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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
ORGANIZAVIMAS 2017 METAIS 

 
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ - pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, 
kurios tikslas yra geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) gamintojams ir 
importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas. Organizacija 
veiklą pradėjo vykdyti 2012 metais, turi Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo 
licenciją. Organizacijos nariai - http://www.eei.lt/nariai/.  
 
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija - pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas yra 
geriausiomis sąlygomis vykdyti apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių, ir kitų apmokestinamųjų 
gaminių) (toliau – Gaminių) gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės 
aktuose nustatytas pareigas. Asociacija veiklą pradėjo vykdyti 2006 metais, turi galiojančias LR aplinkos 
ministerijos išduotas Gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas. Asociacijos nariai - 
http://www.gia.lt/asociacijos-nariai/. 

 
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ – 
didžiausios, patikimai veiklą vykdančios organizacijos, kurios vykdo Jums nustatytas pareigas, t.y.: 

 Laiduoja už narius ir garantuoja EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 
užduočių ir kitų pareigų įvykdymą, taip mažinamos narių patiriamos išlaidos ir sumažinama rizika; 

 Bendradarbiaudamos su visomis Lietuvos savivaldybėmis yra sukūrusios buityje susidarančių EEĮ bei 
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemą, taip užtikrinamas efektyvus ir 
teisėtas Gaminių atliekų surinkimas; 

 Bendradarbiaudamos su patikimais EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojais 
visoje Lietuvoje efektyviai organizuoja EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą 
bei tinkamą jų perdirbimą, taip mažiausiais kaštais užtikrinamas Gaminių atliekų sutvarkymas; 

 Bendradarbiaujant su visais Lietuvos regioniniais atliekų tvarkymo centrais organizuoja ir finansuoja 
EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, 
taip užtikrinamas Gaminių atliekų surinkimas ir LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimo 
įgyvendinimas; 

 Informuoja ir šviečia visuomenę bei Jūsų klientus – platintojus, pasirūpina jiems nustatytų pareigų 
vykdymu, taip taupomos narių lėšos ir gerinamas narių įvaizdis; 

 Suteikia galimybę patogiai ir efektyviai naudotis informacine sistema, taip pat už Jus Aplinkos 
ministerijai pateikia EEĮ bei baterijų ir akumuliatorių ataskaitas, taip sumažinamos narių patiriamos 
išlaidos (pvz., administravimui) ir taupomas narių laikas; 

 Įgyvendina Jums ir Jūsų klientams skirtą projektą „Mes rūšiuojam“ (www.mesrusiuojam.lt), kurio 
metu visoje Lietuvoje (švietimo įstaigose, įmonėse, organizacijose iš fizinių asmenų) renkamos 
Gaminių atliekos ir vykdomas švietimas, taip užtikrinamas EEĮ bei nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimas ir pareigos šviesti visuomenę vykdymas; 

 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 atitikti aplinkosauginius reikalavimus. 

 
 
 
 

http://www.eei.lt/nariai/
http://www.gia.lt/asociacijos-nariai/
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2 

 

Narystės mokesčiai 2017 metais: 

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

visuomenės švietimą ir informavimą atskiroms elektros ir elektroninės įrangos rūšims pagal 

kategorijas: 

Kategorija Elektros ir elektroninė įranga Tarifas* EUR (be PVM)  už 
vieną Lietuvos Respublikos 

vidaus rinkai praėjusiais 
kalendoriniais metais 

patiektą elektros ir 
elektroninės įrangos toną 

1.  Stambūs namų apyvokos prietaisai: 

1a. 
stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su 
šaldymo įranga 

143,80 

1b. stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga 224,65 

2.  Smulkūs namų apyvokos prietaisai 163,38 

3.  Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga: 

3a. 
informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus 
kompiuterių monitorius 

164,85 

3b. kompiuterių monitoriai 117,60 

4.  Vartojimo įranga: 

4a. vartojimo įranga, išskyrus televizorius ir fotovoltines plokštes 163,20 

4b. televizoriai 138,71 

5.  Apšvietimo įranga: 

5a. apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas 163,38 

5b. dujošvytės lempos  482,48 

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

190,12 

7.  Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga 161,56 

8. 
 Medicinos prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir infekuotus  
roduktus) 

161,76 

9.  Stebėsenos ir kontrolės prietaisai 161,89 

10.  Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai 213,10 

* - lentelėje pateikti tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ turi teisę vienašališkai mažinti tarifus. Tarifas apskaičiuotas atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2017 metams nustatytą 

EEĮ atliekų tvarkymo užduotį – 55% (1a, 1b kategorijoms), 50% (3a, 3b, 4a, 4b, 5b, 10 kateogorijoms) ir 40% (2, 5a, 6, 7, 8, 9 

kategorijoms), skaičiuojant nuo praėjusiais kalendoriniais metais LR vidaus rinkai patiekto elektros ir elektroninės įrangos kiekio. 

 

 Mokėjimai už visų kategorijų ne buityje naudojamos EEĮ atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą 

naudoti, naudojimą bei visuomenės švietimą ir informavimą – 8,00 EUR (be PVM) už vieną LR 

vidaus rinkai praėjusiais kalendoriniais metais patiektą elektros it elektroninės įrangos toną; 

 

 



3 

 

 

 Mokėjimai 2017 metais už baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, 

naudojimą bei visuomenės švietimą ir informavimą: 

Baterijų ir akumuliatorių rūšis 

Tarifas* EUR (be PVM)  už vieną Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai einamaisiais metais 

patiektą baterijų (galvaninių elementų) ir 
akumuliatorių toną 

Baterijos (galvaniniai elementai) 
1793,14 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 
199,50 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 
17,48 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  
transporto priemones 

5,25 

Pramoniniai akumuliatoriai 17,48 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 
5,25 

Nešiojami akumuliatoriai 
271,69 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 
199,50 

* - lentelėje pateikti tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami, Gamintojų ir Importuotojų Asociacija turi teisę 

vienašališkai mažinti tarifus. Tarifas apskaičiuotas atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2017 metams nustatytą baterijų ir akumuliatorių 

atliekų tvarkymo užduotį – 45%, skaičiuojant nuo einamaisiais metais LR vidaus rinkai patiekto baterijų ir akumuliatorių 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 80 

201  400 140  

401  800 200  

801 1600 260  

1601  3200 440  

3201 6400 660  

6401 10 000 1000 

Nuo 10 001 1400 
PASTABA: Nariui pavedus organizuoti EEĮ, baterijų ir akumuliatorių ir/ar kitų gaminių atliekų tvarkymą, metinis administravimo 
mokestis skaičiuojamas kartu įvertinus Nario EEĮ, baterijų ir akumuliatorių ir/ar kitų Gaminių atliekų tvarkymui skiriamų lėšų sumą. 
Pvz.: įmonė „X“ per kalendorinius metus LR vidaus rinkai patiekė 1 toną nešiojamųjų akumuliatorių (tvarkymui ir švietimui bus 
skirta suma 271,69 EUR) ir 1 toną smulkių namų apyvokos prietaisų (tvarkymui ir visuomenės informavimui bei švietimui bus skirta 
134,82 EUR). Susumavus už nešiojamųjų akumuliatorių ir smulkių namų apyvokos prietaisų atliekų tvarkymą ir visuomenės 
informavimą bei švietimą skiriamas sumas (271,69 + 134,82) gauname 406,51 EUR. Pagal metinio administravimo mokesčio 
apskaičiavimo lentelę 406,51 EUR suma už gaminių atliekų tvarkymą ir visuomenės informavimą bei švietimą patenka į 3 grupę, t.y. 
metinis administravimo mokestis bus 200 EUR. 

 

 Organizacijų nariai ar jų klientai gali susimažinti patiriamas išlaidas priduodami jų veiklos metu 

susidarančias (pvz., brokuotas, platinimo vietose vartotojų atiduodamas ar veiklos metu 

susidarančias) EEĮ atliekas, EEĮ atliekų priėmimo kainos derinamos atskiru susitarimu. 
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Daugiau informacijos apie VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir Gamintojų ir 
Importuotojų Asociaciją, jų vykdomą veiklą – www.eei.lt ir www.gia.lt. Dėl papildomos informacijos galite 
kreiptis el. paštais info@eei.lt ir info@gia.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84. Jums pageidaujant, mes galime 
Jūsų įmonės atstovams organizuoti atskirą pristatymą, kurio metu supažindinsime su VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos veikla bei naujausiais 
aplinkosauginiais reikalavimais. 
 
 
 
VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei Gamintojų ir Importuotojų Asociacija 

kolektyviai, prisiimdamos visapusę atsakomybę ir administracinę naštą, patikimai užtikrins Jums LR atliekų 

tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą. 

Kviečiame tapti mūsų nariais ir Jums nustatytų pareigų vykdymą 2017 metais  

pavesti mums! 

 

http://www.eei.lt/
http://www.gia.lt/
mailto:info@eei.lt
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