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1. 
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prietaisus su šaldymo įranga 
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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 
ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS  

 

• Problema. Gyventojai dar neturi tradicijos ar įpročio rūšiuoti ir 
rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos (ypač smulkios) 
atliekas, nesudarytos palankios sąlygos.  

• Priežastis. Nepakankamai gerai išvystyta elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų surinkimo sistema, trūksta švietimo.  

• Pasekmė. Atliekų turėtojai (gyventojai) nepakankamai rūšiuoja ir 
nerenka atskirai elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
papraščiausiai išmeta kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis 
atliekomis, šios atliekos patenka į savartynus ir nėra perdirbamos. 
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NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR 

PASEKMĖS  
 

• Problema. Didelė dalis nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 
gamintojų ir importuotojų (ypač įmontuotų į prietaisus) nevykdo 
jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų arba jas 
vykdo netinkamai. Gyventojai dar neturi tradicijos ar įpročio 
rūšiuoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.  

• Priežastis. Nepakankamai vykdoma gamintojų ir importuotojų 
kontrolė.  

• Pasekmė. Atliekų turėtojai (gyventojai) nepakankamai rūšiuoja ir 
nerenka atskirai nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų, 
papraščiausiai išmeta kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis 
atliekomis, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos patenka 
į savartynus ir nėra perdirbamos. 
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Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir 
importuotojų organizacija“ (EGIO) – didžiausios (vienija 1305 gamintojus ir 
importuotojus), patikimai veiklą vykdančios organizacijos, kurios, atstovauja 
gaminių gamintojus ir importuotojus, vykdo nustatytas pareigas, t.y.: 
 
• Organizuoja EEĮ, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, dalyvauja 

weeeforum veikloje, taip geriausia atliekų tvarkymo organizavimo 
praktika, žinios ir naujoves perkeliamos į mūsų sistemą. 



• Laiduoja už narius ir garantuoja EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais 
kaštais, taip mažinamos narių patiriamos išlaidos, mažinama rizika; 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. D1-
576 patvirtintomis Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų 

dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir 
akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas 

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, 
kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėmis GIA ir e-GIO gaminių atliekų 

tvarkymo organizavimo veikla apdrausta 1,063 mlj. litų sumai, neprašant narių ar 
pavedimo davėjų papildomai laiduoti. 
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• Bendradarbiaudamos tik su patikimais, visus aplinkosauginius 
reikalavimus atitinkančiais, EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkytojais visoje Lietuvoje efektyviai 
organizuoja EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų 
surinkimą bei tinkamą perdirbimą, taip užtikrinamas EEĮ bei baterijų ir 
akumuliatorių gamintojams ir importuotojams nustatytų užduočių 
įvykdymas mažiausiomis kainomis; 

 

EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas tvarko: 
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• Bendradarbiaudama su savivaldybėmis yra sukūrusi buityje 
susidarančių EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų 
surinkimo sistemą, taip užtikrinamas EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimas; 

 

 

GIA ir e-GIO bendradarbiauja su visomis Lietuvos savivaldybėmis dėl 
komunalinių atliekų sraute susidarančių EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimo (kartu įgyvendinami projektai, 2 kartus 

per metus organizuojamos akcijos, šviečiama ir informuojama visuomenė 
ir pan.) 
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Informacija apie EGIO įdiegtą komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemą papildančią EEĮ atliekų surinkimo sistemą 
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- Įdiegta papildanti EEĮ atliekų 

surinkimo sistema 



• Bendradarbiaudama su regioniniais atliekų tvarkymo centrais ir kitais 
komunalinių atliekų tvarkytojais organizuoja ir finansuoja EEĮ bei 
baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą didelio gabarito atliekų 
surinkimo aikštelėse, taip užtikrinamas EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimas ir LR atliekų tvarkymo įstatymo 
reikalavimo įgyvendinimas; 
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Regionas 
Aikštelių 
skaičius  

Alytaus 15 

Kauno 8 

Klaipėdos 9 

Marijampolės 6 

Panevėžio 9 

Šiaulių 9 

Tauragės 4 

Telšių 4 

Utenos 7 

Vilniaus 10 

Viso: 81 



• Bendradarbiaudamos su nariais ir EEĮ atliekų tvarkytojais yra įrengusi 
teisės aktų reikalavimus atitinkantį EEĮ atliekų priėmimo vietų tinklą, 
taip sumažinamas reikiamų sutvarkyti EEĮ atliekų kiekis bei narių 
išlaidos;  

22 E-GIO įsteigtos EEĮ atliekų priėmimo vietos mažinančios EEĮ atliekų tvarkymo užduotį iki 40% 



• GIA bendradarbiaudama su nariais, platintojais bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų tvarkytojais yra įrengusios teisės aktų 
reikalavimus atitinkantį nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų 
priėmimo vietų tinklą (nemokamai renkamos baterijų ir akumuliatorių 
atliekos daugiau kaip 4000 vietų), taip didinamas surenkamų baterijų 
ir akumuliatorių atliekų kiekis bei sumažinamos narių išlaidos; 

 

• E-GIO bendradarbiaudama su nariais, platintojais bei EEĮ atliekų 
tvarkytojais organizuoja nemokamą EEĮ atliekų surinkimą arba 
supirkimą iš EEĮ platinimo vietų (nemokamai surenkamos arba 
superkamos EEĮ atliekos iš daugiau kaip 1000 platinimo vietų) ir kitų 
susidarymo vietų, taip didinamas surenkamų EEĮ atliekų kiekis bei 
sumažinamos narių išlaidos; 
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GIA ir e-GIO EEĮ ir nešiojamųjų baterijų atliekų surinkimo vietos 
Vilniaus mieste 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos visų 

kategorijų EEĮ ir NB atliekos. 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos tos 

pačios paskirties kaip platintojo parduodama EEĮ 

įranga EEĮ atliekos ir NB atliekos 

 Šiose vietose yra surenkamos EEĮ ir NB atliekos 

iš įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų ir 

moksleivių. (Projektas „Mes rūšiuojam“ 

www.mesrusiuojam.lt) 
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GIA ir e-GIO EEĮ ir nešiojamųjų baterijų atliekų surinkimo vietos 
Kauno mieste 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos visų 

kategorijų EEĮ ir NB atliekos. 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos tos 

pačios paskirties kaip platintojo parduodama EEĮ 

įranga EEĮ atliekos ir NB atliekos 

 Šiose vietose yra surenkamos EEĮ ir NB atliekos 

iš įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų ir 

moksleivių. (Projektas „Mes rūšiuojam“ 

www.mesrusiuojam.lt) 
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GIA ir e-GIO EEĮ ir nešiojamųjų baterijų atliekų surinkimo vietos 
Klaipėdos mieste 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos visų 

kategorijų EEĮ ir NB atliekos. 

Šiose platinimo vietose yra surenkamos tos 

pačios paskirties kaip platintojo parduodama EEĮ 

įranga EEĮ atliekos ir NB atliekos 

 Šiose vietose yra surenkamos EEĮ ir NB atliekos 

iš įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų ir 

moksleivių. (Projektas „Mes rūšiuojam“ 

www.mesrusiuojam.lt) 



• Informuoja bei šviečia visuomenę EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių 
atliekų tvarkymo klausimais, taip pat bendradarbiaudamos su nariais 
idividualiai įgyvendina ekologinius projektus, taip taupomos narių 
lėšos bei gerinamas narių įvaizdis; 
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• Nariams ir jų klientams nemokamai organizuoja seminarus, 
konsultuoja visais EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 
klausimais, esant poreikiui atstovauja valstybinėse institucijose, taip 
padedama nariams atititikti aplinkosauginius reikalavimus;  

• Aplinkos ministerijai už narius teikia EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių 
ataskaitas, taip sumažinamos narių patiriamos išlaidos (pvz. 
administravimui)  ir taupomas narių laikas.  
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• GIA ir e-GIO 2013 metų gaminių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo 
ataskaitos priimtos, Aplinkos ministerija priekaištų mūsų veiklai neturi. 
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Taip pat norime informuoti:  
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Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) ir VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuotojų organizacija“ (e-GIO) narių ir pavedimo 
davėjų mokami mokesčiai organizacijoms:  

 
• Sutarties sudarymo mokestis – 0,00 Lt.; 

 

• Mokėjimai 2013 metais už baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, 
naudojimą ir visuomenės švietimą ir informavimą: 
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Baterijų ir akumuliatorių rūšis 
Tarifas Lt (be PVM)  už vieną Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai patiektą baterijų (galvaninių elementų) ir 
akumuliatorių toną 

Baterijos (galvaniniai elementai) 5241,60 Lt / 1518,07 EUR 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 618,00 Lt / 178,98 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 36,40 Lt / 10,54 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto priemones 10,40 Lt / 3,01 EUR 

Pramoniniai akumuliatoriai 36,40 Lt / 10,54 EUR 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 10,40 Lt / 3,01 EUR 

Nešiojami akumuliatoriai 780,00 Lt / 225,90 EUR 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 618,00 Lt / 178,98 EUR 



• Mokėjimai 2013 metai už EEĮ atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą ir 
visuomenės švietimą ir informavimą  atskiroms elektros ir elektroninės įrangos  rūšims pagal 
kategorijas: 
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Kategorija Elektros ir elektroninė įranga Tarifas* Lt (be PVM)  už vieną 
Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai patiektą elektros ir 
elektroninės įrangos toną 

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai: 

1.1. 
stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga 220,48 Lt / 63,85 EUR 

1.2. stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga 413,92 Lt / 119,87 EUR 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai 382,72 Lt / 110,84 EUR 

3. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga: 

3.1. 
informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių 
monitorius 

305,76 Lt / 88,55 EUR 

3.2. kompiuterių monitoriai 291,20 Lt / 84,33 EUR 

4. Vartojimo įranga: 

4.1. vartojimo įranga, išskyrus televizorius 287,04 Lt / 83,13 EUR 

4.2. televizoriai 312,00 Lt / 90,36 EUR 

5. Apšvietimo įranga: 

5.1. apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas 362,75 Lt / 105,05 EUR 

5.2. dujošvytės lempos  1199,74 Lt / 347,46 EUR 

6. 
Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius 
pramoninius prietaisus) 

382,72 Lt / 110,84 EUR 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 299,52 Lt / 86,74 EUR 

8. 
Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus 

produktus) 
382,72 Lt / 110,84 EUR 

9. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 382,72 Lt / 110,84 EUR 

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 382,72 Lt / 110,84 EUR 



• metinis administravimo mokestis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• PASTABA: Nariui pavedus organizuoti EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, metinis administravimo mokestis 

skaičiuojamas kartu įvertinus Nario EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymui skiriamų lėšų sumą. 
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Nario gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma litais (be PVM) 
Metinis mokestis litais 

(be PVM) nuo iki 

0 Lt / 0 EUR 500 Lt / 144,81 EUR 200 Lt / 57,92 EUR 

501 Lt / 145,09 EUR 1 000 Lt / 289,62 EUR 300 Lt / 86,88 EUR 

1 001 Lt / 289,90 EUR 1 500 Lt / 434,43 EUR 400 Lt / 115,84 EUR 

1 501 Lt / 434,71 EUR 2 500 Lt / 724,05 EUR 500 Lt / 144,81 EUR 

2 501 Lt / 724,33 EUR 3 000 Lt / 868,86 EUR 600 Lt / 173,77 EUR 

3 001 Lt / 869,14 EUR 4 000 Lt / 1158,48 EUR 700 Lt / 202,73 EUR 

4 001 Lt / 1158,77 EUR 5 000 Lt / 1448,10 EUR 800 Lt / 231,69 EUR 

5 001 Lt / 1448,39 EUR 7 500 Lt / 2172,15 EUR 900 Lt / 260,65 EUR 

7 501 Lt / 2172,44 EUR 10 000 Lt / 2896,20 EUR 1 000 Lt / 289,62 EUR 

10 001 Lt / 2896,49 EUR 15 000 Lt / 4344,30 EUR 1 500 Lt / 434,43 EUR 

15 001 Lt / 4344,59 EUR 20 000 Lt / 5792,40 EUR 2 000 Lt / 579,24 EUR 

20 001 Lt / 5792,69 EUR 30 000 Lt / 8688,60 EUR 3 000 Lt / 868,86 EUR 

30 001 Lt / 8688,89 EUR 4 000 Lt / 1158,48 EUR 



• EEĮ atliekų tvarkymo užduotys 2015 metams: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Baterijų ir akumuliatorių tvarkymo užduotys 2015 metams: 
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Elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo 

būdas 

Elektros ir 

elektroninė įranga 

(kategorija*) 

1 užduoties 

vykdymo 

variantas 

(kiekybinė 

užduotis) 

2 užduoties vykdymo variantas 

kiekybinė 

užduotis 
kokybinė užduotis 

surinkti ir paruošti naudoti 

pakartotinai, perdirbti ar 

kitaip naudoti atsižvelgiant 

į minimalius elektros ir 

elektroninės įrangos 

atliekų naudojimo 

reikalavimus 

  

1A, 1B, 3A,3B, 

4A, 5B, 10. 

55 45 Eksploatuoti ne mažiau kaip vieną elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietą. Būtinų 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo 

vietų skaičius priklauso nuo gamintojo ar 

importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais 

patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio ir 

turi būti ne mažesnis kaip viena priėmimo vieta 200 

tonų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiektos elektros ir elektroninės įrangos. 

2, 5A, 6, 7, 8, 9. 40 30 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

pavadinimas 
Naudojimas ir (ar) perdirbimas* 

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių 

kiekį 

nešiojamosios baterijos (galvaniniai 

elementai) ir akumuliatoriai 

perdirbimas 40 



• Sukurta ir nuo 2014 metais naudojama GIA ir e-GIO duomenų teikimo, 
sąskaitų gavimo, dokumentų paskirstymo, ataskaitų parengimo 
programa, taip sumažinamos narių patiriamos išlaidos (pvz. 
administravimui)  ir taupomas narių laikas.  
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Pageidavimai? 

Pasiūlymai? 



• Įgyvendina didžiausią Lietuvoje EEĮ ir nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimo ir visuomenės informavimo ir 
švietimo projektą „Mes rūšiuojam” (www.mesrusiuojam.lt), kurio 
metu švietimo įstaigose, įmonėse, organizacijose renkamos EEĮ bei 
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vykdomas švietimas, 
taip užtikrinamas EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų 
surinkimas ir pareigos šviesti vykdymas;  
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Atliekas renka 

Organizatoriai 



Ką 
pasiekėme? 

Ko ir kodėl 
siekiame? 

Kas mes? 



„Mes rūšiuojam“ finansavimas 

Projektą „Mes rūšiuojam“ finansuoja: 

• Licencijuotos organizacijos (GIA, EGIO, 
„Ekošviesa“); 

• Atliekas tvarkančios įmonės (ATC, Extara, 
Metaloidas, ENTP tinklas); 

• Atsakingos, aplinką tausojančios įmonės, kurių 
didžioji dauguma yra gamintojai ir 
importuotojai. 



2013-2014m. sezonas 



• Projekte dalyvavo 350 000 
darželinukų, moksleivių, studentų ir 
mokytojų. 

• 2200 švietimo įstaigų visoje Lietuvoje 
sudarytos galimybės rūšiuoti EEĮ ir 
baterijų atliekas, projekte aktyviai 
dalyvavo 1400 iš jų. 

• Mokant moksleivius rūšiuoti, nuo 
projekto pradžios papildomai buvo 
surinkta 550 tonų elektronikos ir 19 
tonų baterijų atliekų. 





• Prie projekto prisijungė ir 
visoje Lietuvoje aktyviai 
dalyvavo 440 įmonių, įstaigų 
bei organizacijų darbuotojai 
(be švietimo įstaigų); 

• Mokant visuomenę, įmonių 
darbuotojus ir jų šeimos narius 
rūšiuoti 2013-2014 metais 
papildomai buvo surinkta 43 
tonos EEĮ ir 1,1 tonos baterijų 
atliekų. 



• Jau per pirmuosius metus prie 
projekto „MesRūšiuojam 
Autoservise“ prisijungė 525 
autoservisai. 

• Mokant autoservisus rūšiuoti 
2013-2014 metais papildomai 
buvo surinkta: 
– 308 tonos alyvų atliekų; 
– 99 tonos įvairių filtrų atliekų; 
– 27 tonos amortizatorių atliekų; 
– 249 tonos automobilių padangų 

atliekų. 
VISO: 683 tonos atliekų! 



• Projekto metu visiems Lietuvos 
gyventojams buvo suteikta galimybė 
atiduoti turimą ENTP tinkamam 
sutvarkymui ir pranešti apie  aplinką 
teršiančias ENTP. 

• Mokant gyventojus perduoti ENTP 
atsakingiems atliekų tvarkytojams, 
2013-2014 metais buvo perduotos 
599 transporto priemonės, gauti 132 
pranešimai apie be priežiūros 
paliktas ENTP, 20 pranešimų apie 
nelegalius ENTP ardytojus. 



• GIA ir LiKA suvienijo jėgas bei 
sudarė sąlygas visų savivaldybių 
gyventojams patogiai atiduoti 
EEĮ ir nešiojamų baterijų 
atliekas, o už atsakingumą 
atsidėkojo lietuvišku kinu. 

• Lietuvos savivaldybių gyventojai 
išrūšiavo ir į vasaros kino 
festivalio bilietus jau iškeitė  221 
toną elektronikos ir nešiojamų 
baterijų atliekų.  





2014-2015m. sezonas 



Informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą ir 
internete... 



• 2014-2015 metais švietimo įstaigų 
auklėtinius ir toliau skatins rūšiuoti 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
nariai ir partneriai su dar 
vertingesniais prizais. 

• Toliau dėsime pastangas ugdant 
gerus rūšiavimo įgūdžius turinčią ir 
draugišką aplinkai jaunąją kartą. 

 





• 2014-2015 metais įmonių, 
įstaigų ir organizacijų 
darbuotojus rūšiuoti atliekas 
skatins lietuvių kino aktorius 
su padėjėja, t.y. „Mes 
rūšiuojam“ tęsia draugystę su 
lietuvišku kinu ir kultūra. 

• Didinsime rūšiuojančių įmonių 
skaičių. 

 



• Toliau bandysime atkreipti 
Lietuvos autoservisų dėmesį į 
rūšiavimo ir tinkamo atliekų 
tvarkymo svarbą. 

• Toliau skelbsime, kad 
išrūšiuotos autoservisų 
atliekas parduoti atliekų 
tvarkytojams yra geriau nei jas 
sudeginti ar išmesti.  

 



• Kartosime Lietuvos 
gyventojams, kad 
nebenaudojamo automobilio 
vieta tikrai ne kieme. 

• Toliau dirbsime ir sieksime, 
kad 20 tūkst. tonų kasmet į 
sąvartynus ir aplinką 
patenkančių automobilinių 
atliekų būtų perdirbtos. 

 DAUGIAU ERDVĖS KIEMUOSE 



• Visoje Lietuvoje prekybos 
centruose ir kituose viešose 
vietose statome specialias „Mes 
rūšiuojam“ elektronikos ir 
baterijų surinkimo talpas. 

• Toliau ugdysime gerus rūšiavimo 
įgūdžius turinčią ir draugišką 
aplinkai visuomenę. 

 SMULKIOS ELEKTRONIKOS IR BATERIJŲ 
SURINKIMO SISTEMA VISOJE LIETUVOJE 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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