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1. VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ (toliau – Organizacija) 2015 m. elektros ir elektroninės įrangos (toliau 

ir EEĮ) atliekų tvarkymą pavedusių Organizacijos steigėjų, dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas pridedamoje elektroninėje 

versijoje. 

 

2. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR vidaus rinkai 2015 m. tiektas EEĮ kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 1: 

  

Lentelė Nr. 1 

 

Kategorijos 

Nr. 
Elektros ir elektroninės įrangos kategorija 

Buityje 

naudojamos 

EEĮ kiekis 

tonomis 

Ne buityje 

naudojamos EEĮ 

kiekis tonomis 

1a. Stambūs namų apyvokos prietaisai be šaldymo įrangos 2140,052 36,193 

1b. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įrangos 1524,744 79,671 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 804,667 4,904 

3a. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga(išskyrus kompiuterių 

monitorius) 

655,047 290,775 

3b. Kompiuterių monitoriai 32,176 1,279 

4a. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės(išskyrus televizorius) 278,393 11,639 

4b. Televizoriai 499,374  

5a. Apšvietimo įranga (išskyrus dujošvytes lempas) 189,715 49,125 

5b.  Dujošvytės lempos 39,723 14,879 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius 

pramoninius prietaisus) 

1015,368 138,12 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 109,206 14,802 

8. Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus produktus) 54,132 130,766 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 148,396 159,574 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 52,511 46,142 

 

3. Organizacijos 2015 metais surinktų ir sutvarkytų EEĮ atliekų kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Kategorijos 

Nr. 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija Buityje 

naudojamos 

EEĮ kiekis 

tonomis 

Ne buityje 

naudojamos EEĮ 

kiekis tonomis 

1a. Stambūs namų apyvokos prietaisai be šaldymo įrangos 924,515  

1b. Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įrangos 809,00  

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 237,792  

3a. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga(išskyrus kompiuterių 

monitorius) 

251,687 0,414 

3b. Kompiuterių monitoriai 89,49  

4a. Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės(išskyrus televizorius) 130,827  

4b. Televizoriai 455,797  

5a. Apšvietimo įranga (išskyrus dujošvytes lempas) 53,322  

5b.  Dujošvytės lempos 20,014  

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius 

pramoninius prietaisus) 

330,134  

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 28,443  

8. Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus produktus) 20,212 0,124 



Kategorijos 

Nr. 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija Buityje 

naudojamos 

EEĮ kiekis 

tonomis 

Ne buityje 

naudojamos EEĮ 

kiekis tonomis 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 47,00 0,200 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 35,50  

 

EEĮ atliekos surinktos Organizacijos organizuojamoje EEĮ atliekų surinkimo sistemoje (komunalinių atliekų surinkimo sistema, 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti atliekų surinkimo sistema, gaminių platinimo vietos, Organizacijos įsteigtos EEĮ 

atliekų priėmimo vietos ir pan.). Surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekį įrodančių dokumentų kopijos pridedamos. 

 

4. Informacija apie 2015 m. Organizacijos vykdytas EEĮ veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr. 3: 

 

        Lentelė Nr. 3 

 

Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir 

skirta preliminari lėšų suma eurais 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti 

sutartis su  EEĮ atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl EEĮ atliekų tvarkymo ir 

bendradarbiauti tvarkant EEĮ atliekas 

Sudarytos  sutartys dėl EEĮ atliekų tvarkymo ir bendradarbiaujama tvarkant EEĮ 

atliekas su UAB „Atliekų tvarkymo centras“, subranga UAB „Utilsa“, ir UAB 

„EMP recycling“. Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 

557 tūkst. eurų.  

Bendradarbiauti su visomis savivaldybėmis 

ir (ar) savivaldybių įsteigtais juridiniais 

asmenimis, kuriems pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą dėl 

buityje naudojamos elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų surinkimo savivaldybėse 

bei didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse, t.y.  bendradarbiaujant su 

savivaldybėmis ir (ar) savivaldybių 

įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems 

pavesta administruoti komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą organizuoti EEĮ atliekų 

tvarkymą ir (ar) dalyvauti organizuojant 

EEĮ atliekų tvarkymą savivaldybių 

organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose   

Organizacija bendradarbiauja su visomis Lietuvos savivaldybėmis bei 

regioniniais atliekų tvarkymo centrais dėl buityje naudojamos EEĮ atliekų 

surinkimo savivaldybėse bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. 

Organizacija yra sudariusi sutartis su visomis Lietuvos savivaldybėmis dėl 

buityje naudojamos EEĮ atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir 

švietimo. 

Organizacija yra sudariusi sutartis su visais savivaldybių įsteigtais regioniniais 

atliekų tvarkymo centrais dėl buityje naudojamos EEĮ atliekų surinkimo didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo. 

2015 m. gegužės 4 d. sudaryta sutartis su UAB „Ekonovus“ dėl buityje 

naudojamos EEĮ atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. 

2015 m. kovo 19 d. Molėtuose; 2015 m. kovo 20 d. Birštone; 2015 m. kovo 26 d. 

Šeduvoje; 2015 m. kovo 27 d. Palangoje visų  savivaldybių bei regioninių atliekų 

tvarkymo centrų atstovams organizuotos konferencijos-seminarai, kurių metu 

buvo aptartos licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų, savivaldybių, 

regioninių atliekų tvarkymo centrų ir atliekų tvarkytojų bendradarbiavimo bei 

finansavimo galimybės vykdant EEĮ atliekų surinkimą bei visuomenės 

informavimą ir švietimą. 

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei siekiant sudaryti palankias sąlygas 

gyventojams  atiduoti EEĮ atliekas atliekų tvarkytojams bei sumažinti šių atliekų 

patekimą į aplinką  

2015 m. kovo 2 d. ir spalio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Šilutės rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d.Kretingos rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d.Palangos miesto savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d.Neringos savivaldybėje organizuotos  atliekų 

surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Skuodo rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 5 d. ir spalio 21 d.Mažeikių rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 5 d. ir spalio 21 d. Telšių rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir 

skirta preliminari lėšų suma eurais 

2015 m.  kovo 5 d. ir spalio 21 d. Plungės rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 5 d. ir spalio 21 d. Rietavo savivaldybėje organizuotos  atliekų 

surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 13 d. ir lapkričio 24 d. Tauragės rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 13 d. ir lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 13 d. ir lapkričio 24 d. Šilalės rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 13 d. ir lapkričio 24 d. Pagėgių savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Radviliškio rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Kelmės rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Joniškio rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Akmenės rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 16 d. ir lapkričio 4 d. Pakruojo rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. Panevėžio miesto savivaldybėje organizuotos  atliekų 

surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. ir lapkričio 9 d. Panevėžio rajono organizuotos  atliekų 

surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. ir lapkričio 9 d. Rokiškio rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. ir lapkričio 9 d. Biržų rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. ir lapkričio 9 d. Pasvalio rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 23 d. ir lapkričio 9 d. Kupiškio rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d. Utenos rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d. Anykščių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d. Visagino savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d.  Molėtų rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d. Zarasų rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m.  kovo 26 d. ir lapkričio 17 d. Ignalinos rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 13 d. ir lapkričio 24 d.  Marijampolės savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 13 d. ir lapkričio 24 d.  Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 13 d. ir lapkričio 24 d.  Šakių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 13 d. ir lapkričio 24 d.  Kazlų Rūdos savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 13 d. ir lapkričio 24 d.  Kalvarijos savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 15 d. ir lapkričio 30 d.  Alytaus miesto savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir 

skirta preliminari lėšų suma eurais 

2015 m. balandžio 15 d. ir lapkričio 30 d.  Alytaus rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 15 d. ir lapkričio 30 d.  Varėnos rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 15 d. ir lapkričio 30 d.  Lazdijų rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 15 d. ir lapkričio 30 d.  Druskininkų savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Kauno miesto savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.   Kauno rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.   Kėdainių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Jonavos rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Raseinių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Prienų rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 30 d.  Birštono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d.  ir gruodžio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Vilniaus rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Ukmergės rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Trakų rajono savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Švenčionių rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Elektrėnų savivaldybėje organizuotos  

atliekų surinkimo akcijos; 

2015 m. balandžio 27 d. ir gruodžio 8 d. Širvintų rajono savivaldybėje 

organizuotos  atliekų surinkimo akcijos. 

2015 m. balandžio 30 d. visoms Lietuvos savivaldybėms ir regioniniems atliekų 

tvarkymo centrams buvo parengta ir išsiųsta informacija apie gegužės 15 d. 

prasidedantį aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“, kurio metu 

renkamos EEĮ atliekos bei informuojama visuomenė, šio projekto partneriai yra 

visos Lietuvos savivaldybės ir RATC. 

2015 m. rugsėjo 18 d. visoms savivaldybėms buvo išsiųsta informacija dėl 

bendradarbiavimo EEĮ atliekų tvarkymo srityje. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis ir RATC  tęsiamas 

aplinkosauginis projektas „ Mes rūšiuojam“ ir „Mes rūšiuojam. Įmonėje“, kurių 

metu yra renkamos EEĮ  atliekos.   

2015 m. Lietuvos savivaldybėms buvo išsiųsta 300 vnt. projekto „Mes 

rūšiuojam“ informacinių plakatų. 

2015 m. RATC buvo išsiųsta 50 vnt. projekto „Mes rūšiuojam“ informacinių 

plakatų. 

2015 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje vyko aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ 

naujo sezono pristatymas, kuriame buvo kviečiami ir dalyvavo regioninių atliekų 

tvarkymo centrų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir savivaldybių atstovai. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 50 tūkst. eurų. 
Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 

90030, kuriuo paskambinę EEĮ atliekų 

turėtojai galėtų pranešti apie turimas EEĮ 

Naudojamas ir viešinamas (nurodytas sutartyse dėl EEĮ  atliekų surinkimo 

organizavimo, paskelbtas Organizacijos internetiniame puslapyje, nurodytas 

informaciniuose plakatuose ir pan.) telefono numeris 8 600 90030, kurio 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir 

skirta preliminari lėšų suma eurais 

atliekas, o Organizacija suorganizuos šių 

atliekų surinkimą 

paskambinę EEĮ atliekų turėtojai praneša apie turimas EEĮ atliekas, o 

Organizacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 tūkst. eurų. 

 

Organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų 

organizacijų 

 

Organizacija organizuoja EEĮ atliekų surinkimą iš visų to pageidaujančių įmonių, 

įstaigų ir organizacijų. 

Organizacija organizuoja EEĮ atliekų surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, 

įstaigų organizacijų per projektą „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ bei perduodant 

informaciją, apie poreikį surinkti atliekas, EEĮ  atliekas tvarkančioms įmonėms. 

2015 m. prie projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ prisijungė 291 dalyvis, iš viso 

prie projekto yra prisijungusios 814 įmonės, įstaigos ir organizacijos.  

Organizacija organizuoja EEĮ atliekų surinkimą iš to pageidaujančių 

bendruomenių, fizinių asmenų per projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“.  

2015 m. prie projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ prisijungė 703 ambasadoriai. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 30 tūkst. eurų. 

 

Organizuoti EEĮ atliekų surinkimo 

projektą, t.y. įgyvendinti projektą „Mes 

rūšiuojam“ 

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje vyko aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ 

naujo sezono pristatymas, kuriame pristatytas naujas sezonas bei šviečiama 

visuomenė. 

2015 m Lietuvos švietimo įstaigose buvo tęsiamas projektas „Mes rūšiuojam“, 

kurio metu Lietuvos švietimo įstaigose renkamos EEĮ atliekos bei šviečiama ir 

informuojama visuomenė.  

2015 m. buvo tęsiamas projektas „Mes rūšiuojam. Įmonėje“, kurio metu 

renkamos įmonėse, įstaigose ir organizacijose susidarančios EEĮ atliekos ir 

informuojama visuomenė apie EEĮ atliekų atskiro surinkimo būtinumą bei naudą 

ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, ir (ar) teikiama kita 

informacija. 

2015 m. vasario 9 d. – rugsėjo 15 d. vyko aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam. SKM“, kuriame dalyvavo Sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai, 

buvo renkamos EEĮ atliekos bei šviečiama ir informuojama visuomenė, buvo 

pagaminta ir išplatinta 5000 vnt. A5 formato skrajučių. 

2015 m.  gegužės 15 d. prasidėjo ir tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes 

rusiuojam. Vasara“, kurio metu visoje Lietuvoje organizuojamas EEĮ atliekų 

surinkimas bei šviečiama ir informuojama visuomenė. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 40 tūkst. eurų. 
Bendradarbiauti (sutartiniais pagrindais) su 

EEĮ platintojais dėl EEĮ atliekų surinkimo 

organizavimo, t.y. sutartiniais pagrindais 

organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš EEĮ 

platinimo vietų 

Bendradarbiaujant (sutartiniais pagrindais) su EEĮ platintojais dėl EEĮ atliekų 

surinkimo organizavimo, 2015 m. EEĮ atliekų surinkimas pradėtas organizuoti 

228 naujose platinimo vietose, iš viso EEĮ atliekų surinkimas organizuojamas iš 

949 EEĮ platinimo vietų. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 15 tūkst. eurų. 

 

Įrengti ir eksploatuoti EEĮ atliekų 

priėmimo vietas 

 

Vadovaujantis EEĮ atliekų tvarkymo taisyklėmis įrengtos ir eksploatuojamos  

EEĮ atliekų priėmimo vietos :  

UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (Riovonių g. 2A, Vilnius),  

UAB „Ekstara“  (L. Asanavičiūtės g. 20, Vilnius; Laisvės pr. 43D, Vilnius; 

Genių g. 1A/Parko g. 14, Naujoji Vilnia, Vilnius; Sausio 13-osios g. 2, Vilnius; 

Architektų g. 23, Vilnius;  Vydūno g. 4, Vilnius; Jeruzalės g. 4, Vilnius; 

Medeinos g. 8, Vilnius; Žirmūnų g. 2, Vilnius; Ateities g. 91, Vilnius; Savanorių 

pr. 16, Vilnius; Žirmūnų g. 64, Vilnius; Mindaugo g. 25, Vilnius; P. Lukšio g. 60, 

Kaunas; Varnių g. 38A, Kaunas; Pramonės pr. 29, Kaunas; Šarkuvos g. 1, 

Kaunas; K. Baršausko g. 68, Kaunas; Veiverių g. 150B, Kaunas; R. Kalantos g. 

133, Kaunas; Raudondvario pl. 284A, Kaunas; Savanorių pr. 255, Kaunas; S. 

Lozoraičio g. 1D, Garliava, Kauno r.; Likiškėlių g. 7, Alytus; Naujoji g. 

7E/Ūdrijos g. 1, Alytus; Naujoji g. 2C, Alytus;  Gedimino g. 31B, Radviliškis; 

Sedos 16 A, Mažeikiai; Ventos 10B, Mažeikiai; Vytauto g. 85, Palanga; Taikos 

g. 2, Palanga; Topolių g. 3A, Šventoji; Laisvės g. 5, Plungė),  

UAB „Techasas Trade“ (Vilniaus g. 4 Panevėžys; Livonijos g. 3 Joniškis; Tilžės 

g. 71, Šiauliai; Respublikos g. 1B  Akmenė; Vilniaus g. 3, Kuršėnai; Respublikos 

g. 51, Telšiai; Statybininkų g. 3, Pakruojis; Laisvės a.5, Rietavas; Vasario 16-

osios g.  3, Šilalė; P. Avižonio g. 8, Pasvalys; Gedimino g. 13, Vilkaviškis; 

Dariaus ir Girėno g. 3, Radviliškis; Kosmoso g. 28, Visaginas; V. Kudirkos g. 3, 

Panevėžys; Gedimino g. 1, Kazlų Rūda; J. Basanavičiaus g. 7, Kėdainiai; 

Vilniaus g. 99, Molėtai; Gedimino g. 31, Kupiškis; Žiburio g. 12, Anykščiai),  

UAB „Mediashop“ (Parodų g. 1, Vilnius; Saltoniškių g. 9, Vilnius; Ozo g. 25, 

Vilnius; Parko g. 37A, Vilnius; Savanorių pr. 255, Kaunas; Taikos pr. 56, 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir 

skirta preliminari lėšų suma eurais 

Klaipėda; H. Manto g. 84, Klaipėda;  Klaipėdos g. 92, Panevėžys; V. Kudirkos g. 

3, Marijampolė; Gegužių g. 30, Šiauliai; Pramonės g. 6, Šiauliai;  Naujoji g. 2C, 

Alytus; Sedos g. 18, Mažeikiai; Rungos g. 4, Elektrėnai),  

UAB „Verslo vartai“ (Taikos pr. 39, Klaipėda; Taikos pr. 139, Klaipėda; Taikos 

pr. 61, Klaipėda; P. Komunos g. 25, Klaipėda; Lietuvininkų g. 68, Šilutė; 

Senamiesčio a. 1, Plungė; Klaipėdos g. 37, Gargždai) 

UAB „Moki-Veži“ (Ateities g. 15/ Geležinio vilko g., Vilnius; Pergalės g. 42, 

Vilnius; Vilkpėdės g. 12, Vilnius; Ateities pl. 30A, Kaunas; Veiverių g. 51C, 

Kaunas; Raudondvario pl. 205, Kaunas; Santaikos g. 26B, Alytus; Tiekimo  g. 4, 

Biržai; Baravykų g. 1, Druskininkai; Fabriko g. 3A, Jonava; Dotnuvos g. 1A, 

Kėdainiai; Šilutės pl. 83A, Klaipėda; Kauno g. 160, Marijampolė; Klaipėdos g. 

170R, Panevėžys; Žemaičių g. 2, Raseiniai; K. Donelaičio g. 17, Rokiškis; 

Pramonės g. 7, Šiauliai; Pramonės g. 6E, Šilutė; Gedimino g. 54, Tauragė; 

Kęstučio g. 20, Telšiai; J. Basanavičiaus g. 6, Utena; Vilniaus g. 89D, Ukmergė; 

Šaltupės g. 64, Zarasai). 

UAB „Bikuvos“ prekyba (Užpalių g. 81, Utena; Veteranų g. 4, Visaginas; 

Technikos g. 4A, Kupiškis; Vienuolio g. 32, Anykščiai; Nepriklausomybės a. 20, 

Rokiškis; Deltuvos g. 33, Ukmergė). 

UAB „Prisma LT“ (Ozo g. 18, Vilnius; Viršuliškių skg.28, Vilnius; Jonavos pr. 

60, Kaunas, Pramonės pr. 6, Kaunas), 

UAB „Ekonovus“ (Liepkalnio g. 172, Vilnius; Vandžiogalos g. 92, Kaunas; 

Naujoji g. 31B, Alytus; Sodų g. 3C, Šakiai; Barklainių kaimas, Panevėžio 

rajonas; Deltuvos g. 39B, Ukmergė; Liepų g. 85A, Klaipėda; J. Basanavičiaus g. 

168, Šiauliai), UAB „Virgista“ (Geležinkelio g. 47, Varėna). 

UAB „Arauta“ (Naciūnų k. Pabiržės sen. Biržų r.). 

UAB „Autmeta“ (Žemaičių g. 30 Ariogala, Raseinių r.). 

G. Radzevičiaus firma (Šiltnamių g. 7, Bubiai, Kauno r.). 

UAB „Partibus“ (Gastomo g. 12, Skverbų k. , Kupiškio r.). 

Taip pat EEĮ priėmimo vietos įrengtos UAB „EMP recycling“ (Galinės k. 

Avižienių seniūnija, Vilniaus r.; Verkių g. 50, Vilnius; Savanorių pr. 176, 

Vilnius; Molėtų g. 64, Utena; Technikos g. 18, Kaunas; Šilutės pl. 21, Klaipėda; 

Pušaloto g. 108B, Panevėžys; Architektų g. 1, Šiauliai). 

Įvykdymo data – 2015-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 50 tūkst. eurų. 

 

5. Organizacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 4 (sutarčių kopijos 

pridedamos): 

 

Lentelėje Nr. 4 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų rūšis) 

UAB „EMP recycling“ 
Elektros ir elektroninės įrangos (pagal kategorijas) atliekų surinkimas, vežimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 
Elektros ir elektroninės įrangos (pagal kategorijas) atliekų surinkimas, vežimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 



VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „VAATC“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
AB „Panevėžio specialus 

autotransportas“ 

UAB „Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Utenos komunalininkas“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Kauno švara“ 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Ekonovus 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, šių aikštelių eksploatavimo dalinis 

finansavimas bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Visagino savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Šilutės rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Biržų rajono savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

VšĮ „Gargždų švara“ 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Neringos savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Kaišiadorių savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 



Telšių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Savivaldybės įmonė „Kretingos 

komunalininkas“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Rietavo savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Zarasų rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Trakų rajono savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Birštono savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Druskininkų savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Kupiškio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Akmenės rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Joniškio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Pakruojo rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Šiaulių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Šalčininkų rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Skuodo rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Raseinių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Jonavos rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Palangos miesto savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

Elektrėnų savivaldybės administracija 
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 



Molėtų rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Panevėžio rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Širvintų rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Utenos rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 
Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Biosistema“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo administravimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Audito ir mokesčių konsultacijų 

biuras“ 
Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

UAB „Komunikacijos idėjos“ 
Visuomenės informavimas ir švietimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Auditorių biuras“ 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo oragnizavimo veiklos atitikties 

patikrinimas veiklos organizavimo plane, finansavimo schemoje bei visuomenės 

informavimo ir švietimo programoje. 

Advokatas Mantas Valiukas Teisinės paslaugos 

 

6. Organizacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. 

liepos 2 d. įsakymu Nr. D1 – 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra 

perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu,. EEĮ atliekas tvarkančias įmones parinko konkurso būdu. 2014 m. gruodžio 23 

d. pirkimo skelbimas būtų paskelbtas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir 

platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Organizacijos EEĮ atliekų tvarkymo 2015 m. paslaugų pirkimo konkurse 

pasiūlymus pateikė UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2 A, Vilnius, įmonės kodas 302445137, UAB „EMP recycling“, 

Galinės kaimas, Vilniaus rajonas, įmonės kodas 124824426 ir UAB „Metrail“, V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius, įmonės kodas 

302304994. Konkurso būdu parinktois atliekas tvarkančios įmonės – UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2 A, Vilnius ir 

UAB „EMP recycling“, Galinės kaimas, Vilniaus rajonas. 

 

7.  Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už EEĮ atliekų tvarkymą ir visuomenės informavimą 

ir švietimą, dydis eurais pateiktas Lentelėse Nr. 5 ir Nr. 6: 

 

Lentelė Nr. 5 

 

Kategorija Buityje naudojama elektros ir elektroninė įranga Tarifas EUR (be PVM)   

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai: 

 stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga 76,55 

 stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga 137,97 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 76,86 

3. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga: 

 informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius 101,59 

 kompiuterių monitoriai 77,96 

4. Vartojimo įranga: 

 vartojimo įranga, išskyrus televizorius 96,39 

 televizoriai 92,61 

5. Apšvietimo įranga: 

 apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas 76,23 



Kategorija Buityje naudojama elektros ir elektroninė įranga Tarifas EUR (be PVM)   

 dujošvytės lempos  366,19 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius 

prietaisus) 

71,82 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 67,73 

8. Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus produktus) 86,31 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 86,31 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 124,74 

 

Lentelė Nr. 6 

 

Kategorija Ne buityje naudojama elektros ir elektroninė įranga Tarifas EUR (be PVM)   

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai: 

 stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga 8 

 stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga 8 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 8 

3. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga: 

 informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius 8 

 kompiuterių monitoriai 8 

4. Vartojimo įranga: 

 vartojimo įranga, išskyrus televizorius 8 

 televizoriai 8 

5. Apšvietimo įranga: 

 apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas 8 

 dujošvytės lempos  8 

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus) 8 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 8 

8. Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus produktus) 8 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 8 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 8 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metiniai įnašų už gaminių atliekų tvarkymo organizavimo administravimą ir 

garantiniam fondui dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 7: 

Lentelė Nr. 7 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymui ir visuomenės informavimui bei švietimui per metus skirtų lėšų 

suma eurais 

Metinių Organizacijos steigėjų, dalininkų 

ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų 

Organizacijai, už gaminių atliekų 

tvarkymo  organizavimo administravimą 

ir garantiniam fondui dydžiai eurais 
nuo iki 

0 200 80 

201 400 140 

401 800 200 

801 1600 260 

1601 3200 440 

3201 6400 660 

6401 10 000 1000 

10 001 ~ 1400 

 

 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 872918,01 EUR. Organizacijos 

steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama už buityje naudojamos EEĮ atliekų tvarkymą (skaičiuojant 



nuo visų Organizacijos gaunamų pajamų) – 85%. Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis 

mokama už ne buityje naudojamų EEĮ atliekų tvarkymą (skaičiuojant nuo visų Organizacijos gaunamų pajamų) – 0%. 

 

8.  Kitų (Organizacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Organizacijos pajamų dydis – 0 EUR. 

 

9. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM –  872918,01 EUR. 

 

10. Lėšos, skirtos EEĮ atliekų tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų EEĮ atliekų tvarkymo užduočių vykdymui be PVM –  

742799,58 EUR, iš jų už nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas EEĮ atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo 

naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 720722,10 EUR ir buitinės EEĮ atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo daliniam finansavimui be PVM – 22077,48 EUR. 

 

11. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM  – 43559,68 EUR. 

 

12. Lėšos, skirtos su EEĮ atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms be PVM – 0 EUR. 

 

13. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 86558,75 EUR, iš jų Organizacijos 

administravimui be PVM – 45435,00 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 41123,75 EUR. 

 

14. Informacija apie 2015 m. Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo EEĮ atliekų tvarkymo klausimais 

programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 8: 

Lentelė Nr. 8 

 

Tikslinė grupė Priemonės 
Įvykdymo data/stadija ir apimtis ir  

skirta preliminari lėšų suma eurais 

Gamintojai ir 

importuotojai 

Organizuoti seminarus 

2015 m. gegužės 21 d. ir lapkričio 20 d. Šiauliuose; 

2015 m. lapkričio 18 d. ir gruodžio 2 d. Kaune; 

2015 m. gegužės 8 d.; lapkričio 17 d.; gruodžio 3 d. ir gruodžio 8 

d. Vilniuje organizuoti seminarai, kurių metu elektros ir 

elektroninės įrangos  gamintojai ir importuotojai supažindinti su 

jų teisėmis ir pareigomis, numatytomis Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų  tvarkymą, Organizacijos veikla bei pateikta kita 

informacija. 

Įvykdymo data – 2015-12-08.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 4000. 

Teikti informaciją Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.eei.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2015-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

Platintojai 

Organizuoti seminarus 

2015 m. gegužės 21 d. ir lapkričio 20 d. Šiauliuose; 

2015 m. lapkričio 18 d. ir gruodžio 2 d. Kaune; 

2015 m. gegužės 8 d.; lapkričio 17 d.; gruodžio 3 d. ir gruodžio 8 

d. Vilniuje organizuoti seminarai, kurių metu elektros ir 

elektroninės įrangos  platintojai supažindinti su jų teisėmis ir 

pareigomis, numatytomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose elektros ir elektroninės įrangos atliekų  

tvarkymą, Organizacijos veikla bei pateikta kita informacija. 

Įvykdymo data – 2015-12-08.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 4000. 

Teikti informaciją  

Organizacijos internetiniame 

puslapyje aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.eei.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2015-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

Vartotojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos internetiniame 

puslapyje aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.eei.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2015-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

Teikti informaciją TV ir (ar) 

radijo laidose ir (ar) spaudoje ir 

(ar) internete 

Informacija apie įrengtas EEĮ atliekų priėmimo vietas ir atskiro 

EEĮ surinkimo būtinumą bei naudą 2015 m.  kovo 19 d. - 28 d., 

2015 m.  birželio 18 d. - 20 d., 2015 m.  rugsėjo 17 d. - 19 d, 

2015 m. gruodžio 17 d. - 19 d. buvo skelbiama spaudoje: 

„Sostinė“ ; „Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; 

„Naujienos“; „Naujas rytas“; „Vakarų ekspresas“; „Šiaulių 

http://www.eei.lt/
http://www.eei.lt/
http://www.eei.lt/


kraštas“; „Alytaus naujienos“; „Druskonis“; „Panevėžio rytas“; 

„Telšių žinios“; „Žemaitis“; „Tauragės kurjeris“; „Suvalkietis“; 

„Utenos apskrities žinios“, bei 2015 m. gruodžio 18 d. laikraštyje 

„Merkio kraštas“. 

Informacija vartotojams apie EEĮ atliekų žalingą poveikį aplinkai 

ir žmonių sveikatai  buvo pateikta internetinėse svetainėse:  

2015 m. kovo 26 d. 

www.tv3.lt ; www.bernardinai.lt ; www.grynas.lt  

2015 m. balandžio 2 d.  

www.bernardinai.lt ; www.1psl.lt ; www.regionunaujienos.lt ; 

www.statybunaujienos.lt ; www.elektrenuzinios.lt ; www.alkas.lt  

2015 m. gegužės 6 d. 

www.infosavite.lt ; www.tv3.lt ; www.grynas.lt www.daily.lt ; 

www.tvdiena.lt ; www.elektronika.lt  

2015 m. birželio 18 d.  

www.alfa.lt ; www.elektronika.lt ;  

2015 m. spalio 15 d. 

www.elektrenuzinios.lt ; www.grynas.lt ; www.elektronika.lt 

2015 m. lapkričio 5 d.  

www.alfa.lt ; www.aina.lt ; www.elektronika.lt  

2015 m. lapkričio 18 -19 d. 

www.elektronika.lt ; www.grynas.delfi.lt ; 

www.elektrenuzinios.lt ; www.bernardinai.lt ; www.zinios1.lt ; 

www.lietuvosrytas.lt  

2015 m. gruodžio 10 d. 

www.elektronika.lt ; www.aina.lt ; www.grynas.delfi.lt ; 

www.bernardinai.lt  

bei spaudoje:  

2015 m. balandžio 2 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“. 

2015 m. balandžio 18 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“;  

2015 m. balandžio 24 d. laikraštyje „Atspindžiai“;  

2015 m. gegužės 15 d. laikraščiuose „Kelmiškiams“ ir  „Šiauliai 

plius‘; 

2015 m. lapkričio 24 d. laikraštyje „Biržiečių žodis“ 

2015 m. gruodžio 31 d. laikraštyje „Vakaro žinios“. 

Įvykdymo data – 2015-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 13 000. 

Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo projektą  

Informacija apie Lietuvos švietimo įstaigose vykstantį 

aplinkosauginį projektą „ Mes rūšiuojam“, kurio metu renkamos 

EEĮ atliekos bei šviečiama visuomenė buvo skelbiama  

2015 m. lapkričio 18 d. TVK laidoje „Miesto ritmas“; 

internetinėse svetainėse: 

2015 m. sausio 20 d. www.grynas.lt ; 

2015 m. vasario 10 d. www.lrytas.lt ; 

2015 m. vasario 25 d. www.l24.lt ; www.balsas.lt ; 

www.bernardinai.lt ; www.penki.lt ; www.regionunaujienos.lt ; 

www.lietuve.lt ; www.jp.lt ; www.zarasai.lt ; www.elektronika.lt 

;www.elektrenuzinios.lt ; 

2015 m. kovo 2 d. www.lrytas.lt ; 

2015 m. gegužės 21 d.: 

www.daily.lt ; www.tvdiena.lt; www.alfa.lt ; www.bernardinai.lt ; 

www.alytausnaujienos.lt ; www.elektronika.lt 

2015 m. gegužės 29 d. : 

www.geraidienai.lt; www.elektronika.lt 

2015 m. spalio 2 d. : 

www.bernardinai.lt ; www.elektronika.lt ;  

2015 m. spalio 30 d.: 

www.grynas.delfi.lt ; www.bernardinai.lt ; www.elektronika.lt  

bei spaudoje: 

2015 m. sausio 1 d. laikraštyje „Švietimo naujienos“; 

2015 m. sausio 8 d. laikraštyje „Kauno diena“; 

2015 m. sausio 9 d. laikraštyje „Pakruojo kraštas“; 

2015 m. sausio 14 d. žurnale „Savaitė“; 

2015 m. sausio 24 d. laikraštyje „Alio Jonava“; 

2015 m. sausio 29 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2015 m. vasario 13 d. laikraštyje „Elektrėnų žinios“; 

http://www.tv3.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.1psl.lt/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.statybunaujienos.lt/
http://www.elektrenuzinios.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.infosavite.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.daily.lt/
http://www.tvdiena.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.elektrenuzinios.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.grynas.delfi.lt/
http://www.elektrenuzinios.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.zinios1.lt/
http://www.lietuvosrytas.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.grynas.delfi.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.l24.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.penki.lt/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.lietuve.lt/
http://www.jp.lt/
http://www.zarasai.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.elektrenuzinios.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.daily.lt/
http://www.tvdiena.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.alytausnaujienos.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.geraidienai.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.grynas.delfi.lt/
http://www.bernardinai.lt/
http://www.elektronika.lt/


2015 m. vasario 27 d. laikraštyje „Pajūrio naujienos“; 

2015 m. kovo 5 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 

2015 m. kovo 31 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“; 

2015 m. balandžio 10 d. laikraštyje „Kaišiadorių aidai“; 

2015 m. gegužės 6 d. laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“; 

2015 m. gegužės 21 d. laikraštyje „Kurier wiilenski“; 

2015 m. gegužės 23 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“; 

2015 m. gegužės 29 d. laikraštyje „Draugas“; 

2015 m. birželio 3 d. laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Alio 

Jonava“; 

2015 m. birželio 4 d. laikraščiuose „Gimtasis Rokiškis‘ ir 

„Žaliasis pasaulis“; 

2015 m. birželio 5 d. laikraštyje „Naujienos“; 

2015 m. birželio 12 d. laikraštyje „Gargždų kraštas“; 

2015 m. birželio 12 d. lakraščiuose „Tauragės žinios“ ir 

„Draugas“; 

2015 m. birželio 23 d. laikraštyje „Švietimo naujienos“; 

2015 m. rugsėjo 1 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 

2015 m. rugsėjo 22 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“; 

2015 . spalio 6 d. laikraštyje „Tauragės kurjeris“; 

2015 m. spalio 9 d. laikraščiuose ‚Vilniaus krašto savaitgalis“ ir 

„Žaliasis pasaulis“; 

2015 m. lapkričio 10 d. laikraštyje „Sekundė“; 

2015 m. lapkričio 6 d. laikraštyjee „Žaliasis pasaulis“; 

2015 m. lapkričio 13 d. laikraštyje „Gargždų kraštas“; 

2015 m. lapkričio 17 d. laikraščiuose „Kupiškėnų mintys‘ ir 

„Kelminškiams“. 

Informacija apie Sostinės krepšinio  mokykloje prasidėjusį 

aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. SKM“, kurio metu 

renkamos EEĮ atliekos 2015 m. vasario 11 d. buvo pateikta 

internetinėse svetainėse: 

www.regionunaujienos.lt ; www.statybunaujienos.lt ; 

www.grynas.lt  

bei spaudoje: 

2015 m. vasario 19 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2015 m. kovo 1 d. laikraštyje „Švietimo naujienos“. 

Informacija apie aplinkosaugos specialistams vykusias 

konferencijas bei projekto „Mes rūšiuojam“ naujas inciatyvas  

2015 m. kovo 18 d. buvo pateikta internetinėje svetainėje 

www.statybunaujienos.lt bei spaudoje  

2015 m. balandžio 2 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“. 

Informacija apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. 

Vasara“, kurio metu renkamos EEĮ atliekos bei šviečiama ir 

informuojama visuomenė buvo pateikta  

2015 m. gegužės 11,12,13,14,15 dienomis  

M-1 radijo laidose „Ryto šou“  bei 

2015 m. rugpjūčio 2 d. TV 3 laidoje „Statybų TV“; 

internetinėse svatainėse: 

www.vilnius.lt ; www.siauliai.lt ; www.kretinga.lt ; 

www.jurbarkas.lt ; www.moletai.lt ; www.kazluruda.lt ; 

www.lazdijai.lt ; www.klaipeda.lt ;  www.lrytas.lt  

 2015 m. gegužės 22 d. internetinėse svetainėse :  

www.grynas.lt ; www.grokiskis.lt ; www.elektrenuzinios.lt  

2015 m. birželio 4 d. internetinėse svetainėse: 

www.vilkaviskietis.lt ; www.regionunaujienos.lt ; 

www.grokiskis.lt www.mazeikietis.lt ; 

2015 m. liepos 9 d. internetinėse svetainėse :  

www.elektronika.lt ; www.aina.lt  

bei spaudoje: 

2015 m. gegužės 14 d. laikraštyje „Šilalės žinios“; 

2015 m. gegužės 15 d. laikraštyje „Merkio kraštas“; 

2015 m. gegužės 18 d. laikraštyje „Švyturys“; 

2015 m. gegužės 19 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“; 

2015 m. gegužės 20 d. laikraščiuose „Širvintų kraštas“; 

„Žeimenos krantai“ ir „Švenčionių kraštas“;  

2015 m. gegužės 22 d. laikraštyje „Draugas“; 

http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.statybunaujienos.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.statybunaujienos.lt/
http://www.vilnius.lt/
http://www.siauliai.lt/
http://www.kretinga.lt/
http://www.jurbarkas.lt/
http://www.moletai.lt/
http://www.kazluruda.lt/
http://www.lazdijai.lt/
http://www.klaipeda.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.grynas.lt/
http://www.grokiskis.lt/
http://www.elektrenuzinios.lt/
http://www.vilkaviskietis.lt/
http://www.regionunaujienos.lt/
http://www.grokiskis.lt/
http://www.mazeikietis.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.aina.lt/


2015 m. lapkričio 11 d. laikraštyje „Vienybė“. 

Informacija apie vykstančius aplinkosauginius projektus „Mes 

rūšiuojam“; „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ ir „Mes 

rūšiuojam.Vasara“, kurių metu renkamos elektronikos atliekos bei 

kvietimas dalyvauti šiuose projektuose buvo skelbiama: 

2015 m. lapkričio 3 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2015 m. lapjkričio 11 d. laikraščiuose „Švyturys“ ir „Vienybė“; 

2015 m. lapkričio 7 d. laikraštyje „Kazlų Rūdos laikraštis“; 

2015 m. lapkričio 14 d. laikraštyje „Tėvynė“; 

2015 m. lapkričio 17 d. laikraštyje „Kelmiškiams“; 

2015 m. lapkričio 19 d. laikraščiuose „Šiaulių kraštas“ ir „Šiaulių 

naujienos“; 

2015 m. lapkričio 24 d. laikraštyje „Naujienos“. 

Informacija apie EEĮ atliekų surinkimo akcijas buvo skelbiama  

spaudoje: 

2015 m. vasario  17 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2015 m. vasario 18 d. laikraštyje „Vakarinė Palanga“; 

2015 m. vasario 27 d. laikraščiuose  „Banga“,  „Švyturys“, 

„Joniškio dienos“ ir „Mūsų laikas“; 

2015 m. kovo 3 d. laikraštyje „Mūsų žodis“; 

2015 m. kovo 6 d. laikraštyje „Radviliškio naujienos“; 

2015 m. kovo 14 d. laikraštyje „Tėvynė“; 

2015 m. kovo 18 d. laikraštyje „Sekundė“; 

2015 m. kovo 28 d. laikraštyje „Kazlų Rūdos laikraštis“, 

2015 m. balandžio  3 d. laikraštyje „Dainavos žodis“; 

2015 m. balandžio 14 d. laikraštyje „Atspindžiai“; 

2015 m. balandžio 15 d. laikraštyje  „Alio Jonava“; 

2015 m. spalio 13 d. laikraštyje „Mūsų žodis“; 

2015 m. spalio 16 d. laikraštyje „Plungės žinios“; 

2015 m. spalio 20 d. laikraštyje „Žemaitis“; 

2015 m. spalio 27 d. laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“; 

2015 m. spalio 28 d. laikraštyje „Vienybė“; 

2015 m. lapkričio 12 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 

2015 m. lapkričio 13 d. laikraštyje „Miesto laikraštis“; 

2015 m. lapkričio 21 d. „Rinkos aikštė“; 

2015 m. lapkričio 24 d. laikraščiuose „Atspindžiai“ ir 

„Naujienos“; 

2015 m. lapkričio 25 d. laikraštyje „Alio Jonava“. 

Įvykdymo data – 2015-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 15 000. 

Elektros ir elektroninės įrangos 

platinimo ir priėmimo vietose  

teikti informacinę medžiagą 

2015 m.  išplatinta informacinė medžiaga (228 plakatai) apie 

galimybę EEĮ atliekas priduoti platinimo vietose, iš viso EEĮ 

platinimo ir priėmimo vietoms išplatinta 949 plakatai apie 

galimybę EEĮ atliekas priduoti platinimo vietose.  

Įvykdymo data – 2015-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 1 000. 

Valstybinių aplinkos 

apsaugos institucijų  

darbuotojai 

Valstybinėms aplinkos apsaugos 

institucijoms pageidaujant jų 

darbuotojams organizuoti 

seminarus-diskusijas dėl elektros 

ir elektroninės įrangos 

gamintojams ir importuotojams 

nustatytų pareigų vykdymo 

2015 m. kovo 19 d. Molėtuose; 2015 m. kovo 20 d. Birštone; 

 2015 m. kovo 26 d. Šeduvoje;  2015 m. kovo 27 d. Palangoje 

visų  savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir 

regioninių aplinkos apsaugos departamentų atstovams organizuoti 

seminarai dėl aplinkosauginių reikalavimų nustatytų 

gamintojams, importuotojams, platintojams, savivaldybėms bei 

komunalinių atliekų tvarkytojams. 

2015 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus RAAD darbuotojams; 

2015 m. spalio 9 d. Alytaus RAAD darbuotojams; 

2015 m. spalio 16 d. Klaipėdos RAAD darbuotojams; 

2015 m. spalio 23 d. Utenos RAAD darbuotojams; 

2015 m. spalio 30 d. Marijampolės RAAD darbuotojams; 

2015 m. lapkričio 5 d. Panevėžio RAAD darbuotojams; 

2015 m. lapkričio 13 d. Šiaulių RAAD darbuotojams  

organizuotas seminarai - diskusijos dėl EEĮ gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo bei aptarta esama 

situacija EEĮ atliekų tvarkymo srityje. 

Įvykdymo data – 2015-11-13.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 5000. 

 



15. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Organizacijos metinės finansinės ataskaitos ir pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su 

Lietuvos auditorių rūmais suderintą licencijos turėtojo (Organizacijos) patikrinimo techninę užduotį parengta nepriklausomo 

auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita dėl licencijos turėtojo (Organizacijos) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties 

Veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, Finansavimo schemai ir Švietimo programai pridedamos. 

 

 

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ 

vadovas Alfredas Skinulis 

 

 

 

 


