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 Bendroji informacija 

1.1. Organizacijos steig÷jų ir narių skaičius bei sąrašas 
 

Asociacijos steig÷jai yra penki juridiniai asmenys: UAB „GNT Lietuva“ (dabar „Also 

Lietuva“) , UAB „BMS“, UAB „Acme komputerių komponentai“, UAB „Inida“ ir UAB 

„Skaitos kompiuterių servisas“.  

     2010 m. gruodžio 31 d. Asociacijos narių skaičius buvo 69 

 

 

 ĮMONIŲ, KURIOS  ASOCIACIJOS NARIAIS BUVO  
2010 M. GRUODŽIO 31 D., SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Asociacijos nariai 

Tvarkosi 
elektroniką 

Tvarkosi 
nešiojamas 
baterijas 

Pramonines 
baterijas 

Automobilinius 
akumuliatorius 

1 UAB „Acme kompiuterių komponentai“         
2 UAB "Adidas"          
3 UAB "Adax"         
4 UAB “Advanced IT system”              
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 UAB” Axis Industries”         
13 UAB “Baltronic Vilnius”         

14 
UAB "Baltic Amadeus" infrastrukturos 
paslaugos         

15 
BSH Hushållsapparater AB filialas 
Vilnius (Bosh)                                                                            

16 UAB "Dogas"         
17 UAB "DS Distribution"         
18 AB "East trading company"         
19 UAB "Electrolux"         
20 UAB "Elektrobalt"         
21 UAB "Elektromarktas"         
22 UAB "Elektroskandia LT"         
23 UAB "Elstila"         
24 UAB "Flamanda"         
25 UAB "Gaudr÷"         
26 UAB "ALSO Lietuva"         
27 UAB "Inida"         
28 UAB “Kardomas”         
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1.2. Bendras išleistų į rinką asociacijos steig÷jų ir narių elektros ir 
elektronin÷s įrangos kiekis už 2010 metus 

Bendras per 2010 metus išleistų į rinką Asociacijos steig÷jų ir narių elektros ir 

elektronin÷s įrangos (toliau EEĮ) kiekis – 17.101,19 t. 

29 UAB “Klinkmann lit”         
30 UAB “Karcher”         
31 UAB "Laurimas"         
32 UAB "Lemora"         
33 UAB "Limtakas"         
34 UAB "Mazgas Ltd"         
35 UAB "Maxima LT"         
36 UAB "Miele Appliances"         
37 UAB "Onninen"         
38 UAB "OPTITA"         
39 UAB "Prenta"         
40 UAB "Pretendentas"         
41 UAB "Rivona"         
42 UAB "Roche Lietuva"         
43 UAB "Senukų prekybos centras"         
44 UAB "Signalo pikas"         
45 UAB "SLO Lithuania"         
46 AB "Snaig÷"         
47 UAB "Šiaulių tauro televizoriai"         
48 UAB "TD Baltic"         
49 UAB "Tele2"         
50 UAB "Telenoja"         
51 UAB "Tomita"         
52 UAB "TC Prekyba"         
53 UAB "Trajektorija"         
54 UAB "Whirlpool Baltic"         
55 UAB "Žalioji gryčia"         
56 UAB "DS Solutions"         
57 UAB "Northcliffe lighting"         
58 UAB "AP Trade"         
59 UAB "IBM Lietuva"         
60 UAB "D-Link"         
61 UAB "Ermitažas"         
62 UAB "ABC Data Lietuva"         
63 UAB "Sirenitas"         
64 UAB "Lemona"         
65 AS Baterijas         
66 UAB MediaShop         
67 IĮ "Avitela"         
68 UAB "Palink"         
69 UAB "Biznio mašinų kompanija"         
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1.3. Bendras surinktų ir sutvarkytų asociacijos steig÷jų ir narių elektros 
ir elektronin÷s įrangos atliekų kiekis už 2010 metus 

 

 

Bendras per 2010 metus surinktų ir sutvarkytų Asociacijos steig÷jų, narių bei kitų 

juridinių asmenų buityje susidarančių elektros ir elektronin÷s įrangos (toliau EEĮ) atliekų 

kiekis – 5590,54 t.  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu  ir LRV nutarimu d÷l 

„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 “  Asociacijos nariams, kurie į 

rinką išleido buityje naudojamą elektros ir elektroninę įrangą, 2010 m. reik÷jo surinkti ir 

perdirbti ar kitaip naudoti iki 44 bet ne mažiau nei 30 procentų per 2010 metus į Lietuvos 

Respublikos rinką išleisto įrangos kiekio. 

 

Asociacija 2010m. užtikrino 32,69% narių išleisto į rinką naujos įrangos svorio 

atliekų kiekio sutvarkymą. Tokį rezultatą pavyko pasiekti finansavus absoliučiai visų per 

metus šalyje surinktų atliekų sutvarkymą. 

 

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

 
Priemon÷ Veiksmai Priemon÷s 

finansavimas 
Priemon÷s 
įgyvendinimo 
terminas 
2010 m 

Įgyvendinimo statusas 

EEĮ atliekų 
surinkimo 
organizavimas 

• Atliekų surinkimo paslaugų 

pirkimo konkursas 2010 m 

• Konkurso dalyvių surinktų 

atliekų transportavimo iki 

perdirbimo vietos 

organizavimas 

• Sutarčių su regioniniais 

atliekų tvarkymo centrais 

sudarymas/atnaujinimas 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I – II 

ketvirčiai 

Metų pradžios atliekų surinkimo 
paslaugų pirkimo konkursas žlugo 

jame dalyvauti atsisakius visiems 

atliekų tvarkytojams. Asociacija buvo 
priversta v÷l pirkti „kompleksines“ 

atliekų tvarkymo paslaugas, kurios 

s÷kmingai nupirktos pavasarį – 
vasarą. 

Asociacija s÷kmingai nupirko atliekų 

transportavimo paslaugas (UAB 
„Bravorai“ ir „Maramax“) 

Asociacija s÷kmingai atnaujino ar 

pratęs÷ sutartis su dalimi RATC (žr. 
sutarčių sąrašą)  

 

EEĮ atliekų 
surinkimo platinimo 
vietose skatinimas 

• Surinkimo per konteinerių 

aikštel÷s organizavimas 

• Smulkios elektronikos ir 

nešiojamųjų baterijų 

surinkimo prekybos vietose 

organizavimas 

• Kitų surinkimo būdų 

organizavimas 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-IV ketvirčiai Asociacija s÷kmingai išpl÷t÷ EEĮA 
savo atliekų surinkimo tinklą iki 

daugiau nei 100 EEĮA surinkimo vietų 

šalyje. Surinkimo vietų sąrašą galima 
rasti www.epa.lt. 

EEĮ atliekų 
perdirbimo 
organizavimas 

• Apklausos d÷l EEĮ atliekų 

perdirbimo paslaugų 

organizavimas 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

I ketvirtis Asociacija s÷kmingai pasiraš÷ jos 
narių ir RATC surinkimo vietose 

surinktų atliekų perdirbimo sutartis 

(žr. sutarčių sąrašą)  
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• Apklausos d÷l šaldytuvų 

atliekų perdirbimo 

organizavimas 

įnašai   

Visuomen÷s 
švietimas EEĮ 
atliekų tvarkymo 
klausimais 

Įgyvendinama atitinkamų metų 

švietimo programa 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-IV ketvirčiai Įgyvendinta (žr. pridedamą švietimo 

programos įgyvendinimo ataskaitą) 

Bendradarbiavimas 
su valstybin÷m 
institucijomis 

Efektyviai EEĮ atliekų tvarkymo 

sistemai sukurti bus 

bendradarbiaujama su Aplinkos 

ministerijos, Aplinkos apsaugos 

agentūros ir/ar regionų aplinkos 

apsaugos atstovais. Planuojama 

vykdyti šiuos veiksmus: 

1. Dalyvauti teis÷s aktų 

derinime; 

2. Teikti pasiūlymus d÷l EEĮ 

atliekų tvarkymo 

reglamentavimo derinimo; 

3. Teikti informaciją apie 

asociacijos veiklą; 

4. Kiti. 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-IV ketvirčiai Asociacija intensyviai dalyvavo LRV 

darbo grup÷s kuriant atliekų tvarkymo 
įstatymo gaires darbe, aplinkos 

ministerijai teik÷ siūlymus d÷l EEĮA 

tvarkymo situacijos šalyje gerinimo, 
teik÷ visuomenei, švietimo įstaigoms 

ir žiniasklaidai informaciją apie 

asociacijos veiklą. 

Bendradarbiavimas 
su savivaldyb÷mis 

• Komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos 

papildančių sistemų 

diegimas; 

• Bendradarbiavimas 

visuomen÷s švietimo srityje. 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-IV ketvirčiai Bendradarbiauta su RATC, su kuriais 

asociacija tur÷jo atitinkamas 

bendradarbiavimo sutartis (žr. sutarčių 
sąrašą).  

Ataskaitų rengimas • Asociacijos veiklos 

organizavimo plano 

vykdymo ataskaitos už 

pra÷jusius metus rengimas; 

• Informacijos apie 

finansavimo schemos bei 

švietimo programos 

įgyvendinimą rengimas už 

pra÷jusius metus 

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-II ketvirčiai Ataskaitos parengtos ir laiku pateiktos 

Darbas su 
asociacijos nariais 

• Asociacijos narių 

konsultavimas EEĮ atliekų 

tvarkymo klausimais; 

• Sąskaitų nariams už EEĮ 

atliekų tvarkymo 

organizavimą išrašymas; 

• Pranešimų nariams d÷l nario 

mokesčio parengimas ir 

išsiuntimas  

Nario 

mokestis, 

narių tiksliniai 

įnašai 

I-IV ketvirčiai Nariams nuolat teikta informacija ir 

konsultacijos (naujienlaiškiai, moky-
mai), savalaikiai teiktos sąskaitos ir 

ataskaitos. 

Lentel÷ 1 Informacija apie asociacijos veiklos plano vykdymą 
 

1.5  Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus 
 

2010 metais Asociacija iš šios ataskaitos 1.4. punkte pateiktų juridinių asmenų pirko 

EEĮ atliekų tvarkymo paslaugas. Atliekas šios įmon÷s rinko šiais būdais: 
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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 “Baltijos perdirbimas” ir UAB „Novitera“ tolimesniam 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 kokių EEĮ atliekų buvo 

surinkta kokiuose surinkimo kanaluose, nes atliekų tvarkytojai atsisako pateikti duomenis 

apie atliekų surinkimo šaltinius 

. 

Teikdami EEĮ atliekų tvarkymo paslaugą atliekų tvarkytojai naudojo šiuos EEĮ 

atliekų tvarkymo būdus: 

 

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) 

Informacija apie 2010 m. švietimo programoje numatytų 
priemonių įgyvendinimą 
 

 
Informavimo 
priemon÷ 

Priemon÷s aprašymas Planuoti 
vykdymo 
terminai 

Vykdymo statusas 

Rinkodaros 
strategijos ir 
taktinio 
veiksmų plano 
parengimas 

Bus parengta rinkodaros 

strategia ir taktinis veiksmų 

planas, kurių pagrindu bus 

organizuojama visuomen÷s 

aplinkosauginio švietimo 

programa 

2010 m. I 

ketvirtis 

Įvykdyta.  

Prekinio ženklo 
sukūrimas 

Prekinio ženklo 

vertybių/pagrindimo 

aprašymas 

Pavadinimo sukūrimas 

Pavadinimo testavimas 

tikslin÷je fokus grup÷je (trys 

fokus grup÷s) 

Logotipo sukūrimas 

2010 m. II-III 

ketvirčiai 

Adaptavus praeityje nadotą „Gyvo medžio“ 

ženklą Sukurtas vieningas asociacijos 

baterijų/akumuliatorių ir EEĮA surinkimo 

sistemos ženklas „EPA medis“, kuris nuo 

šiol naudojamas kaip surinkimo vietų 

ženklas. 
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Brand book parengimas  

Asociacija „EEPA“ užsakymu 

2009 m.  pabaigoje buvo 

atliktas tyrimas, kurio metu 

nustatyti „Gyvo medžio“ 

trukūmai, t.y. pavadinimo ir 

paslaugos pobūdžio 

spontaninio/nusakomojo 

identiteto nebuvimas. Tai 

reiškia, kad tolesnis jo 

vystymasis pareikalautų labai 

didelių komunikavimui skirtų 

išteklių tapatumo su 

elektronikos surinkimo 

sistema (paslauga) identitetui 

sukurti. Buvo priimtas 

sprendimas sukurti naują 

elektronikos atliekų 

surinkimo sistemos 

pavadinimą bei prekinį ženklą 

 

WEB svetain÷s 
sukūrimas 

Struktūros parengimas 

Dizaino sukūrimas 

Medžiagos parengimas 

Medžiagos suk÷limas 

Svetain÷s vardo patentavimas 

Programavimas/diegimas 

2010 m. II-III 

ketvirčiai 

Sukurta atnaujinta www.epa.lt internetin÷ 

svetain÷ su atliekų surinkimo vietų paieškos 

sistema 

 
Atliekant informacijos 

paieškas, apie elektronikos 

atliekų rūšiavimo, surinkimo, 

pridavimo paslaugas/sąlygas 

Lietuvoje, 

gyventojas/vartotojas 

susiduria su ilgalaik÷mis, 

kartais sud÷tingomis 

informacijos paieškomis. 

Informacija sunkiai randama, 

pateikiama nepatogiai, įterpta 

tarp kitos, gyventojui 

neaktualios informacijos, 

sunku rasti kontaktus. 

 

Atskirų informacinių 

interneto vartų sukūrimas, 

sutapatinant svetain÷s 

pavadinimą su elektronikos 

atliekų surinkimo sistemos 

pavadinimu labai didintų 

pasitik÷jimą bei keltų 

reputaciją pačios paslaugos 

bei tai atliekančios 

organizacijos 
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Kartoniniai 
konteineriai 
smulkiai 
buitinei 
technikai 

Formos 

parengimas/projektavimas 

Kartoninių konteinerių 

dizaino sukūrimas 

Gamyba 300 vnt. 

Konteinerių paskirtis – 

įpročių formavimas rūšiuoti 

smulkias elektronikos atliekas 

2010 m. II-III 

ketvirčiai 

Sukurta bei pagaminta 300 vnt. plastiklinių 

d÷žių EEĮA rinkimui prekybos vietose.  

Lauko 
konteinerių 
apipavidalinim
as 

Lauko konteinerių 

apipavidalinimo maketavimas 

Gamyba 10 vnt. 

 

2010 m. II-III 

ketvirčiai 

Plakatai sukurti. Pagaminti.  

Konsultavimo 
paslaugos 

Užduočių dizaineriams 

parengimas, darbų kūrimo 

priežiūra/darbų pateikimas 

Konsultanto darbas 

aptarnaujant strategija (darbas 

su EEPA nariais d÷l 

medžiagos jų leidiniuose 

talpinimo – motyvacijos ir 

tikslingumo pagrindimas ir 

kt.) 

2010 m. II-IV 

ketvirčiai 

Veikla vykdyta. Parengta spec. informacin÷ 

medžiaga narių prekybos vietoms.  

Reklama 
internete 
(EEPA narių ir 
partnerių 
svetain÷se) 

Banerių scenarijaus 

parengimas 

Banerių sukūrimas atskirais 

formatais (3-5 skirtingi 

variantai) 

Banerių talpinimas EEPA 

narių svetain÷s 

 

Planuojama, kad baneriai bus 

patalpinti ne mažiau nei 30-

yje internetinių svetainių  

2010 m. II-IV 

ketvirčiai 

Įvykdyta.  

Informaciniai 
bukletai 

Informacinių bukletų 

koncepcijos parengimas 

Maketavimas 

Spauda 10000 vnt. 

2010 m. II-IV 

ketvirčiai 

Bukletai (10000 vnt.)  pagaminti ir išplatinti 

mokyklose.  

 Informacin÷ 
reklamin÷ 
kampanija 
radijuje 

Id÷jos parengimas, žinučių 

aprašymas 

Plano tinklelio parengimas 

Transliavimas, 

komunikavimas 

(planuojama 100 

transliavimų) 

2010 m. III-

IV ketvirčiai 

Radio klipas sukurtas ir transliuotas. 

Visuomen÷s 
informavimo ir 
švietimo 
paslaugos 

3 video klipai (30 s) ir jų 

sutrumpintų versijų (15 s) 

sukūrimo ir ištransliavimo 

respublikin÷je televizijoje 

paslaugos 

2010 m. III-

IV ketvirčiai 

Parama gauta 2010-11. Projektas  

įgyvendinamas 2011m. 

 
Lentel÷ 2 Informacija apie švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą 

 


