
ELEKTRONIKOS GAMINIŲ RINKA LIETUVOJE, 
ESAMA SITUACIJA ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE. ELEKTRONIKOS GAMINIŲ ATLIEKŲ 
SURINKIMO SISTEMA, ATLIEKŲ TVARKYMO 

ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS 





EGIO ir GIA vykdo šias gamintojams ir importuotojams 
nustatytas pareigas: 

 Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka; 

 Organizuoja gaminių atliekų tvarkymą; 

 Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių 
atliekų tvarkymo užduotis; 

 Informuoja ir šviečia visuomenę gaminių atliekų tvarkymo 
klausimais; 

 Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos 
nustatyta tvarka; 

 Konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais. 

 

 

 



EGIO 2016 m. 



2016 m. EGIO narių LR vidaus rinkai patiektas elektronikos 
kiekis (t) 

BN 
eletronika –  

9244,627 

NB 
elektronika –  

1419,303  
10663,93  



2016 m. EGIO surinktas ir sutvarkytas BN 
elektronikos atliekų kiekis 



EGIO narių augimas 2013-2017 m. 
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EGIO ataskaita apie 2016 m. įvykdytą EEĮ atliekų tvarkymo 
veiklos organizavimo planą, finansavimo shemoje ir 

švietimo programoje numatytų priemonių įgyvendinimą – 
patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros.  

 

 



 ESAMA SITUACIJA ELEKTRONIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 



BN elektronikos tvarkymo užduotys 2016-2017 m.  



2015-2016 m. GIA narių išleistas ir sutvarkytas 
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių kiekis (t) 
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GIA ataskaita apie 2016 m. įvykdytą apmokestinamųjų 
gaminių (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) atliekų 

tvarkymo veiklos organizavimo planą, finansavimo 
shemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių 

įgyvendinimą – patvirtinta Aplinkos apsaugos agentūros.  

 

 



ESAMA SITUACIJA BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ 
ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 





EGIO planai, švietimo programos, ataskaitos, nariai 



GIA planai, švietimo programos, ataskaitos, nariai 



 

GIA IR EGIO NARIAI 

Alyvos 125 

Apmokestinamųjų gaminių 164 

Transporto priemonių 921 

Baterijų ir akumuliatorių 1468 

Buityje naudojamos elektronikos 829 

Ne buityje naudojamos elektronikos 200 

 
VISO UNIKALIŲ NARIŲ - 2063 



EGIO – WEEEFORUM narys 



Gaminių atliekų surinkimo sistema 





Papildanti EEĮ atliekų 
surinkimo sistema visoje 

Lietuvoje  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                  
 
                   (EGIO įsteigtos EEĮ atliekų priėmimo vietos, mažinančios EEĮ atliekų tvarkymo užduotį iki 45%) 

 

EEĮ atliekų priėmimo vietų 
tinklas – 133 įmonių   



EEĮ, baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas didelio 
gabarito surinkimo aikštelėse 

23 

Regionas Aikštelių skaičius  

Alytaus 16 

Kauno 13 

Klaipėdos 11 

Marijampolės 5 

Panevėžio 8 

Šiaulių 9 

Tauragės 4 

Telšių 4 

Utenos 7 

Vilniaus 18 

Viso: 96 



EGIO organizuoja elektronikos atliekų surinkimą: 
 

EGIO įsteigtose EEĮ atliekų priėmimo vietose 
 

 
133 

 
Elektronikos platinimo vietose 

 

 
1031 

 
Regioninėse atliekų tvarkymo centrų aikštelėse 

 

 
96 

 
Mokyklose ir kitose švietimo įstaigose 

 

 
2200 

 
Bendruomenėse ar kitose organizacijose 

 

 
750 

 
Kitose įmonėse 

 

 
1044 



EGIO - 2017 m. 



GIA - 2017 m. 



Organizuoja: Atliekas renka: 











DĖKOJU UŽ DĖMESĮ! 



VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI ELEKTRONIKOS IR 

BUITINĖS TECHNIKOS GAMINTOJAMS, 

IMPORTUOTOJAMS IR PLATINTOJAMS 



TEISINIS 

REGLAMENTAVIMAS 

 



GAMINTOJAS 

ELEKTROS IR 

ELEKTRONINĖ 

ĮRANGA 

IMPORTUOTOJAS 

TIEKIMAS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKOS 

VIDAUS 

RINKAI 



GAMINIŲ GAMINTOJŲ IR 

IMPORTUOTOJŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS 



  Registruotis aplinkos ministro nustatyta 

tvarka; 



 Vesti gaminių tiekimo rinkai apskaitas ir 

teikti ataskaitas; 

 Teikti mokesčių deklaracijas; 

 Šviesti ir informuoti visuomenę; 

 Vykdyti atliekų tvarkymo užduotis; 

 Organizuoti ir finansuoti gaminių 

tvarkymą bei surinkimą. 

 

 



PAREIGŲ VYKDYMO BŪDAI 

INDIVIDUALIAI KOLEKTYVIAI  



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

GAMINIŲ APSKAITAI IR 

ATASKAITOMS 



Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

tiekiamų gaminių apskaita turi būti 

vykdoma gamintojo ir (ar) importuotojo 

nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną 

kartą per tris mėnesius. 





Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, 

gaminio vieneto svoris. Sąrašas sudaromas 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. 

Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas 

(juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). 

Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau 

kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos.  



 

 elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašas 

 

 į Lietuvos Respubliką importuotos ir (ar) įvežtos ir 

vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros 

ir elektroninės įrangos kiekis tonomis; 

 

 Lietuvos Respublikoje pagamintos ir vidaus rinkai 

patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės 

įrangos kiekis tonomis; 



 iš Lietuvos Respublikos eksportuotos ir (ar) išvežtos 

buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos 

kiekis tonomis; 

 

 iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos 

buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos 

kiekis tonomis.  



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI 

TIEKIAMŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ 

APSKAITOJE NURODOMI DUOMENYS: 

 

1. gaminių (nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams 

skirtų baterijų ar akumuliatorių) sąrašas; 



SKIRIAMOS ŠIOS BATERIJŲ IR 
AKUMULIATORIŲ RŪŠYS: 
 
 Automobiliams skirtos baterijos ar 

akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, 
naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar 
variklio paleidimui. 
 

 Pramoninės baterijos ar akumuliatoriai. Tai 
baterijos ar akumuliatoriai, skirti naudoti tik 
pramonėje ar profesionalioje veikloje arba 
naudojami visų rūšių elektrinėse transporto 
priemonėse. 
 

 Nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai. Tai 
baterijos, sagos formos elementai, sudėtinės 
baterijos ar akumuliatoriai, kurie yra sandarūs, 
gali būti nešiojami ir nėra priskiriami nei 
pramoninėms, nei automobiliams skirtoms 
baterijoms ar akumuliatoriams. 

 



13.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir 
vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis*, 
cheminė sudėtis**, tiekimo būdas***, kiekis tonomis; 
 
13.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai 
pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis*, cheminė 
sudėtis**, tiekimo būdas***, kiekis tonomis; 
 
13.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų 
baterijų ar akumuliatorių rūšis*, cheminė sudėtis**, kiekis 
tonomis; 
 
13.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 
pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis*, cheminė 
sudėtis**, tiekimo rinkai būdas***, kiekis tonomis. 
 
*Nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos. 
**Šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro 
oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, 
gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos. 
***Kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, 
įmontuoti transporto priemonėse. 



Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar 
transporto priemones, gamintojai ir importuotojai 
sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per 
tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. 

Gamintojams ir importuotojams, per ataskaitinį 
laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 
tiekiantiems ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių 
atliekų bei tiekiantiems Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai verslo tikslais ne daugiau kaip 5 
baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės 
įrangos, transporto priemonių vienetus. 



 Teikti raštišką 

informaciją 

klientams 

platinimo vietoje; 

 Turėti talpas 

gaminių atliekų 

surinkimui; 

 Pildyti priimtų 

produktų atliekų 

apskaitos 

žurnalą; 

 Savalaikiai 

priduoti atliekas 

atliekų 

tvarkytojams. 

REIKALAVIMAI 

PLATINTOJAMS 



KONTROLĖ IR 

PASIRUOŠIMAS 

PATIKRINIMAMS 



PATIKRINIMO IŠVADA:  

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ NENUSTATYTA 





KLAUSIMYNAI 



ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ 

KODEKSAS 



ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS 

NUO 2017-01-01 

49 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) šios 

įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų 

nevykdymas 

 

1. <...> apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas 

<...> nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 

2. <...> apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas <...> 

nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų. 

3. <...> informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą ir 

priėmimą prekybos vietoje nepateikimas <...> vartotojams ar šios 

įrangos atliekų tvarkytojams <...> nuo trijų šimtų iki penkių šimtų 

šešiasdešimt eurų. 

7. Atsisakymas be papildomo mokesčio priimti prekybos 

vietoje vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip 

jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis 

(skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį, 

<...> nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų 

penkiasdešimt eurų. 



49 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) šios 

įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų 

nevykdymas 

 

9. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir 

importuotojų registravimo sąvade <...> įspėjimą arba baudą 

juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 

nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų 

penkiasdešimt eurų. 

 

10. <...> įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, <...> nuo penkių 

šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 

 

12. <...> atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje užtraukia <...> 

nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. 



252 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas 

 

1. <...> tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo 

sąvade <...> nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių 

šimtų penkiasdešimt eurų. 

 

2. <...> apskaitos ir apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų 

užtraukia <...> nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų 

dvidešimt eurų. 

 

3. <...> apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas 

<...> nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt 

eurų. 

 



252 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas 

 

4. <...> informacijos apie galimybę prekybos vietose 

atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas 

nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams 

užtraukia <...> nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt 

eurų. 

 

5. Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas 

nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas <...> 

prekybos vietose užtraukia <...> nuo trijų šimtų iki aštuonių 

šimtų penkiasdešimt eurų. 

 

10. Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) 

nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymo sistemas 

užtraukia <...> nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki 

šešių tūkstančių eurų. 

 



NUO 2016 08 01 NAUJOS BAUDOS 

JURIDINIAMS ASMENIMS 



APLINKOS APSAUGOS 

ĮSTATYMAS 



KLAUSIMŲ-

ATSAKYMŲ  

SESIJA 

 

 


