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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“; 

• UAB „Skaitos kompiuterių servisas“. 

Asociacija turėjo iš viso 69 narius. Asociacija turėjo 30 narių, kurie tvarkėsi baterijų ir 

akumuliatorių atliekas dalyvaudami asociacijoje: 

• UAB „Acme kompiuterių komponentai“ 

• UAB „AG Trade“ 

• UAB „Alphatec Baltic“ 

• UAB "ATEA" 

• UAB “AVAD Baltic” 

• UAB “Avitelos prekyba”      

• UAB “Baltronic Vilnius” 

• UAB "Baltic Amadeus" infrastruktūros paslaugos 

• BSH Hushållsapparater AB filialas Vilnius (Bosh)                                                                     

• UAB "DS Distribution" 

• UAB "Electrolux" 

• UAB "Elektrobalt" 

• UAB "Inida" 

• UAB “Karcher” 

• UAB "Laurimas" 

• UAB "Rivona" 

• UAB "Senukų prekybos centras" 

• UAB "TD Baltic" 

• UAB "Tele2" 

• UAB "Tomita" 

• UAB "TC Prekyba" 

• UAB "Trajektorija" 

• UAB "DS Solutions" 

• UAB "IBM Lietuva" 

• UAB "ABC Data Lietuva" 

• UAB "Sirenitas" 

• UAB "Lemona" 

• AS Baterijas 

• UAB "Palink" 



• UAB "Biznio mašinų kompanija" 

1.2. Bendras praėjusiais metais išleistų į rinką Organizacijos steigėjų 

ir narių Gaminių kiekis 

 Organizacijos steigėjai ir nariai bendrai išleido: 

 

Pavadinimas Iš viso kiekis, t 

Nešiojamos baterijos (galvaniniai 

elementai) ir akumuliatoriai 

195,420 

Automobiliams skirtos baterijos ir 

akumuliatoriai 

165,184 

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 52,154 

1.3. Bendras praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Organizacijos 

steigėjų ir narių Gaminių kiekis 

 Asociacija per metus sutvarkė sekantį kiekį atliekų: 

 

Pavadinimas Kiekis, tonomis 

Nešiojamos baterijos (galvaniniai 

elementai) ir akumuliatoriai 

1,0 

Automobiliams skirtos baterijos ir 

akumuliatoriai 

131,186 

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 32,174 

 

Automobiliams skirtų ir pramoninių baterijų ir akumuliatorių 80% užduotis įvykdyta. Už visą kiekį 

nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų, kuris nebuvo sutvarkytas, nariai susimokėjo mokestį už 

taršą, kaip kad numatyta LR teisės aktų reikalavimuose. 

1.4. Organizacijos Veiklos organizavimo plane nustatytų priemonių ir 

veiksmų vykdymas 

Priemonė Veiksmai Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 2010 

m 

Įgyvendinimo būsena 

EEPA nešiojamųjų 

baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos vystymas 

Papildomų vietų 

dėžutėms parinkimas ir 

atitinkamų sutarčių 

sudaryma; perdirbėjo 

parinkimas; vežėjo 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – įsteigta iš viso 3519 nešiojamų 

baterijų surinkimo taškai, iš kurių 2670 

taškai – nauji, įsteigti 2010-ais metais. 

Sudarytos sutartys su UAB „Žalvaris“ dėl 

baterijų transportavimo ir perdirbimo, su 



parinkimas bei sutarčių 

sudarymas; prisipildžiusių 

dėžučių surinkimo 

organizavimas; surinktų 

atliekų transportavimo iki 

perdirbėjo ir perdirbimo 

organizavimas; nariams 

iškeltų tvarkymo užduočių 

įvykdymo siekimas 

UAB „Bravorai LT“ dėl transportavimo. 

Surinkimo taškai periodiškai apvažiuoti ir 

surinktos visos susikaupusios baterijų ir 

akumuliatorių atliekos bei perduotos atliekų 

tvarkytojui, siekiant įvykdyti tvarkymo 

užduotis. Surinkimo sistemos vietos 

parinktos atsižvelgiant į skirtingų socialinių 

sluoksnių dažniausia lankomas vietas: 

jaunimui – mokymo įstaigose, senjorams – 

Lietuvos Pašto skyriuose, visiems 

gyventojams – prekybos vietose, Lietuvos 

Spaudos kioskuose. Taip pat siekta 

surinkimo sistemą išplėtoti taip, kad būtų 

įtrauktos mažos gyvenvietės – surinkimo 

vietos steigtos bibliotekose ir mokymo 

įstaigose. 

EEPA 

automobiliams 

skirtų baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos vystymas 

Vietų atliekų surinkimui 

parinkimas ir reikalingų 

sutarčių sudarymas; 

konkurso/ apklausos 

perdirbėjui parinkti 

organizavimas; surinktų 

atliekų transportavimo iki 

perdirbėjo ir perdirbimo 

organizavimas; nariams 

iškeltų tvarkymo užduočių 

įvykdymo siekimas 

 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – visose asociacijos 

stambiagabaričių atliekų surinkimo vietose 

bei narių platinimo vietose surenkamos 

automobiliams skirtų baterijų ir 

akumuliatorių atliekos. Papildomai atliekos 

surenkamos UAB “Žalvaris” atliekų 

priėmimo aikštelėse.  Sudarytos sutartys su 

UAB „Žalvaris“ dėl baterijų transportavimo, 

perdirbimo ir tvarkymo, su UAB „Bravorai 

LT“ dėl transportavimo. Surinkimo taškai 

periodiškai apvažiuoti ir surinktos visos 

susikaupusios baterijos bei perduotos 

atleikų tvarkytojui, siekiant įvykdyti 

tvarkymo užduotis. 

EEPA pramoninių 

baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekų surinkimo 

sistemos vystymas 

Vietų atliekų surinkimui 

parinkimas ir reikalingų 

sutarčių sudarymas; 

surinktų atliekų 

transportavimo iki 

perdirbėjo ir perdirbimo 

organizavimas; nariams 

iškeltų tvarkymo užduočių 

įvykdymo siekimas 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – visose asociacijos 

stambiagabaričių atliekų surinkimo vietose 

bei narių platinimo vietose surenkamos 

pramoninių baterijų ir akumuliatorių 

atliekos. Papildomai atliekos surenkamos 

UAB “Žalvaris” atliekų priėmimo aikštelėse.  

Sudarytos sutartys su UAB „Žalvaris“ dėl 

baterijų transportavimo, perdirbimo ir 

tvarkymo, su UAB „Bravorai LT“ dėl 

transportavimo. Surinkimo taškai 

periodiškai apvažiuoti ir surinktos visos 



susikaupusios baterijos bei perduotos 

atleikų tvarkytojui, siekiant įvykdyti 

tvarkymo užduotis. 

Visuomenės 

švietimas EEĮ 

atliekų tvarkymo 

klausimais 

Įgyvendinama atitinkamų 

metų švietimo programa 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – žr. švietimo programos 

priemonių ir veiksmų įgyvendinimo 

aprašymą. 

Bendradarbiavimas 

su valstybinėm 

institucijomis 

Efektyviai baterijų ir 

akumuliatorių atliekų 

tvarkymo sistemai sukurti 

bus bendradarbiaujama 

su Aplinkos ministerijos, 

Aplinkos apsaugos 

agentūros ir/ar regionų 

aplinkos apsaugos 

atstovais 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – kartu su valdžios 

institucijomis bendrauta dėl atliekų 

tvarkymo sistemos efektyvaus darbo.  

Bendradarbiavimas 

su savivaldybėmis 

Efektyviai baterijų ir 

akumuliatorių atliekų 

tvarkymo sistemai sukurti 

bus bendradarbiaujama 

su savivaldybėmis 

Bendradarbiavimo tikslas 

– sukurti veikiančias 

nešiojamų baterijų atliekų 

surinkimo priemones. 

Planuojama vykdyti šiuos 

veiksmus: 

Pratęsti, tobulinti arba 

sudaryti naujas 

bendradarbiavimo 

sutartys, kurios apibrėžtų 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų surinkimo ir 

finansavimo principus 

savivaldybių teritorijose; 

Vykdyti bendradarbiavimą 

visuomenės švietimo 

srityje; 

Vykdyti bendradarbiavimą 

rengiant ir/ar koreguojant 

savivaldybių atliekų 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – įvykdytas projektas, kurio 

metų įtraukots Lietuvos mokymo įstaigos į 

baterijų atliekų surinkimo veiklą. 

Bendradarbiauta su Švietimo ir Mokslo 

Ministerija, visų Lietuvos miestų ir regionų 

savivaldybių švietimo skyriais dėl priemonių 

ir švietimo medžiagos gyventojams 

išplatinimo mokymo įstaigose. Taip pat 

įvykdytas projektas, kurio metu įtrauktos 

Lietuvos viešosios bibliotekos į baterijų 

atliekų surinkimo veiklą. Bendradarbiauta 

su Kultūros Ministerija dėl priemonių ir 

informacinės medžiagos išplatinimo.  



tvarkymo planus ir (ar) 

taisykles. 

Asociacijos narių 

konsultavimas 

baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekų tvarkymo 

klausimais 

Bus parengta ir asociacijos 

nariams el. Paštu išsiųsta 

baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymo 

medžiaga. Taip pat kas 

mėnesį asociacijos 

nariams bus išsiunčiamos 

asociacijos naujienos. 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta –nariai gavo visokeriopą 

informaciją apie baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymą. Surengti apmokymai 

nariams, kuriuos vedė Aplinkos Ministerijos 

ir Vilniaus RAAD atstovai. 

Sudaryti 

reikalavimus bei 

kompetetingų 

institucijų 

rekomendacijas 

atitinkančias 

sutartis su nariais 

Sutartys su nariais bus 

papildomos punktais, 

aiškiai išdėstančiais šalių 

atsakomybę. 

III-IV ketvirčiai Įgyvendinta – sutartys su nariais papildytos 

priedais, aiškiau apibrėžiančiais šalių 

pareigas ir atsakomybes. 

Inicijuoti narių 

individualių 

ataskaitų pateikimą 

už 2009 metus 

Asociacija inicijuos ir 

organizuos individualių 

narių ataskaitų pateikimą 

Aplinkos Ministerijai 

III ketvirtis Įgyvendinta – paruošti informaciniai 

pranešimai ir metodinė medžiaga narių 

individualių ataskaitų pateikimui už 2009 

metus. 

 

1.5. Atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais 

Asociacija pasirašiusi sutartis dėl Gaminių atliekų surinkimo ir 

tvarkymo, sąrašas, sutarčių galiojimo terminai 

Sudarytos sutartys su kiekviena baterijų atliekų surinkimo vieta. Viso 597 vnt. sutarčių, iš kurių 

161 vnt. sudarytos su baterijų platintojų vietomis, viešosiomis bibliotekomis, pašto skyriais, įmonėmis, 

36 vnt. sudarytos su asociacijos nariais, 400 vnt. su mokymo įstaigomis. Sutartys neterminuotos. 

1.6. Duomenys apie atliekų surinkimo  ir tvarkymo būdus 

 Atliekos buvo renkamos per Asociacijos įsteigtus baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 

taškus – prekybos centrai, spaudos kioskai, parduotuvės, mokymo įstaigos, viešosios bibliotekos, pašto 

skyriai, t.t. Atliekos buvo tvarkomos sekančiais būdais: 

S1 –  Surinkimas; 

S2 – Vežimas; 

S4 – Eksportas; 



S5 – Apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, tepalo filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ir pan., 

atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis; 

R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas); 

R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas); 

R13 – R1-R12 nurodytais būdais naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą 

susidarymo vietoje iki jų surinkimo). 

2. Informacija apie Švietimo programos vykdymą 

2.1. Įgyvendintos programos priemonės 

Informavimo 

priemonė 

Trumpas priemonės 

pagrindimas 

Tikslinės 

grupės 

Vykdymo 

terminai 

Statusas 

Aplinkosauginių 

leidinių 

parengimas, 

leidyba ir 

platinimas: 

specialius EEPA 

laikraštis (tiražas 

1000 vnt.), 

Asociacija mano, kad 

aplinkosauginiai leidiniai yra 

tinkama priemonė informacijai 

paskleisti. Juose bus pateikiama 

atnaujinta informacija apie EEĮ ir 

baterijų/akumuliatorių atliekų 

atsikratymo būdus ir galimybes. 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

III-IV 

ketvirčiai 

Įgyvendinta – vietoje 1000 vnt. 

tiražo laikraščio, kuris nepasiekia 

visų tikslinių gyventojų asociacija 

išleido informacinius straipsnius 

didžiausių Lietuvos miestų 

regioninėje spaudoje apie 

baterijų ir akumuliatorių atliekų 

tvarkymą. Pranešimas tai pat 

pasirodė interneto naujienų 

puslapiuose. 

Informacija narių 

reklaminiuose 

leidiniuose: 

Iki 10000 vnt. 

Asociacijos narių leidiniai 

dažniausiai patenka į rankas 

gyventojams, kurie įsigyja 

elektroninį prietaisą su baterija 

ar akumuliatoriumi ir prietaisui 

išrašomas garantinis talonas, 

todėl ten talpinti papildomą 

informaciją susijusią su senų 

baterijų teisingu išmetimu - yra 

tikslinga. 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

III-IV 

ketvirčiai 

Kadangi nauji surinkimo taškai 

įsteigti ne prekyvietėse, o 

mokslo bei kultūros įstaigose, 

vietoje reklaminių leidinių 

informacija išplatinta regioninėje 

spaudoje siekiant efektyviai 

išviešinti naujas surinkimo 

vietas. Su nariais įvykdyta 

internetinių nuorodų 

atnaujinimo ir apsikeitimo 

programa. 

Informacija apie 

baterijų atliekų 

tvarkymą 

surinkimo 

vietose. 

Kiekvienas baterijų atliekų 

surinkimo taškas turės 

informacinį plakatą, kuriame bus 

aprašytas teisingas baterijų 

atliekų tvarkymas ir gyventojų 

pareigos. Asociacija pateiks 

rekomenduojamą informacinę 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

III-IV 

ketvirčiai 

Įgyveninta – platinimo vietoms 

ne tik pateikta rekomenduojam 

medžiaga skaitmeniniu būdu, 

tačiau asociacija pagamino 

informacinių plakatų bei lipdukų 

su informacija apie galimybe 

palikti baterijų atliekas bei 



medžiagą, kurią platinimo vietos 

privalės atsispausdinti ir pateikti 

gyventojams. 

šviečiamaja medžiaga bei 

išplatino juos savo surinkimo 

vietose. Šviečiamoji medžiaga 

taip pat pateikta ant baterijų 

surinkimo dėžučių. 

Dėžutės 

baterijoms: 

dėžučių 

baterijoms 

gamyba (2000 

vnt.) 

Baterijų atliekų surinkimo 

dėžutės su informacine 

medžiaga apie teisingą 

panaudotų baterijų šalinimą 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

III-IV 

ketvirčiai 

Įgyvendinta – asociacija 

pagamino daugiau nei 3000 

naujų baterijų dėžučių.. 

Papildoma 

švietimo 

priemonė: 

sukurtas naujas 

surinkimo 

sistemos 

logotipas 

Sukurta vieningas surinkimo 

sistemos logotipas atsižvelgiant į 

vykdytų tyrimų rezultatus. 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

IV 

ketvirtis. 

Įgyvendinta – sukurtas ir 

patentuotas surinkimo sistemos 

logotipas. 

Papildoma 

švietimo 

priemonė: 

apmokestinamų 

gaminių apskaitos 

mokymai 

Asociacija vykdė apmokestinamų 

gaminių apskaitos mokymus, 

kuriuose dalyvavo tiek 

asociacijos narių paskirti 

atsamkingi asmenys, tiek kiti 

suinteresuoti asmenys. 

Gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

IV 

ketvirtis. 

Įgyvendinta – apmokymai 

pravesti, suteikta metodinė 

mokomoji medžiaga. 

Papildoma 

švietimo 

priemonė: radijo 

klipo 

transliavimas 

Asociacija ištransliavo radijo 

klipą su šviečiamaja medžiaga ir 

raginantį gyventojus teisingai 

atsikratyti panaudotomis 

baterijomis ir akumuliatoriais. 

Gyventojai; 

Savivaldybės, 

gamintojai / 

importuotojai, 

platintojai 

2010 m. 

IV 

ketvirtis. 

Įgyvendinta – klipas transliuotas 

trijose radijo stotyse. 

 

2.2. Neįgyvendintų programos priemonių neįvykdymo priežastys 

Asociacija nevykdė informacijos pateikimo ant garantinių talonų ar kitokiuose reklaminiuose 

leidiniuose. Garantinių talonų atsisakyta todėl, kad arba juose, arba vartojimo instrukcijose jau yra 

informacija apie pavojingas medžiagas gaminiuose ir reikalavimai senų gaminių nešalinti kartu su 

komunalinėmis atliekomis. Tokia pat medžiaga visuomet pateikiama ant gaminių. Rekaminių leidinių 

atsisakyta dėl pernelyg mažo jų tiražo ir nesančios galimybės pasiekti mažuose Lietuvos miestuose 

esančių gyventojų. Vietoje to nuspręsta skirti lėšas informaciniams ir šviečiamiems pranešimams 

regioninėje spaudoje, kuri gali užtikrinti didesnį skaitytojų kiekį. Straipsnis išleistas didžiųjų Lietuvos 

miestų periodinėje regioninėje spaudoje. 


