi apklausą pasirinko dvi
įmones, su kuriomis dirbo siekdama didinti EEĮ
atliekų surinkimą platinimo vietose. Pirmoji įmonė
UAB "Baltijos perdirbimas". EEPA iš šios įmonės
nuomavosi konteinerius, kurie buvo pastatyti prie
Senukų prekybos centrų ir Topo centro
parduotuvių. Iš viso buvo pastatyti 8 konteineriai
didžiuosiose miestuose (3 Vilniuje, 4 Kaune, 1
Panevėžyje). Antroji įmonė - UAB "EMP
recycling". Šios bendrovės konteineriai buvo
pastatyti prie BMS Megapolis parduotuvių, iš viso
7 konteineriai (2 Vilniuje, 2 Kaune, 1 Šiauliuose, 1
Klaipėdoje ir 1 Tauragėje). Norėdama paskatinti
gyventojus vežti atliekas į konteinerius EEPA
organizavo informacinę kampaniją, kurią sudarė
išorinė reklama, informacija parduotuvėse ir
viešieji ryšiai.

EEĮ atliekų
surinkimo platinimo
vietose skatinimas

Įgyvendinimo
būsena
Įgyvendinta
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EEĮ atliekų
perdirbimo
organizavimas

Visuomenės
švietimas EEĮ
atliekų tvarkymo
klausimais
Bendradarbiavimas
su valstybinėm
institucijomis

Bendradarbiavimas
su savivaldybėmis

Paslaugų teikėjai tik perdirbimui taip pat buvo
atrinkti apklausos būdu. Sutartis šios paslaugoms
buvo sudarytos su trimis įmonėmis: UAB
"Novitera", UAB "Electrorecycling services",
UAB "EMP recycling".
2008 m. asociacija tęsė visuomenės švietimo
projektą pavadintą "Gyvas medis". Detali ataskaita
apie projekto įgyvendinimą pateikiama skyriuje
"Informacija apie švietimo programoje numatytų
priemonių įgyvendinimą".
2008 m. asociacija aktyviai dalyvavo teisės aktų
derinime, teikė pasiūlymus dėl EEĮ atliekų
tvarkymo
reglamentavimo
(ne
buityje
susidarančios EEĮ atliekos), teikė informaciją
Aplinkos ministerijai apie asociacijos veiklą.
2008
m.
asociacijai
pavyko
užmegzti
bendradarbiavimą su dviem regioniniais atliekų
tvarkymo centrais (Alytaus ir Tauragės).
Bendradarbiavimas buvo įtvirtintas sutartimis.
Taip pat apie bendradarbiavimą buvo kalbėta ir su
kitaip RATC'ais (Telšių, Šiaulių, Panevėžio),
tačiau kol kas sutartis nėra pasirašytos. Tikimės,
kad tai bus padaryta 2009 metais. Priežastis yra
sunku įvardinti. Jų galime ieškoti tiek asociacijos,
tiek ir RATC veiksmuose. Asociacija kiekvienam
iš RATC’ų pateikė sutarties projektą ir po kurio
laiko laukė jam pastabų/pasiūlymų. Šiaulių RATC
vilkino jų pateikimą, nors paskambinus tiesiogiai
jiems žadėdavo tai padaryti artimiausiu metu, bet
pastabų nesulaukta. Telšių RATC pasikeitė
direktorius, todėl sutarties derinimas atidėtas 2009
metams. Panevėžio RATC teigimu jie negali
pasirašyti sutarties, nes neturi stambiagabaričių
aikštelių, be to jiems savivaldybės perdavė ne visas
reikalingas funkcijas.

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Galime pasidžiauti, kad vis dėl to 2009 pavyko
sudaryti sutartis su Šiaulių RATC bei papildomai
su Utenos RATC. Manytume, kad priežastis buvo
tai, kad atliekas iš šių RATC’ų atsisakė priimti
atliekų tvarkytojai. Taip pat sutarčių pasirašymui
įtakos
turėjo
asociacijos
sėkmingas
bendradarbiavimas su Alytaus RATC.
Taip pat asociacija pradėjo derinti trišales
bendradarbiavimo sutartis su 11 savivaldybių
(Panevežio r., Pakruojo r., Kėdainių r., Širvintų r.,
Zarasų r., Visagino, Jonavos r., Kauno r.,
Ukmergės r., Anyksčių r., Utenos r.). Buvo
siekiama sudaryti sutartį tarp savivaldybės,
komunalininko ir asociacijos. Pagal sutartį
periodionio apvažiavimo būdu surinktos atliekos
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Asociacijos narių
konsultavimas EEĮ
atliekų tvarkymo
klausimais

turėjo būti perduodamos asociacijai, o asociacija
padengtų atliekų surinkimo kaštus. Savivaldybė
būtų
apvažiavimo
grafikų
sudarytoja,
komunalininkas vykdytojas, o asociacija –
finansuotoja. Manytume, kad sutartys iki šiol
nesudarytos, nes periodinio apvažiavimo metu EEĮ
surenkami kiekiai yra nedideli palyginus su
kitomis stambiagabaritėmis atliekomis, o ir
surinktas EEĮ atliekas yra paprasčiau parduoti kaip
metalo laužą atliekų tvarkytojams. Be kuriuo
atveju asociacija ieškos būdų sutartims sudaryti.
Buvo parengta ir asociacijos nariams el. paštu
išsiųsta medžiaga apie EEĮ atliekų tvarkymą: teisės
aktų santrauka, gamintojo/importuotojo pareigos ir
atsakomybė, EEĮ atliekų surinkimo ir perdirbimo
procesų aprašymai ir kt. Medžiagos pavyzdis yra
pridedamas kaip priedas.

Įgyvendinta

Lentelė 1 Informacija apie asociacijos veiklos plano vykdymą
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Priedas Nr. 1
ĮMONIŲ SĄRAŠAS, KURIOS YRA ASOCIACIJOS NARIAI
2008 M. GRUODŽIO 31 D.
1. AB "Snaigė"
2. UAB "Acme kompiuterių
komponentai"
3. UAB "Adax"
4. UAB „Advanced IT systems“
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 "Dogas"
17. UAB "DS Distribution"
18. UAB "East trading company"
19. UAB "Electrolux"
20. UAB "Elektrobalt"
21. UAB "Elektromarktas"
22. UAB "Elektroskandia"

23. UAB "Elstila"
24. UAB "Flamanda"
25. UAB "Gaudrė"
26. UAB "GNT Lietuva"
27. UAB "Inida"
28. UAB "Klinkmann LIT"
29. UAB "Lemora"
30. Maxima LT UAB
31. UAB "Mazgas Ltd."
32. UAB "Onninen Lit"
33. UAB "Prenta"
34. UAB "Rivona"
35. UAB "Senukų prekybos centras'
36. UAB "Skaitos kompiuterių
servisas"
37. UAB "SLO"
38. UAB "Sonex technologies"
39. UAB "Šiaulių tauro televizoriai"
40. UAB "TD Baltic"
41. UAB "Tele2"
42. BSH Hushållsapparater AB
filialas Vilnius (Bosh)
43. UAB „Whirlpool Baltic“
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