
 

 

 

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMO ORGANIZAVIMAS 2023 METAIS 

 

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” ir Gamintojų ir Importuotojų Asociacija – 

licencijuotos organizacijos, padedančios patikimai vykdyti Jums nustatytas pareigas: 

 Laiduoja už savo narius ir garantuoja atliekų tvarkymo užduočių ir kitų pareigų įvykdymą 

 Užtikrina efektyvų ir teisėtą Gaminių atliekų surinkimą 

 Mažiausiais kaštais užtikrina Gaminių atliekų sutvarkymą 

 Informuoja ir šviečia visuomenę bei Jūsų klientus 

 Už savo narius teikia visuomenės informavimo ir švietimo bei atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitas 

atsakingoms institucijoms 

 Įgyvendina Jums ir Jūsų klientams skirtą projektą „Mes rūšiuojam” 

 Organizuoja nemokamus seminarus bei konsultuoja visais Gaminių atliekų tvarkymo klausimais 

NARYSTĖS MOKESČIAI 2023 METAMS:              

Sutarties (-čių) sudarymo mokestis – 0,00 EUR. 

 

Mokėjimai už buityje naudojamų EEĮ atliekų tvarkymo organizavimą pagal kategorijas: 

 

Mokėjimai už ne buityje naudojamos EEĮ atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą bei 

visuomenės švietimą ir informavimą  visoms EEĮ  rūšims pagal kategorijas – 8,00 EUR (be PVM), už 

vieną Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektą ne buityje naudojamos EEĮ toną.  

Pastaba: Nariui norint priduoti jo LR vidaus rinkai patiektų ir ne buityje naudotų fotovoltinių plokščių 

atliekas yra papildomai taikomas 319 EUR (be PVM), už vieną priduodamą toną, tarifas. 

 Kategorija Elektros ir elektroninė įranga 

Tarifas* EUR (be PVM)  už vieną LR 

vidaus rinkai patiektą elektros ir 

elektroninės įrangos toną 

1. Temperatūros keitimo įranga 
342.37 

2. 
Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, 

kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 

250.66 

3. Lempos 
1170.66 

4. 
Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų 

didesnis nei 50 cm) 

229.53 

5. 
Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų 

neviršija 50 cm) 

341.74 

6. 
Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš 

išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) 

313.26 



 

*tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami. Tarifas apskaičiuotas atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2023 metams nustatytą EEĮ atliekų 

tvarkymo užduotį – 65% skaičiuojant nuo praėjusiais metais LR vidaus rinkai patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio.  

 

 

Mokėjimai 2023 metams už baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimą: 

Baterijų ir akumuliatorių rūšis 
Tarifas* EUR (be PVM) už vieną 
LR vidaus rinkai patiektą toną 

Baterijos (galvaniniai elementai) 
2286.90 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 
288.75 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 
59.77 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto 
priemones 

10.40 

Pramoniniai akumuliatoriai 
59.77 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 
10.40 

Nešiojami akumuliatoriai 
389.81 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 
288.75 

*tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami. GIA turi teisę vienašališkai tarifus mažinti. Tarifas apskaičiuojamas atsižvelgiant į LR 

Vyriausybės 2023 metais nustatytą baterijų ir akumuliatorių tvarkymo užduotį – 45 %, skaičiuojant nuo einamaisiais metais LR vidaus 

rinkai patiekto kiekio. 

 

 

Metinis administravimo mokestis : 

Nario gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų 
suma EUR (be PVM) 

Metinis mokestis EUR (be PVM) už 
gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą ir 
garantiniam fondui nuo iki 

0 200 88 

201 400 160 

401 800 220 

801 1 600 280 

1 601 3 200 480 

3 201 6 400 720 

6 401 10 000 1 100 

Nuo 10 001 
1 540 

*Nariui pavedus organizuoti gaminių atliekų tvarkymą, metinis administravimo mokestis skaičiuojamas kartu įvertinus Nario 

visų rūšių gaminių atliekų tvarkymui skiriamų lėšų sumą. 



 

Daugiau informacijos apie VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizaciją“, jos vykdomą veiklą rasite internetinėje 

svetainėje www.eei.lt. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštais info@eei.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84. Taip 

pat, Jums pageidaujant, mes galime Jūsų įmonės atstovams organizuoti atskirą pristatymą, kurio metu supažindintume su 

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ veikla bei naujausiais aplinkosauginiais reikalavimais. 

http://www.eei.lt/

