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Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:  

 alyvų.  

 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;  

 apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus 

degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių 

hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);  

 elektros ir elektroninės įrangos;  

 pakuočių;  

Kuriant gamintojo atsakomybės principu pagrįstą gaminių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo sistemą, taikomos šios ekonominės priemonės: mokestis už 

aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, administracinė 

atsakomybė, kitos įstatymų nustatytos priemonės.  
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Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, 

kuris: 

 Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina alyvas, apmokestinamuosius 

gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius pakuoja 

arba 

 pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į 

prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) 

Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio 

ryšio, priemones, arba 

 gamina elektros ir elektroninę įrangą ir paženklintą savo ženklu 

atlygintinai perleidžia kitam asmeniui; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo 

ženklu paženklintą įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui; arba 

verslo tikslais importuoja ar eksportuoja į valstybę narę, naudodamas bet 

kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 

 gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę. 
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Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris: 

 importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir 

akumuliatorius) ir gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvos Respublikos teritoriją arba 

 importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius 

(įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos 

Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 

 iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą kartą verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai 

tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 

 yra įsisteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio ryšio 

priemones, Lietuvos Respublikos buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos vartotojams 

tiesiogiai parduoda elektros ir elektroninę įrangą, arba 

 iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, 

arba 

 iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų įstaigos lizingo (finansinės 

nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respublikos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–5 punktuose 

išvardytus gaminius ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes. Šiuo atveju lizingo (finansinės nuomos) 

paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jeigu lizingo (finansinės nuomos) sutartis 

nutraukiama, šiuo Įstatymu gaminių importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties 

nutraukimo ir turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo (finansinės nuomos) gavėjo, perima lizingo 

(finansinės nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga 5 
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Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais – į Lietuvos 
Respublikos teritoriją įvežtų, Lietuvos Respublikos teritorijoje 
pagamintų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto 
priemonių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos 
Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui savoms reikmėms skirtų daugiau 
kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto 
priemonių vienetų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, pagaminimas 
Lietuvos Respublikos teritorijoje per kalendorinius metus. 



GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS 

PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT 

elektros ir elektroninės įrangos atliekas 
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Elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti 

reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta 

kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, skirta naudoti su ne 

didesne kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 

1 500 V įtampa esant nuolatinei srovei. Elektros ir elektroninės įrangos 

kategorijų sąrašą tvirtina Aplinkos ministerija. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – elektros arba elektroninė 

įranga pagal šio straipsnio 6 dalį laikoma atliekomis, įskaitant visas jos 

sudedamąsias dalis ir komplektavimo gaminius, kurie yra ardomos elektros 

ir elektroninės įrangos dalis. 

 

SPRENDIMŲ MEDIS 

http://atliekos.gamta.lt/files/Rekomendacijos_priskyrimo_EEI_kate

gorijoms.pdf 
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Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų pareigos: 

 

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka; 

2) organizuoti surinkimą, vežimą, apdorojimą atliekų, kurios susidarė naudojant 

gamintojų ir importuotojų tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais 

elektros ir elektroninę įrangą, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose; 

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais: apie reikalavimą atskirti elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas nuo kitų atliekų; elektros ir elektroninėje įrangoje 

esančias pavojingas medžiagas; netinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai; elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas ir pan.; 

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto 

visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas; 

5) tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas 

aplinkos ministro nustatyta tvarka;  9 



 6) įvykdyti Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo užduotis. Vyriausybė nustato, kokį mažiausią elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų kiekį pagal minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

naudojimo reikalavimus turi sutvarkyti gamintojai ir importuotojai, atsižvelgdama į 

per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos kiekį ir į minimalius gamintojų ir 

importuotojų organizuojamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

sistemų kokybės reikalavimus. 

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos netaikomos elektros ir elektroninę 

įrangą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminantiems ar įvežantiems į Lietuvos 

Respublikos teritoriją ir savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) 

importuotojams. 
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EEĮ atliekų tvarkymo užduotys 2015 metams: 

 

 

 

 

 

 

 



3. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo 

veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą 

įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio 

straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Tarp elektros 

ir elektroninės įrangos gamintojo ir (ar) importuotojo ir įgaliotojo atstovo 

sudaroma pavedimo sutartis. 

4. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo 

veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos 

Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra 

įregistravę savo veiklos, buitinės ar ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos 

vartotojams įrangą, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį 

fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose 

nustatytų pareigų vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Tarp elektros ir 

elektroninės įrangos gamintojo ir (ar) importuotojo ir įgaliotojo atstovo sudaroma 

pavedimo sutartis. 
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Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas turi 

teisę vykdyti: 

 

 individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos naudojimo susidariusių atliekų 

tvarkymą; 

 kolektyviai –  kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 342 straipsnyje nurodytą 

gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos 

dalyviais ir jai pavesdami organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šiame Įstatyme jiems nustatytų pareigų ar 

organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šiame Įstatyme nustatytų pareigų 

netapdami organizacijos dalyviais. 
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 Elektros ir elektroninės įrangos platintojams draudžiama platinti elektros ir 

elektroninę įrangą, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra įsiregistravę 

aplinkos ministro nustatyta tvarka, taip pat kurio elektros ir elektroninė įranga 

nėra paženklinta šio straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka. 

 

 Platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas buitines elektros 

ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu vartotojo atiduodamos elektros ir 

elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties, kaip platintojo 

parduodama elektros ir elektroninė įranga. 

 

 Be pareigos, nurodytos šio straipsnio 16 dalyje, platintojai privalo nemokamai 

priimti vartotojo atiduodamas mažmeninės prekybos parduotuvėse, smulkios 

elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurių išoriniai matmenys ne 

didesni kaip 25 cm, kurių prekybinis plotas užima bent 400 m2, joms 

priklausančiose teritorijose arba šalia parduotuvių, tačiau ne didesniu kaip 150 

metrų atstumu nuo jų, ir tuo atveju, jeigu vartotojo atiduodamos elektros ir 

elektroninės įrangos atliekos nėra tos pačios paskirties kaip platintojo 

parduodama elektros ir elektroninė įranga. 
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 Iš vartotojų priimtas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas 

platintojai gali nemokamai (pasirinktinai): 

 

 pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles; 

 perduoti atliekų tvarkytojui, kuris yra sudaręs sutartį su gamintoju, 

importuotoju ar šio Įstatymo 342 straipsnyje nurodyta gamintojų ir 

importuotojų organizacija dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

surinkimo ir vežimo toje savivaldybėje. 

 

 Platintojai privalo aplinkos ministro nustatyta tvarka prekybos vietoje 

teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie tai, kaip jie gali 

atiduoti šias atliekas platintojams. 
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Elektros ir elektroninės įrangos ženklinimas   
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 Ženklai, nurodyti turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad 

įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar 

importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.  

 Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties 

simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas 

ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir 

garantijos.  

 Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali platinti tik pagal Elektros ir 

elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus 

paženklintą elektros ir elektroninę įrangą.  



GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS 

PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT 

baterijų ir akumuliatorių atliekas 
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 Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius (toliau – baterija ar 
akumuliatorius) – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai 
elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių 
(vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų. 

 Baterijų ar akumuliatorių atliekos – baterijos ar akumuliatoriai, kurie 
pagal šio straipsnio 6 dalį yra atliekos. 

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojų ir importuotojų pareigos: 

 

 registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka; 

 organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą 
atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas 
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir 
akumuliatorius, t. y. organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų 
surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemą, atitinkančią Europos 
Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose 
dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos 
saugos reikalavimus; 
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 užtikrinti, kad visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų 

apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir 

atliekų tvarkymo reikalavimus; 

 užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir 

akumuliatorių atliekas būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas baterijų ir 

akumuliatorių perdirbimo efektyvumas; 

 aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę baterijų ir 

akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais: apie baterijose ir akumuliatoriuose 

esančių medžiagų ir netinkamo baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo žalą 

aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas ir 

surinkimo vietas ir pan.; 

 apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto baterijų ir akumuliatorių atliekų 

surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat šios dalies 5 

punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas; 

 tvarkyti baterijų ir akumuliatorių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas 

aplinkos ministro nustatyta tvarka. 
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 Baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir importuotojams draudžiama tiekti Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, kuriuose viršijamas 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas gyvsidabrio ir kadmio kiekis. 

 Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai ūkio ministro nustatyta tvarka privalo 

ženklinti tiekiamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir 

akumuliatorius. 

 Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo 

organizuoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemą, kad 

nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų būtų priimamos 

nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių. Ši sistema turi sudaryti 

sąlygas vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų 

tankį, atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. 

 Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo iš vartotojų 

priimti bet kokios cheminės sudėties ir kilmės pramoninių baterijų ir akumuliatorių 

atliekas. 
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  Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo: 

 nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 

atliekas; 

 aplinkos ministro nustatyta tvarka teikti rašytinę informaciją visiems 

vartotojams apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas 

tokių baterijų ir akumuliatorių platinimo vietose; 

 iš vartotojų priimtas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas perduoti 

tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas 

šių baterijų ir akumuliatorių gamintojui ar importuotojui. 

 Parduodant nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius, draudžiama vartotojams 

atskirai nurodyti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, 

apdorojimo ir perdirbimo išlaidas. 
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Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas turi 

teisę vykdyti: 

 

 individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiektų baterijų ir akumuliatorių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą; 

 kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 3416 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) 

tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti baterijų ir 

akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo jiems nustatytų 

pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti baterijų 

ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo nustatytų 

pareigų netapdami Organizacijos dalyviais. 
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Baterijų ir akumuliatorių rūšys  

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.  
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Baterijų ir akumuliatorių atliekų mokesčio rūšys ir mokesčio tarifai 

GAMINYS KPN kodas TARIFAS 

Akumuliatoriai 85.07 0,50 Lt už 1 kg 

Baterijos (galvaniniai elementai) 85.06 10 Lt už 1 kg 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotys 

Metai 

Apmokestinamųjų gaminių ir 

pakuočių atliekų 

pavadinimas 

Naudojimas ir (ar) 

perdirbimas* 

Užduotis (procentais), 

atsižvelgiant į tiektų 

Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai apmokestinamųjų 

gaminių ir pakuočių kiekį 

2012 nešiojamosios baterijos 

(galvaniniai elementai) ir 

akumuliatoriai 

perdirbimas 25 

2013 30 

2014 35 

2015 40 

nuo 2016 45 



Specialieji reikalavimai gaminių apskaitai 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo 

taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais 

tiekiamų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, 

transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų 

alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) 

tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto 

priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir 

kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų 

tvarkymo ataskaitų teikimo tvarką. 
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Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir (ar) įgaliotasis 

atstovas (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti 

gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą 

Taisyklių 11 priede (pridedama) ir užpildytą pagal šių Taisyklių 12 priede 

(pridedama) nustatytus reikalavimus. 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. 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.“; 
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Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės 

įrangos apskaitoje nurodomi duomenys: 

 

  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.“; 
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Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaitoje 

nurodomi duomenys: 

 

 nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas; 

 į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar 

akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis 

(nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri 

gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis 

tonomis; 

 Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis 

(nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino 

rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros 

ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis; 

 iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis 

(nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino 

rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (eksportuojami ir (ar) išvežami kaip atskiri gaminiai, 

įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis; 

 iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis 

(nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino 

rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros 

ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis."; 



Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų 
atliekų apskaitos žurnale, 

 

 http://biosistema.lt/lt/d-u-k/priimtu-produktu-atlieku-apskaitai-reikalingu-
dokumentu-formu-pavyzdys/   

 

kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris 
(kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, 
kuriai perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas), 
dokumento ar pavojingųjų atliekų lydraščio (jei perduodamos pavojingosios 
produktų atliekos), nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 91 punkte, numeris ir data, 
produktų atliekų perdavimo data.  

 

Reikalavimai produktų platintojams, priimantiems vartotojų  

atiduodamas produktų atliekas 
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Visuomenės informavimas ir švietimas 

 

LR aplinkos ministro 2012-06-28 įsakymu Nr. D1-554 patvirtintos 

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms 

taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais 

tvarkos aprašas nustato reikalavimus atliekų, kurioms taikomas 

gamintojo atsakomybės principas (elektros ir elektroninės įrangos, 

transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, 

apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, 

pakuočių), gamintojų ir importuotojų, elektros ir elektroninės įrangos 

ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojams, transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms 

įmonėms, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, vykdomam visuomenės 

švietimui ir informavimui. 
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Visuomenės švietimą ir informavimą Gamintojai ir importuotojai privalo 
pradėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įregistravimo Gamintojų ir 
importuotojų sąvade dienos, o elektros ir elektroninės įrangos ir 
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai, transporto priemonių 
techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra 
alyvos atliekų turėtojos, pradėti teikti informaciją ne vėliau kaip per 3 
mėnesius nuo veiklos pradžios. 

Gamintojai ir importuotojai, įgyvendindami Atliekų tvarkymo įstatyme ir 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatytas pareigas, 

privalo šviesti ir informuoti visuomenę tokiais būdais: 

 leidžiant ir platinant specialius leidinius (lankstinukus, bukletus ar pan.), 

informaciją skelbiant informaciniuose stenduose ir (ar) spaudoje; 

 informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje 

literatūroje, kuri naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, 

transporto priemones, alyvą, baterijas ir akumuliatorius, 

apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius); 

 informaciją skelbiant gamintojo, importuotojo interneto svetainėje ir (ar) 

interneto naujienų svetainėse.  
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    Gamintojai ir importuotojai visuomenės švietimą ir informavimą privalo 
vykdyti kalendorinių metų laikotarpiu taikydami ne mažiau kaip du 
Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas 
gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo 6 punkte 
nurodytus būdus, atitinkamai pasirenkant bent po vieną priemonę iš 
Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas 
gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 
ar 6.1 ir 6.3 arba 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų visuomenės informavimo 
priemonių. Gamintojai ir importuotojai savo iniciatyva gali taikyti ir kitas 
papildomas visuomenės švietimo ir informavimo priemones, nenurodytas 
Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas 
gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos apraše.  
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 Patikrinimų planai; 

 Pranešimai apie patikrinimus prieš 10 dienų; 

 Specialieji kontroliniai klausimynai; 

 ATPK 
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51(18) straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas 

 

 Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų 

aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą 

prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų 

tvarkytojams –užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. 

 Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs 

Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas –užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio 

iki dviejų tūkstančių litų. 

 Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. 

 Elektros ir elektroninės įrangos išleidimo į rinką ir jos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų 

nepateikimas iki nustatytų terminų –užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki 

aštuonių šimtų litų. 

 Atsisakymas priimti prekybos vietoje be papildomo mokesčio 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, –užtraukia 

baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų. 
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 Elektros ir elektroninės įrangos pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką 

neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –užtraukia baudą 

pareigūnams nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų. 

 Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į 

Lietuvos Respublikos vidaus rinką –užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių 

iki keturių tūkstančių litų. 

 Elektros ir elektroninės įrangos išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką 

neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymas bus finansuojamas, –užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų 

tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų. 

 Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, 

aštuntojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, –užtraukia baudą nuo dviejų 

tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. 

 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje –užtraukia baudą pareigūnams 

nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų. 
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5124 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų 

nevykdymas 

 

 Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas 

tvarkymas –užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio 

penkių šimtų litų. 

 Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki 

nustatytų terminų –užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių šimtų iki aštuonių 

šimtų litų. 

 Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų 

nepateikimas iki nustatytų terminų –užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių 

šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų. 

 Apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų 

registravimo sąvade –užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų 

iki trijų tūkstančių litų. 

 Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas 

asmenims, neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas, –užtraukia baudą pareigūnams nuo 

vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų. 
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 Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų 

aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų 

surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių 

vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. 

 Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar 

akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos 

vietose –užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. 

 Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų. 

 Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, 

septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse nustatytos veikos, padarytos asmens, 

bausto už minėtose dalyse nustatytus pažeidimus, –užtraukia baudą nuo devynių 

šimtų iki penkių tūkstančių litų. 

 Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant 

baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas –užtraukia baudą pareigūnams 

nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. 



 Ačiū už dėmesį 

41 


