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1. VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ (toliau – Organizacija) steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų 

sąrašas ir informacija apie numatomas įrengti arba įrengtas elektros ir elektroninės įrangos priėmimo vietas einamiesiems 

kalendoriniams metams pateikti pridedamoje elektroninėje versijoje. 

 

2. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) kiekis (tonomis) pagal kategorijas, pateiktas lentelėje Nr. 1: 

Lentelė Nr. 1 

 

Katego

rijos 

Nr. 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija Buityje 

naudojamos EEĮ 

kiekis tonomis 

Ne buityje 

naudojamos 

EEĮ kiekis 

tonomis 

1. Temperatūros keitimo įranga 2000,000000 200,000000 

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

didesnis nei 100 cm2 

200,000000 5,000000 

3. Lempos 100,000000 20,000000 

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) 2000,000000 500,000000 

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) 3000,000000 500,000000 

6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų 

neviršija 50 cm) 

1000,000000 200,000000 

 

Planuojamas preliminarus, Organizacijos dalininkais ir pavedimo davėjais esančių  EEĮ gamintojų ir importuotojų, 

patiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai EEĮ kiekis (tonomis) pagal kategorijas nurodytais kalendoriniais metais, 

pateiktas Lentelėje Nr. 1, gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo konkretaus Organizacijos dalininkų ir 

pavedimo davėjų skaičiaus bei bendro vartojimo ir EEĮ (pagal kategorijas) poreikio rinkoje pokyčių.  

 

3. Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti EEĮ atliekų kiekis pagal kategorijas, pateiktas Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Katego

rijos 

Nr. 

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija Buityje 

naudojamos EEĮ 

kiekis tonomis 

Ne buityje 

naudojamos 

EEĮ kiekis 

tonomis 

1. Temperatūros keitimo įranga 1350,000000 0,000000 

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

didesnis nei 100 cm2 

135,000000 0,000000 

3. Lempos 70,000000 0,000000 

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) 1350,000000 0,000000 

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) 2000,000000 0,000000 

6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų 

neviršija 50 cm) 

700,000000 0,000000 

 

Planuojamas preliminarus  surinkti ir sutvarkyti EEĮ atliekų kiekis pagal kategorijas gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), 

priklausomai nuo esamos situacijos EEĮ atliekų tvarkymo srityje. 

 

4. Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga 

organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais 

reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos 

gaminių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 3: 

Lentelė Nr. 3 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės ir veiksmai 

Tikslas 

 

Apimtis Finansavimo 

šaltinis ir 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

2020 m. ketvirčiai 

viso 2020 metais 
I II III IV 

1. 

Pagal Organizacijos poreikį, 

sudaryti sutartis su  EEĮ 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl EEĮ atliekų 

tvarkymo ir bendradarbiauti 

tvarkant EEĮ atliekas 

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

 

≥2 

 

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

780 tūkst. eurų 

2. 

Pagal Organizacijos poreikį, 

sudaryti sutartis su  ne buityje  

naudojamos EEĮ atliekas 

tvarkančia įmone dėl ne 

buityje naudojamos EEĮ 

atliekų tvarkymo ir 

bendradarbiauti tvarkant  ne 

buityje naudojamos EEĮ 

atliekas 

Užtikrinti 

tinkamą ne 

buityje 

naudojamos 

EEĮ atliekų 

tvarkymą 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

1,5 tūkst. eurų 

3. 

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   

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą bei 

visuomenės 

informavimą 

ir švietimą 

<70 <70 <70 <70 

Organizacija sieks 

nuolat 

bendradarbiauti su 

visomis 

savivaldybėmis ir 

(ar) savivaldybių 

įsteigtais 

juridiniais 

asmenimis, 

kuriems pavesta 

administruoti 

komunalinių 

atliekų tvarkymo 

sistemą 

(<70) 

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

120 tūkst. eurų 

4. 

Naudoti ir viešinti telefono 

numerį – 8 600 90030, kuriuo 

paskambinę EEĮ atliekų 

turėtojai galėtų pranešti apie 

turimas EEĮ atliekas, o 

Organizacija suorganizuos šių 

atliekų surinkimą 

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą bei 

visuomenės 

informavimą 

ir švietimą 

1 1 1 1 1 

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

8 tūkst. eurų 

5.  

Organizuoti EEĮ atliekų 

surinkimą iš to pageidaujančių 

įmonių, įstaigų, organizacijų 

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą ir 

didinti 

surenkamų 

EEĮ atliekų 

kiekį 

1 1 1 1 

Asociacija 

organizuos EEĮ 

atliekų surinkimą 

iš visų to 

pageidaujančių 

EEĮ atliekų 

turėtojų  

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

75 tūkst. eurų 

5.  Užtikrinti 1 1 1 1 1 Organizacijos 
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* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir 

pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinkai EEĮ kiekio bei EEĮ atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už EEĮ atliekų 

sutvarkymą, todėl jis gali keistis.   

 

Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga 

organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais 

reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos 

gaminių atliekų tvarkymo užduotys (pateikti Lentelėje Nr. 3) ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek 

mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos EEĮ atliekų tvarkymo srityje.  
 
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ 

vadovė Veronika Masalienė 

Organizuoti EEĮ atliekų 

surinkimo projektą, t.y. 

įgyvendinti projektą „Mes 

rūšiuojam“ 

 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą ir 

didinti 

surenkamų 

EEĮ atliekų 

kiekį 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

115 tūkst. eurų 

6. 

Bendradarbiauti (sutartiniais 

pagrindais) su EEĮ platintojais 

dėl EEĮ atliekų surinkimo 

organizavimo, t.y. sutartiniais 

pagrindais organizuoti EEĮ 

atliekų surinkimą iš EEĮ 

platinimo vietų 

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą ir 

didinti 

surenkamų 

EEĮ atliekų 

kiekį 

≥ 

200 

≥ 

200 

≥ 

200 

≥ 

200 
≥200 

Organizacijos 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma –  

40 tūkst. eurų 

7.  

 

Eksploatuoti EEĮ atliekų 

priėmimo vietas 

 

Užtikrinti 

tinkamą EEĮ 

atliekų 

tvarkymą ir 

didinti 

surenkamų 

EEĮ atliekų 

kiekį 

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 

Organizacijos 

ir (ar) rėmėjų 

lėšos, 

preliminari 

lėšų suma – 

120 tūkst. eurų 


