
Atmintinė elektros ir elektroninės 
įrangos importuotojams, gamintojams 

ir platintojams 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Taikant GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPĄ, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų 
vidaus rinkai tiekiamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos) poveikį aplinkai per visą būvio 

ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, 
naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių atliekų 
tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių 

gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus 
susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą. 

 

Importuotojas – teisės aktų 
 nustatyta tvarka įregistravęs savo  
veiklą asmuo, kuris iš kitos valstybės 
narės ar trečiosios šalies įveža ir pirmą 
kartą verslo tikslais LR rinkai tiekia 
elektros ir elektroninės įrangą, 
naudodamas bet kokias, taip pat 
nuotolinio ryšio priemones arba yra 
įsteigęs valstybėje narėje ar trečiojoje 
šalyje ir kuris, naudodamas nuotolinio 
ryšio priemones, LR buitinės ar ne 
buitinės elektros ir elektroninės 
įrangos vartotojams 
tiesiogiai parduoda elektros ir 
elektroninę įrangą. 

Tiekimas LR vidaus rinkai  
verslo tikslais – į LR teritoriją 
įvežtų, LR teritorijoje 
pagamintų elektros ir 
elektroninės įrangos 
perleidimas už atlygį ar 
nemokamai kitam asmeniui 
LR teritorijoje arba 
sunaudojimui savoms 
reikmėms skirtų daugiau kaip 
5 elektros ir elektroninės 
įrangos vienetų įvežimas į LR 
teritoriją, pagaminimas LR 
teritorijoje per kalendorinius 
metus. 

Elektros ir elektroninė  
įranga (toliau EEĮ) – įranga, 
kuriai tinkamai funkcionuoti 
reikalingos elektros srovės arba 
elektromagnetiniai laukai, ir 
įranga, skirta kurti, perduoti 
arba išmatuoti tokias sroves ar 
laukus, priklausanti Aplinkos 
ministerijos nustatytoms 
kategorijoms ir 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. 



Švietimo ir 
informavimo būdai: 

 Specialūs leidiniai, 
stendai, spauda; 

 Informacija 
pardavimo 
dokumentuose, 
reklaminėje 
literatūroje; 

 Interneto 
svetainėse. 

Teikiama informacija turi būti: 

 Informatyvi, aiški, aktuali, 
nuolat atnaujinama; 

 Importuotojo/gamintojo 
interneto svetainėje nuolat ir 
gerai matoma; 

 Interneto naujienų svetainėse 
atnaujinama ne rečiau kaip 
kartą per 2 mėn..; 

 Leidiniai platinami 
vartotojams prieinamose, 
lankomose vietose; 

 Stendai A3 formato (420x297 
mm). 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu,  
elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai  

privalo: 

 
 
 

   
 

  

Lietuvos vidaus rinkai planuojantys tiekti EEĮ gamintojai ir importuotojai turi registruotis  
Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). 
www.gpais.eu  

Organizuoti surinkimą, vežimą, apdorojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir 
importuotojų tiektą LR vidaus rinkai verslo tikslais EEĮ, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų 
tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 

Aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę EEĮ atliekų tvarkymo  
klausimais: apie reikalavimą atskirti EEĮ atliekas nuo kitų atliekų; EEĮ esančias pavojingas medžiagas; 
netinkamo EEĮ atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai; EEĮ atliekų tvarkymo galimybes ir 
surinkimo vietas ir pan. (netaikomos EEĮ LR teritorijoje pagaminantiems ar įvežantiems į LR teritoriją ir savoms 

reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) importuotojams). 

Informacijos turinys: 

 EEĮ esančios pavojingos medžiagos, jų 

keliamas pavojus visuomenės sveikatai 
ir aplinkai; 

 netinkamo atliekų tvarkymo žala 
visuomenės sveikatai ir aplinkai; 

 atliekų rūšiavimo svarba; 

 reikalavimai perdirbti atliekas; 

 atliekų surinkimo vietų sąrašas; 

 atliekų grąžinimo, surinkimo ir 
perdirbimo sistemas ir galimybes jomis 
naudotis; 

 vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmenį 
skatinant atliekų pakartotinį 
naudojimą, perdirbimą ir kitokį 
naudojimą. 

http://www.gpais.eu/


  
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. Metai 

Elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo 

būdas 

1 užduoties 

vykdymo 

variantas 

(kiekybinė 

užduotis) 

2 užduoties vykdymo variantas 

kiekybinė 

užduotis 
kokybinė užduotis 

16. 2018 surinkti ir paruošti naudoti 

pakartotinai, perdirbti ar 

kitaip naudoti atsižvelgiant į 

minimalius elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

naudojimo reikalavimus 

65 55 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 150 tonų Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiektos elektros ir 

elektroninės įrangos. Gamintojo ar 

importuotojo, pradėjusio Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiekti elektros ir elektroninę 

įrangą einamaisiais kalendoriniais 

metais, būtinų elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

priėmimo vietų skaičius priklauso 

nuo gamintojo ar importuotojo 

planuojamo einamaisiais 

kalendoriniais metais Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais tiekti elektros ir elektroninės 

įrangos kiekio ir turi būti ne 

mažesnis kaip viena priėmimo vieta 

150 tonų Lietuvos Respublikos 

vidaus rinkai verslo tikslais 

planuojamos tiekti elektros ir 

elektroninės įrangos 

17. 2019 70 60 

18. nuo 

2020 

75 65 

       
  

 

 

 

 Apmokėti EEĮ atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidas, taip pat visuomenės švietimo ir 
informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas. 

Įvykdyti Vyriausybės nustatytas EEĮ atliekų tvarkymo užduotis. (Vyriausybė nustato, kokį  

mažiausią EEĮ atliekų kiekį pagal minimalius EEĮ atliekų naudojimo reikalavimus turi sutvarkyti gamintojai ir 

importuotojai, atsižvelgdama į per praėjusius kalendorinius metus LR vidaus rinkai verslo tikslais tiektos EEĮ kiekį 

ir į minimalius gamintojų ir importuotojų organizuojamų EEĮ atliekų surinkimo sistemų kokybės reikalavimus.) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarkyti EEĮ apskaitą. (Reglamentuoja LR aplinkos ministro  
2009-04-27 įsakymu Nr. D1-290 patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo 
ataskaitų teikimo taisyklės.) 

EEĮ ir importuotojai turi organizuoti savo organizuojamose EEĮ atliekų tvarkymo sistemose, 
savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, iš platintojų surinktų EEĮ atliekų 
tvarkymą. 

Gamintojai ir (ar) importuotojai privalo: 
1) sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais 

asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl buitinių  
EEĮ atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių 

aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo; 
2) sudaryti sutartis su EEĮ atliekų surinkėjais dėl buitinių EEĮ atliekų surinkimo iš savivaldybių 

įrengtų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, surinktų atliekų vežimo, paruošimo naudoti ir 
sutartis su EEĮ atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų EEĮ atliekų 
panaudojimo; 

3) sudaryti sutartis su EEĮ platintojais ir EEĮ atliekų surinkėjais dėl buitinių EEĮ atliekų surinkimo 
iš EEĮ platintojų, tokių surinktų atliekų vežimo, paruošimo naudoti ir sutartis su EEĮ atliekų  
naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl buitinių EEĮ atliekų, surinktų iš EEĮ  
platintojų, panaudojimo. 

Siekdami įvykdyti Vyriausybės nustatytas užduotis, EEĮ gamintojai ir importuotojai gali diegti 
savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias EEĮ atliekų surinkimo 
sistemas. 

LR vidaus rinkai tiekiamos EEĮ apskaitoje  turi būti nurodomi duomenys: 

 EEĮ kategorijų sąrašas; 

 į LR importuotos ir (ar) įvežtos ir vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos EEĮ kiekis tonomis; 

 LR pagamintos ir vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos EEĮ kiekis tonomis; 

 iš LR eksportuotos ir (ar) išvežtos buityje ir ne buityje naudojamos EEĮ kiekis tonomis; 

 iš viso LR vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos EEĮ kiekis tonomis. 

Jei EEĮ tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos EEĮ apskaitoje 

EEĮ svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio. 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vykdoma gamintojo ir (ar) importuotojo 
vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka naudojantis GPAIS: 

 parengti ir turėti pagal atskiras gaminių rūšis Taisyklių 3 punkte nurodytą Sąrašą; 

 ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio gaminių apskaitos 
žurnalas; 

 kalendoriniam metų ketvirčiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinio 
metų ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama to ketvirčio gaminių apskaitos suvestinė. 

 Kartu su suvestine turi būti suformuota ir patvirtinta atliekų tvarkymo organizavimo veiklos suvestinė, 
kurioje nurodomi duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą atliekų tvarkymą ir vykdytas 
visuomenės švietimo ir informavimo priemones 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros ir elektroninės  

įrangos ženklinimas 
  

 

 

 

 

 

 
 

  

EEĮ gamintojai ir importuotojai privalo aplinkos 
ministro nustatyta tvarka standartiniu ženklu 
ženklinti LR vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą EEĮ. 
Ženklinimas privalo būti toks, kad po tiekimo LR 
vidaus rinkai verslo tikslais būtų galima 
vienareikšmiškai nustatyti EEĮ gamintoją ir (ar) 
importuotoją, tiekimo LR vidaus rinkai verslo tikslais 
datą ir kad vartotojai būtų informuoti apie būtinybę 
atskirai rinkti EEĮ atliekas. Jeigu dėl EEĮ dydžio ar 
funkcinės paskirties to padaryti praktiškai 
neįmanoma, toks ženklinimas turi būti 
spausdinamas ant EEĮ pakuotės, naudojimo 
instrukcijoje ir garantijos pažymėjime. 

 

EEĮ bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 2 
priede pateikiamas simbolis, nurodantis, 

kad EEĮ atliekas reikia rinkti atskirai ir 
nešalinti su kitomis komunalinėmis 

atliekomis. 

 

EEĮ gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų 
teikimo taisyklių 5 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius. 
Kartu su ataskaita EEĮ gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti ataskaitos priedus: 
1) dokumentą, įrodantį, kad EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas; 
2) EEĮ atliekų sutvarkymą įrodantį (-čius) dokumentą (-us); 
3) sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl EEĮ atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo kopijas; 
4) užpildytą EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, kartu su 

dokumentų, patvirtinančių EEĮ atliekų tvarkymo finansavimą (pavyzdžiui, sąskaita faktūra, kasos pajamų 
orderis, sąskaita ar kt. finansinis dokumentas), kopijomis. 

 

Pasibaigus kalendoriniams metams gamintojas ir (ar) importuotojas privalo naudodamasis GPAIS ne vėliau kaip per 
30 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos suformuoti ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo 
kalendorinių metų pabaigos Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą. Aplinkos 
apsaugos agentūra iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą Ataskaitą ir nenustačiusi šios Ataskaitos trūkumų ją priima. 
Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos Ataskaitos trūkumus, Ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir 
laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą naudojantis GPAIS nepateikiama pagal Aplinkos 
apsaugos agentūros nurodytus trūkumus patikslinta Ataskaita. 

 



Pareigos elektros ir elektroninės 
įrangos platintojams 

  
EEĮ platintojams draudžiama platinti EEĮ, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra 

įsiregistravę aplinkos ministro nustatyta tvarka, taip pat kurio EEĮ nėra paženklinta nustatyta 
tvarka. 

Platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas buitines EEĮ atliekas 
tuo atveju, jeigu vartotojo atiduodamos EEĮ atliekos yra tos pačios paskirties, kaip platintojo 
parduodama EEĮ. 

Platintojai privalo nemokamai priimti vartotojo atiduodamas smulkios EEĮ atliekas, 
kurių išoriniai matmenys ne didesni kaip 25 cm, mažmeninės prekybos parduotuvėse, 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 EEĮ atliekos nėra tos pačios paskirties kaip platintojo parduodama 
EEĮ. Nepriimti galima tik tuo atveju, jeigu EEĮ atliekas sudaro EEĮ be pagrindinių tokios 
įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų EEĮ atliekoms, ir (ar) atliekos dėl užterštumo 
kelia pavojų darbuotojų saugumui ir sveikatai. 

 

Iš vartotojų priimtas buitines EEĮ atliekas platintojai gali nemokamai (pasirinktinai): 
1) pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles; 
2) perduoti atliekų tvarkytojui, kuris yra sudaręs sutartį su gamintoju, importuotoju 

ar gamintojų ir importuotojų organizacija dėl EEĮ 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. 

 

Gamintojo ir importuotojo pageidavimu platintojas turi vartotojui nurodyti EEĮ 
atliekų tvarkymo išlaidas. 

 

Šių nuostatų reikalavimai taip pat taikomi platintojams, kurie LR vidaus rinkai verslo 
tikslais tiekdami EEĮ naudojasi nuotolinio ryšio priemonėmis. Šiuo atveju vartotojams turi 
būti sudarytos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas EEĮ atsiėmimo vietoje. Informacija, kurioje aiškiai 
nurodoma, kam ir kokiais būdais vartotojas gali atiduoti EEĮ atliekas, turi būti paskelbta 
gerai matomoje vietoje platintojo naudojamoje interneto parduotuvės svetainėje. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 m. 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai 
pareigas gali vykdyti: 

 individualiai (organizuojant ir finansuojant tiektos EEĮ atliekų 
tvarkymą), 

 kolektyviai (pavedant visų pareigų vykdymą licencijuotai 
organizacijai). 

ATSAKOMYBĖ: EEĮ gamintojai ir importuotojai, kurie netvarko ir 
nedalyvauja EEĮ atliekų tvarkymo sistemoje, gali būti traukiami 

administracinėn atsakomybėn pagal LR ANK 24912 ir nubausti bauda 

nuo 2 700 Eur iki 6 000 Eur. 
Taip pat už EEĮ importuotojams nustatytų pareigų nevykdymą, LR 

aplinkos apsaugos įstatyme nustatytos baudos juridiniams asmenims  

iki 14 000 Eur. 
 

Importuotojai, platindami EEĮ, kuriose neišvengiamai yra baterijos ir 
akumuliatoriai, tampa baterijų ir akumuliatorių (įmontuotų į 

prietaisus) importuotojais, kuriems taip pat taikomas gamintojo 
atsakomybės principas ir kurie turi vykdyti jiems nustatytas pareigas. 

 
! 

EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą 
galima pavesti licencijuotai organizacijai - 

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 
organizacijai“. 

 
Daugiau informacijos: 

www.eei.lt.  
info@eei.lt  

(8 6) 569 9355 
 

http://www.gia.lt/
mailto:asta@gia.lt

