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 Bendroji informacija 

1.1. Organizacijos steig÷jų ir narių skaičius 
 

Asociacijos steig÷jai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuva“, UAB 
„BMS“, UAB „Acme komputerių komponentai“, UAB „Inida“ ir UAB „Skaitos 
kompiuterių servisas“.  

2009 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 49.  

1.2. Bendras išleistų į rinką asociacijos steig÷jų ir narių elektros ir 
elektronin÷s įrangos kiekis už 2009 metus 

 
Bendras per 2009 metus išleistų į rinką Asociacijos steig÷jų ir narių elektros ir 

elektronin÷s įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 16391 t. Žemiau pateikiame informacijos 
detalizavimą: 
 

1.3. Bendras surinktų ir sutvarkytų asociacijos steig÷jų ir narių elektros 
ir elektronin÷s įrangos atliekų kiekis už 2009 metus 

 
Bendras per 2009 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steig÷jų, narių bei kitų 

juridinių asmenų buityje susidarančių elektros ir elektronin÷s įrangos (toliau EEĮ) atliekų 
kiekis – 4451.211 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 elektronin÷s įrangos atliekų tvarkymas 
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, l÷šų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, 
naudojimo ir gražinimo taisykl÷mis (Žin., 2006, Nr.9-340) Asociacijos nariams, kurie į 
rinką išleido buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą, 2009 m. reik÷jo surinkti ir 
perdirbti ar kitaip naudoti 27 procentus per tuos metus į Lietuvos Respublikos rinką 
išleisto įrangos kiekio.  

1.4. Aprašytas Asociacijos Veiklos organizavimo plane nustatytų 
priemonių ir veiksmų vykdymas 

 
Veikla Informacija apie veiklos vykdymą 
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EEĮ atliekų surinkimo ir 
EEĮ atliekų perdirbimo 
organizavimas 

2009 metų pradžioje asociacija tur÷jo galiojančią sutartį su UAB 
„EMP recycling“ d÷l elektros ir elektronin÷s įrangos tvarkymo, 
sudarytą 2008 m. rugpjūčio 8 d., pagal kurią šį bendrov÷ dalį 
EEPA' ai reikalingų kiekių įsipareigojo tvarkyti iki 2009 m. 
pabaigos, tačiau šį sutartis nuo 2009 m. balandžio 17 d. buvo 
nutraukta d÷l to, kad UAB „EMP recycling“ pažeid÷ sutartį.  
Taip pat su šia bendrove buvo sudaryta bendradarbiavimo 
sutartis d÷l RATC aikštelių aptarnavimo. Ši sutartis nebuvo 
nutraukta ir galiojo iki metų pabaigos. 
 
Nutraukus sutartį asociacijai reik÷jo išsirinkti kitus paslaugų 
teik÷jus. Buvo organizuota apklausa, gauti pasiūlymai ir 
sudarytos sutartys su UAB „Kuusakoski“ ir UAB „Baltijos 
perdirbimas“. Birželio m÷nesį asociacija sudar÷ dar sutarčių 
papildomam kiekiui su UAB „Žalvaris“ ir UAB „Baltijos 
perdirbimas“.  Metų pabaigoje asociacija sudar÷ atliekų 
tvarkymo paslaugų sutartį su UAB „Utilsa“. 
 

EEĮ atliekų surinkimo 
platinimo vietose 
skatinimas 

2009 metais EEĮ atliekoms skirti konteineriai buvo pastatyti prie 
Senukų prekybos centrų, Topo centro ir BMS Megapolis 
parduotuvių. Iš viso buvo pastatyta 20 konteinerių: 
Vilniuje – 5; 
Kaune – 7; 
Klaip÷doje – 2; 
Šiauliuose – 3; 
Panev÷žyje – 2; 
Taurag÷je – 1. 
Nor÷dama paskatinti gyventojus vežti atliekas į konteinerius 
EEPA organizavo du konkursus (nuotraukų ir video). 

EEĮ atliekų perdirbimo 
organizavimas 

Paslaugų teik÷jai tik perdirbimui taip pat buvo atrinkti apklausos 
būdu. Sutartys šioms paslaugoms buvo sudarytos su keturiomis 
įmon÷mis: UAB "Novitera", UAB „Baltijos perdirbimas“, UAB 
"Electrorecycling services", UAB "EMP recycling". 

Visuomen÷s švietimas 
EEĮ atliekų tvarkymo 
klausimais 

2009 m. asociacija tęs÷ visuomen÷s švietimo projektą pavadintą 
"Gyvas medis". Detali ataskaita apie projekto įgyvendinimą 
pateikiama skyriuje "Informacija apie švietimo programoje 
numatytų priemonių įgyvendinimą". 

Bendradarbiavimas su 
valstybin÷m institucijomis 

2009 m. asociacija aktyviai dalyvavo teis÷s aktų derinime, teik÷ 
pasiūlymus d÷l EEĮ atliekų tvarkymo reglamentavimo (d÷l LRV 
2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61; d÷l LR Atliekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo projekto; teik÷ pasiūlymą d÷l Atliekų 
tvarkymo įstatyto 30 straipsnio 4 dalies pakeitimo ir papildymo; 
kreip÷si d÷l užduoties pobūdžio, t.y. ar turi būti renkamas 
bendras atliekų svoris, ar svoris pagal kategorijas) teik÷ 
informaciją Aplinkos ministerijai apie asociacijos veiklą. 
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Bendradarbiavimas su  
savivaldyb÷mis 

2009 metais asociacija tur÷jo šias sutartys: 
1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 
2. UAB „Taurag÷s regiono atliekų tvarkymo centras“ 
3. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
4. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
5. UAB „Panev÷žio regiono atliekų tvarkymo centras“ 
6. Panev÷žio m. savivaldybe d÷l papildančios sistemos. 

Asociacijos narių 
konsultavimas EEĮ atliekų 
tvarkymo klausimais 

Buvo parengta ir asociacijos nariams el. paštu išsiųsta medžiaga 
apie EEĮ atliekų tvarkymą: teis÷s aktų santrauka, 
gamintojo/importuotojo pareigos ir atsakomyb÷, EEĮ atliekų 
surinkimo ir perdirbimo procesų aprašymai ir kt.  

Lentel÷ 1 Informacija apie asociacijos veiklos plano vykdymą 

1.5 Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus 
 

2009 metais Asociacija iš šios ataskaitos 1.4. punkte pateiktų juridinių asmenų pirko 
EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas. Atliekas šios įmon÷s 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”, UAB “Baltijos 
perdirbimas” ir UAB „Novitera“ tolesniam tvarkymui. 

Remiantis EEĮ atliekų 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 priemon÷s, elektros ir elekronin÷ 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. 2 pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatytų EEĮ atliekų 

tvarkymo užduočių įvykdymą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas - faktūras) 
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Informacija apie švietimo programoje numatytų 
priemonių įgyvendinimą 
 

 
Informavimo 
priemon÷ 

Informacija apie priemon÷s 
įgyvendinimą 

Tikslin÷s grup÷s Įvykdymo 
datos 

Aplinkosauginių 
leidinių 
parengimas, 
leidinių 
parengimas, 
leidyba ir 
platinimas 

Buvo pagaminti lipdukai ir 
informacin÷s kortel÷s (po 1000 vnt). 
Taip pat asociacija pareng÷ 3 
laikraščio „Gyvas medis“ numerius, 
kuriuose buvo pateikta informacija 
apie EEĮ ir baterijų/akumuliatorių 
atliekų atsikratymo būdus ir 
galimybes. Dviejų pirmųjų numerių 
tiražas buvo po 1000 vnt., o 
paskutiniojo – 2000 vnt. Tai l÷m÷ 
tai, kad padid÷jo norinčių gauti šį 
laikraštį, ypač seniūnijų. Kadangi 
lankstinuke ir laikraštyje informacija 
kartotusi, nuspręsta atsisakyti 
lankstinukų. 

Gyventojai, 
Savivaldyb÷s, 
gamintojai/importuotojai, 
platintojai 

2009 m. II-IV 
ketvirčiai 

Renginiai 2009 m. asociacija buvo dviejų 
renginių r÷m÷ja: dviratininkų 
varžybų ir renginio „Kupol÷s 2009“. 
Šie renginiai subūr÷ nemažą kiekį 
gyventojų iš įvairių Lietuvos vietų. 
Renginių dalyviai priklaus÷ 
aktyviausioms amžiaus grup÷ms. 
Renginių metu buvo pristatoma 
EEPA asociacijos veikla, dalinama 
informacin÷ medžiaga, EEPA 
atributika (marškin÷liai), 
konsultuojama EEĮ ir 
baterijų/akumuliatorių atliekų 
tvarkymo klausimais. 
 
Taip pat asociacija „EEPA“ 2009 
metais buvo akademinio irklavimo 
atstovo Mindaugo Griškonio r÷m÷ja. 
M. Griškonį nuspręsta paremti, nes 
jis jaunas perspektyvus sportininkas, 
kurio veikla ir pasiekti sportiniai 
rezultatai gali tapti pavyzdžiu 
kitiems. 

Gyventojai; 
savivaldyb÷s; 
gamintojai/importuotojai; 
platintojai 

2009 m. II-III 
ketvirčiai 
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Socialin÷s 
reklamos ir 
vaizdo klipų 
rengimas 

Asociacija „EEPA“ administracija 
savo j÷gomis sukūr÷ vieną vaizdo 
klipą, kuris buvo patalpintas 
intertin÷je svetain÷je „Youtube“. 
 
S÷kmingai vyko video konkursas, 
kurio rezultatas buvo vaizdo klipai. 
Kadangi rezultatai sutapo, EEPA 
nusprend÷ šias l÷šas skirti video 
konkursui. 

Gyventojai; 
savivaldyb÷s; 
gamintojai/importuotojai; 
platintojai 

2009 m. III 
ketvirtis 

Interneto 
svetainių 
lankomumo 
didinimas 

Buvo perkama Google reklama. 
Lankytojams, kurie paieškoje 
surinkdavo raktinius žodžius, pvz 
„sena technika“, pirmuose vietose 
buvo parodoma nuoroda į asociacijos 
internetinę svetainę. Tokiu būdu 
buvo reklamuojamos abi asociacijos 
internetin÷s svetain÷s 
(www.gyvasmedis.lt ir 
www.zinautvarkau.lt) 

Gyventojai; 
savivaldyb÷s; 
gamintojai/importuotojai; 
platintojai 

2009 m. II-III 
ketvirčiai 

Konkursai 
moksleiviams 

2009 m. asociacija organizavimo su 
konkursus: foto konkursą ir video 
konkursą. Abu konkursai pateisino 
organizatorių lūkesčius, pritrauk÷ 
moksleivių ir jų šeimos narių 
d÷mesį. Dalyvių darbai buvo 
originalūs ir išradingi. 
 
Foto konkursui iš viso buvo gauti 70 
darbų. 
 
Video konkursui iš viso buvo gauti 
38 darbai, kurie yra patalpinti 
internetin÷je svetain÷je 
www.zinautvarkau.lt  

Moksleiviai ir jų šeimos 
nariai 

2009 m. II-IV 
ketvirčiai 

Konteinerių prie 
prekybos vietų 
apipavidalinimas 

Aiški informacija ant didelių 
konteinerių atkreipia žmonių d÷mesį, 
informuoja apie šį EEĮ atliekų 
tvarkymo būdą. Buvo gaminami 
nauji informaciniai skydai bei 
atnaujinti seni. Iš viso 8 skydai. 

Gyventojai; 
savivaldyb÷s; 
gamintojai/importuotojai; 
platintojai 

2009 m. I-II 
ketvirčiai 

Viešieji ryšiai Buvo inicijuoti 2 straipsnai ir 
išplatinti 8 pranešimai spaudai, 
siekiant atkreipti gyventojų, verslo 
atstovų bei žurnalistų d÷mesį į EEĮ 
atliekų tvarkymą. 

Gyventojai; 
savivaldyb÷s; 
gamintojai/importuotojai; 
platintojai 

2009 m. II-IV 
ketvirčiai 

Lentel÷ 2 Informacija apie švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą  
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Priedas Nr. 1 
 
 

ĮMONIŲ SĄRAŠAS, KURIOS YRA ASOCIACIJOS NARIAI  
2009 M. GRUODŽIO 31 D. 

 
Numeri
s 

Pavadinimas 

1 AB "Snaig÷" 
2 UAB "Acme kompiuterių komponentai" 
3 UAB "Adax" 
4 "Adidas Baltics" SIA 
5 UAB "AG Trade" 
6 UAB "Alphatec Baltic" 
7 UAB "Ardena" 
8 UAB "Asbis Vilnius" 
9 UAB "Atea" 
10 UAB "AVAD Baltic" 
11 UAB "Avitelos prekyba" 
12 AB "Axis Industries" 
13 UAB "Baltronic Vilnius" 
14 UAB "Dogas" 
15 UAB "DS Distribution" 
16 UAB "East trading company" 
17 UAB "Electrolux" 
18 UAB "Elektrobalt" 
19 UAB "Elektromarktas" 
20 UAB "Elektroskandia LT" 
21 UAB "Elstila" 
22 UAB "Flamanda" 
23 UAB "Gaudr÷" 
24 UAB "GNT Lietuva" 
25 UAB "Inida" 
26 UAB "Klinkmann LIT" 
27 UAB "Lemora" 
28 Maxima LT, UAB 
29 UAB "Mazgas Ltd." 
30 UAB "Onninen Lit" 
31 UAB "Prenta" 
32 UAB "Rivona" 
33 UAB "Senukų prekybos centras" 
34 UAB "SLO" 
35 UAB "Šiaulių tauro televizoriai" 
36 UAB "TD Baltic" 
37 UAB "Tele2" 
38  UAB "Whirlpool Baltic" 
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39 BSH Hushållsapparater AB filialas Vilnius (Bosh)                                                                    
40 UAB "Advanced IT Systems" 
41 UAB "Laurimas" 
42 UAB "Trajektorija" 
43 UAB "Limtakas" 
44 Miele Appliances, UAB 
45 UAB "Tomita" 
46 UAB "Telenoja" 
47 UAB "Topo Centras" 
48 UAB "Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos" 
49 UAB Optita 

 

 


