
ELEKTRONIKOS GAMINIŲ RINKA LIETUVOJE, 

ESAMA SITUACIJA ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE. ELEKTRONIKOS GAMINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMO SISTEMA, ATLIEKŲ TVARKYMO 

ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS 



Gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos 



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. 

 

 

 



2016 m. EGIO narių LR vidaus rinkai patiektas 

elektronikos kiekis (t) 

BN  

eletronika –  

7304,221 

NB 
elektronika –  

1477,342  
8781,563  

  



2017 m. elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) 

 atliekų tvarkymas 

 7304,221 t  

  

Einamaisiais metais EEĮ atliekų 

tvarkymas vykdomas - atsižvelgiant į 

LR Vyriausybės 2017 metams 

nustatytas EEĮ atliekų tvarkymo 

užduotis, skaičiuojant nuo 

praėjusiais metais LR vidaus rinkai 

patiekto kiekio.  
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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.  

 

Tarpinės 2017 m. (I–II ketv.) taipogi patvirtintos.  



BN elektronikos tvarkymo užduotys 2016-2017 m.  



2018 m. užduotys  

Pagal LR Vyriausybės nutarimą, buityje naudojamos elektronikos 

kiekybinė tvarkymo užduotis  – 55% arba 65%. 

 

EGIO sistemoje numatyta taikyti 55% tvarkymo užduotį (įsteigtos 

EEĮ atliekų priėmimo vietos leidžia vykdyti mažesnę užduotį). 



Surinkimo lygis 2019 m. 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nuo 2019 m. 

minimalus kasmet pasiekiamas atliekų surinkimo lygis: 

 

 65% EEĮ, kuri buvo pateikta rinkai per trejus ankstesnius metus, 

vidutinio svorio; 

arba 

 85% susidariusių EEĮ atliekų pagal svorį. 



EEĮ kategorijos 2018 m.  



1. Temperatūros keitimo įranga: šaldytuvai, šaldikliai, automatiniai šaltų produktų išdavimo 

įtaisai, oro kondicionavimo įranga, garų surinkimo įranga, šilumos siurbliai, radiatoriai, kt. 

2. 2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 

100 cm2: ekranai, televizoriai, skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai, monitoriai, nešiojamieji 

kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai. 

3. Lempos: tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, fluorescencinių  

lempų  lemputės, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų 

lempas, žemo slėgio natrio lempos, šviesos diodai (LED). 

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm): skalbimo mašinos, 

drabužių džiovintuvai, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, elektrinės 

viryklėlės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga, kt. 

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm): dulkių siurbliai, kilimų 

valymo prietaisai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, ventiliavimo įranga, 

lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, rankiniai ir kitokie laikrodžiai, elektriniai 

skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, radijo 

aparatai, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga, muzikos 

instrumentai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, elektriniai ir elektroniniai žaislai, kt. 

6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm): 

mobilieji telefonai, palydovinės vietos nustatymo (GPS) sistemos, skaičiuoklės, maršruto 

parinktuvas, asmeniniai kompiuteriai, spausdintuvai, telefonai.“. 
 

 

EEĮ kategorijos ir nebaigtinis šioms 

kategorijoms priskiriamos EEĮ sąrašas 



2018 m. EEĮ atliekų tvarkymas 



GIA narių išleistas ir sutvarkytas nešiojamųjų baterijų 

ir akumuliatorių kiekis (t) 
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GIA narių išleistas nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų kiekis (t)

GIA narių sutvarkytas nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų kiekis (t)

(I,II,III ketv.) 



GIA ataskaita apie 2016 m. įvykdytą apmokestinamųjų gaminių 

(įskaitant baterijas ir akumuliatorius) atliekų tvarkymo veiklos 

organizavimo planą, finansavimo schemoje ir švietimo programoje 

numatytų priemonių įgyvendinimą – patvirtinta Aplinkos apsaugos 

agentūros.  

 

Tarpinės 2017m. (I-II ketv.) ataskaitos taipogi patvirtintos.  





EGIO planai, švietimo programos, ataskaitos, nariai 



GIA planai, švietimo programos, ataskaitos, nariai 



 

GIA IR EGIO NARIAI 

Alyvos 125 

Apmokestinamųjų gaminių 163 

Transporto priemonių 933 

Baterijų ir akumuliatorių 1482 

Buityje naudojamos elektronikos 829 

Ne buityje naudojamos elektronikos 208 

 

VISO UNIKALIŲ NARIŲ - 2079 



EGIO – WEEEFORUM narys 



Gaminių atliekų surinkimo sistema 





Papildanti EEĮ 

atliekų 

surinkimo 

sistema visoje 

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

 

EEĮ atliekų priėmimo 

vietų tinklas – 125 įmonės  



EEĮ, baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas 

didelio gabarito surinkimo aikštelėse 

Regionas Aikštelių skaičius  

Alytaus 16 

Kauno 13 

Klaipėdos 11 

Marijampolės 5 

Panevėžio 8 

Šiaulių 9 

Tauragės 4 

Telšių 4 

Utenos 7 

Vilniaus 18 

Viso: 97 





Preliminarus 2017 m. (I,II,III ketv.) EGIO 

sistemoje surinktas EEĮ atliekų kiekis 

~ 2568 t 



Įkainiai už gaminių atliekų 

tvarkymo organizavimą 

? 



Organizuoja: Atliekas renka: 





 

Projekte dalyvauja: 

      - 2200 švietimo įstaigų; 

      - daugiau nei 1100 įvairių įmonių; 

 - daugiau nei 700 ambasadorių (bendruomenių). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 t 

amortiza

torių 

atliekų 

718 t 

alyvos 

532 t 

naudotų 

padangų 

2135 t 

elektroni

kos 

atliekų 

63 t 
baterijų 

ir 

akumul

iatorių 

233 t 

filtrų  

atliekų 





Dalyvauja visos Lietuvos įmonės prekiaujančios, 
nuomojančios, remontuojančios elektrinius įrankius, 

statybų bendrovės ar kitos įmonės, kurių veikloje 
susidaro elektrinių įrankių atliekos. 

Projektas „Mes rūšiuojam įrankius“ 



Aplinkosauginės 

šventės Lietuvos 

bendruomenėms 



Švietimo įstaigose vedami nemokami mokymai – diskusijos apie 
taisyklingą pavojingų atliekų rūšiavimą ir galimybes tinkamai jas 

sutvarkyti. Mokymai vyksta įvairioms amžiaus grupėms. 



Projekto konkursai, naujienos, 

rezultatai skelbiami puslapyje 

www.mesrusiuojam.lt bei 

Facebook paskyroje 

MesRūšiuojam. 

http://www.mesrusiuojam.lt/


 

Projekto iniciatorius:  

 

 

 

 

Projekto partneriai: 

http://www.atliekos.lt/
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http://www.atliekos.lt/


DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 


