GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS
ATLIEKŲ TVARKYMO
2010 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2011 m.

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 59.
2. 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamosios pakuotės kiekis
pagal rūšis pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Plastikinė

PET
(polietileno
tereftalatas)

Popierinė ir
kartoninė

Stiklinė

Metalinė

Kita pakuotė,
įskaitant ir
medinę

Kombinuota

22,540

0,835

154,422

0,000

6,070

94,114

0,017

Gamintojų ir (ar) importuotojų, kurie pakuoja ir (ar) įveža (importuoja) gaminius supakuotus į apmokestinamąją pakuotę ir
išleidžia juos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, tapusių Asociacijos nariais 2011 m. ir vykdžiusių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas 2010 m. apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo užduotis
individualiai, 2010 m. apmokestinamųjų pakuočių kiekiai pagal rūšis pateikti 2 lentelėje:
2 lentelė:
Plastikinė

PET
(polietileno
tereftalatas)

Popierinė ir
kartoninė

Stiklinė

Metalinė

Kita pakuotė,
įskaitant ir
medinę

Kombinuota

12,228

0,009

1 059,231

0,124

0,863

47,723

0,416

3. 2010 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamosios pakuotės atliekų kiekis pagal rūšis
pateiktas 3 lentelėje:
3 lentelė:
Surinktas ir sutvarkytas apmokestinamosios pakuotės atliekų kiekis (tonomis):

Plastikinė

PET
(polietileno
tereftalatas)

Popierinė ir
kartoninė

Stiklinė

Metalinė

Kita pakuotė,
įskaitant ir
medinę

Kombinuota

6,823

0,251

114,576

0,000

3,035

37,693

0,004

Pridedamos apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2010 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymo aprašymas pateiktas 4 lentelėje:
4 lentelė:
Eilės
Nr.

Priemonė

1.

Pagal Asociacijos poreikį, tęsti
bendradarbiavimą su apmokestinamųjų
pakuočių atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo

2.

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti naujas
sutartis su apmokestinamųjų pakuočių atliekas
tvarkančiomis įmonėmis dėl apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymo

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo
užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Tikslas

Vykdymo aprašymas

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Asociacijai nebuvo poreikio tęsti
bendradarbiavimo su apmokestinamųjų
pakuočių atliekas tvarkančiomis įmonėmis su
kuriomis buvo sudarytos sutartys 2009 m. dėl
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

Sudarytos dvi naujos sutartys dėl
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo
su UAB „ Atliekų tvarkymo centras“ ir UAB
„Greenmark“
Tęstas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Skuodo rajono
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija dėl gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo
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Eilės
Nr.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo
užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Pasirašytos naujos sutartys su Panevėžio
miesto savivaldybe, Raseinių rajono
savivaldybės administracija ir
Neringos savivaldybės administracija dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

7.

Finansuoti apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymą

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Tęstas bendradarbiavimas su UAB "Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudaryta nauja sutartis su UAB "Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Asociacija finansavo apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą taip kaip numatyta
su Aplinkos ministerija suderintoje
finansavimo schemoje

8.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

Informuoti visuomenę apie reikalavimus,
numatytus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymą ir (ar) šių gaminių tiekimo
rinkai sąlygas, ir (ar) apie surenkamų
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
atskiro surinkimo būtinumą bei naudą ir
(ar) žalingą jų poveikį aplinkai bei
žmonių sveikatai, ir (ar) Asociacijos
veiklą, ir (ar) teikti kitą informaciją šia
tema

9.

Teikti savivaldybėms ir savivaldybės (kelių
savivaldybių) įsteigtam juridiniam asmeniui,
kuriam pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymą, ir kitoms institucijoms
informaciją apie apmokestinamųjų pakuočių
atliekų tvarkymo trūkumus, jei tokia
informacija buvo Asociacijos užfiksuota ir (ar)
gauta iš gyventojų

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Informacijos iš gyventojų apie
apmokestinamųjų pakuočių atliekų tvarkymo
trūkumus negauta

10.

Organizuoti apmokestinamųjų pakuočių
atliekų surinkimą iš Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių nurodytų apmokestinamųjų pakuočių
atliekų susidarymo vietų

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Organizuotas apmokestinamųjų pakuočių
atliekų surinkimas iš 16 Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių nurodytų apmokestinamųjų pakuočių
atliekų susidarymo vietų.

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Organizuotas apmokestinamųjų pakuočių
atliekų surinkimas iš gyventojų tose
savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl apmokestinamųjų pakuočių atliekų
surinkimo:
Mažeikių rajone, birželio 11 ir 14 d.;
Rietave, birželio 15 ir 16 d.;
Telšių rajone, birželio17,18 ir 21 d.;
Plungės rajone, birželio 22, 23, 24 ir 25d.;
Raseinių rajone, rugsėjo 24 ir spalio 8 d.;
Panevėžyje, rugsėjo 25 ir spalio 9 d.;
Pasvalio rajone, rugsėjo 26 ir spalio 10 d.;
Palangoje, spalio1 ir 22 d.;
Švenčionių rajone, spalio 2 ir 23 d.;

11.

Organizuoti apmokestinamųjų pakuočių
atliekų surinkimą iš gyventojų tose
savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl apmokestinamųjų pakuočių atliekų
surinkimo

Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir
švietimo programą taip, kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje visuomenės
informavimo bei švietimo programoje
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Eilės
Nr.

Priemonė

Vykdymo aprašymas

Tikslas

Skuodo rajone, spalio 15 ir 29 d.;
Mažeikiuose, spalio 16 d.;
Plungėje, spalio 17 d.;
Telšiuose, spalio 17 d.

12.

Siekti, kad būtų įrengta stacionari aikštelė,
kurioje iš gyventojų būtų nemokamai
surenkamos apmokestinamųjų pakuočių
atliekos

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
pakuočių atliekų tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą

Įrengta stacionari aikštelė (Riovonių g. 2A,
Vilnius), kurioje iš gyventojų buvo bent jau
nemokamai surenkamos apmokestinamųjų
pakuočių atliekos

5. Duomenys apie atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl
apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo, sąrašas ir sutarčių galiojimo terminai pateikti 5 lentelėje.
5 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Greenmark“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-03-01
2010-12-31
2011-03-01
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2010-12-31

6. Duomenys apie apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
(Žin., 2004, 68-2381) 5 priedą:
S1-surinkimas;
S2-vežimas;
S4-eksportas;
R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas;
R5- kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas);
R13-naudoti skirtų atliekų saugojimas.
Asociacija sutartyse pavedė pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti pakuočių
atliekas, kad būtų įvykdytos LR Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 patvirtintos pakuočių atliekų
tvarkymo užduotys.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYMO
2010 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2011 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, 2010 m. pasirašiusių su Asociacija
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 51.
2. 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių transporto priemonių kiekis –
3 773,152 t. 2010 m. Asociacijos nariais tapo transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie 2009 m. išleido į
Lietuvos Respublikos vidaus rinką 662,449 t transporto priemonių ir 2010 m. finansavo eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymą už 2009 m. Viso 2010 m. Asociacija organizavo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymą už 4 435,601 t išleistų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką transporto priemonių.
3. Asociacijos duomenimis 2010 m. UAB „Arauta“ sutvarkė 165,456 t, UAB „SP verslas“ – 610,521 t, UAB „Panevėžio
autoservisas“ – 28,270 t, V. Alesiaus įmonė „Motus“ – 103,285 t, UAB „ Autopraidas“ – 83,000 t, UAB „Vidlinas“ – 0,000
t, UAB „Mindera“ – 289,530 t, UAB „GEDAUTA“ – 20,550 t, UAB „VIDVESTUMA“ – 157,378 t, UAB „Atliekų
tvarkymo centras“, UAB „METAUTA“, UAB „METVA“, UAB „SERVISTA“, UAB „Tauja“ – 0,000 t eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių.
4. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 2010 m. veiklos organizavimo plane numatytų
priemonių ir veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Eilės
Nr.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

1.

Pagal Asociacijos poreikį, tęsti
bendradarbiavimą su ENTP tvarkančiomis
įmonėmis dėl ENTP tvarkymo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

2.

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti naujas
sutartis su ENTP tvarkančiomis įmonėmis dėl
ENTP tvarkymo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
ENTP tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
ENTP tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių ENTP tvarkymo užduotims vykdyti
bei visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių ENTP tvarkymo užduotims vykdyti
bei visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių bei Asociacijos
visuomenės informavimo bei švietimo
programos vykdymą

Sudaryta nauja sutartis su UAB "Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

7.

Finansuoti ENTP tvarkymą

Asociacija finansavo ENTP tvarkymą taip kaip
numatyta su Aplinkos ministerija suderintoje
finansavimo schemoje

8.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą
Informuoti visuomenę apie reikalavimus,
numatytus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose ENTP
tvarkymą ir (ar) šių gaminių tiekimo
rinkai sąlygas, ir (ar) apie surenkamų
ENTP atskiro surinkimo būtinumą bei
naudą ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai
bei žmonių sveikatai, ir (ar) Asociacijos

Tęstas bendradarbiavimas su UAB „AUVIS“,
UAB „METAUTA“, UAB „SERVISTA“,
UAB „GEDVAUTA“, UAB
„VIDVESTUMA“ dėl ENTP tvarkymo
Sudarytos sutartys dėl ENTP tvarkymo su
UAB „ Atliekų tvarkymo centras“, UAB „
Autopraidas“, UAB „Mindera“, UAB
„Arauta“, UAB „Vidlinas“, UAB „SP verslas“,
UAB „Panevėžio autoservisas“, UAB „Tauja“,
V. Alesiaus įmonė „Motus“
Tęstas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Skuodo rajono
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija dėl gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo
Pasirašytos naujos sutartys su Panevėžio
miesto savivaldybe, Raseinių rajono
savivaldybės administracija ir
Neringos savivaldybės administracija dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo
Tęstas bendradarbiavimas su UAB "Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir
švietimo programą taip, kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje visuomenės
informavimo bei švietimo programoje
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Eilės
Nr.

Priemonė

Vykdymo aprašymas

Tikslas
veiklą, ir (ar) teikti kitą informaciją šia
tema

9.

10.

Teikti savivaldybėms ir savivaldybės (kelių
savivaldybių) įsteigtam juridiniam asmeniui,
kuriam pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymą, ir kitoms institucijoms
informaciją apie ENTP tvarkymo trūkumus,
jei tokia informacija buvo Asociacijos
užfiksuota ir (ar) gauta iš gyventojų

Organizuoti ENTP surinkimą iš Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių nurodytų ENTP
susidarymo vietų

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

11.

Organizuoti ENTP surinkimą iš gyventojų tose
savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl ENTP surinkimo

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

12.

Siekti, kad būtų įrengta stacionari aikštelė,
kurioje iš gyventojų būtų nemokamai
surenkamos ENTP

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą

Informacijos iš gyventojų apie ENTP
tvarkymo trūkumus negauta

Organizuotas ENTP surinkimas iš 16
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų
ENTP susidarymo vietų.

Organizuotas ENTP surinkimas iš gyventojų
tose savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl ENTP surinkimo:
Mažeikių rajone, birželio 11 ir 14 d.;
Rietave, birželio 15 ir 16 d.;
Telšių rajone, birželio17,18 ir 21 d.;
Plungės rajone, birželio 22, 23, 24 ir 25d.;
Raseinių rajone, rugsėjo 24 ir spalio 8 d.;
Panevėžyje, rugsėjo 25 ir spalio 9 d.;
Pasvalio rajone, rugsėjo 26 ir spalio 10 d.;
Palangoje, spalio1 ir 22 d.;
Švenčionių rajone, spalio 2 ir 23 d.;
Skuodo rajone, spalio 15 ir 29 d.;
Mažeikiuose, spalio 16 d.;
Plungėje, spalio 17 d.;
Telšiuose, spalio 17 d.
Įrengta stacionari aikštelė (Riovonių g. 2A,
Vilnius), kurioje iš gyventojų buvo bent jau
nemokamai surenkamos ENTP

5. Duomenys apie atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo, sąrašas ir sutarčių galiojimo terminai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „AUVIS“
UAB „METAUTA“
UAB „METVA“
UAB „SERVISTA“
UAB „GEDAUTA“
UAB „VIDVESTUMA“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „ Autopraidas“
UAB „Mindera“
UAB „Arauta“

Sutarties galiojimo terminas iki:
Neterminuota
Neterminuota
Neterminuota
Neterminuota
Neterminuota
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
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UAB „Vidlinas“
UAB „SP verslas“
UAB „Panevėžio autoservisas“
UAB „Tauja“
V. Alesiaus įmonė „Motus“

2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31

6. Duomenys apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių (Žin., 2004, 68-2381) 5 priedą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – eksportas;
S5 - apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos
transporto priemonės, atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis;
R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);
R5 - kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas);
R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų
surinkimo).
Asociacija sutartyse pavedė ENTP tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti ENTP, kad būtų įvykdytos
LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 156
punkte nustatytos užduotys.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS
ATLIEKŲ TVARKYMO
2010 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2011 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija elektros ir
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 57.
2. Bendras 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės
įrangos kiekis – 325,741 t.
Bendras 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos
kiekis (tonomis) pagal kategorijas*:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

2

3a

74.759

33.190

33.968

94.270

3b
1.372

4a
14.168

4b

5a

0.485

26.020

5b
7.865

6

7

9.481

8

12.720

0.710

9
16.423

10
0.310

Bendras 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gamintojų ir (ar) importuotojų, kurių elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo užduočių 2010 m. Asociacija neorganizavo t.y. šie gamintojai ir (ar) importuotojai tapo
Asociacijos nariais 2011 m. ir finansuoja savo 2010 m. išlestos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymą pagal 2011 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis, kiekis – 96,162 t. Šios
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą Asociacija organizuoja 2011 m.
Bendras 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gamintojų ir (ar) importuotojų, kurių elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo užduočių 2010 m. Asociacija neorganizavo t.y. šie gamintojai ir (ar) importuotojai tapo
Asociacijos nariais 2011 m. ir finansuoja savo 2010 m. išlestos į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymą pagal 2011 m. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis, kiekis (tonomis) pagal
kategorijas*:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas *, kurio atliekų tvarkymo užduotys
vykdomos 2011 m.
1a
35.541

1b
0.000

2
8.096

3a

3b

0.532

0.000

4a
15.704

4b

5a

0.000

25.418

5b
0.003

6

7

3.466

8

0.299

5.176

9
1.927

10
0.000

3. Bendras 2010 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis –
117,157 t.
Bendras 2010 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis
(tonomis) pagal kategorijas*:
Sutvarkytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

2

3a

22.428

17.086

10.191

28.281

3b

4a

0.922

4.252

4b
11.880

5a

5b

7.806

2.360

6

7

2.877

8

3.816

0.213

9
4.952

10
0.093

*1a - stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga;
1b - stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga;
2 - smulkūs namų apyvokos prietaisai;
3a - informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius;
3b - kompiuterių monitoriai;
4a - vartojimo įranga, išskyrus televizorius;
4b - televizoriai;
5a - apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas;
5b - dujošvytės lempos;
6 - elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus);
7 - žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga;
8 - medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus);
9 - stebėsenos ir kontrolės prietaisai;
10 - automatiniai daiktų išdavimo įtaisai.

Pridedama elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2010 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Eilės
Nr.
1.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

Pagal Asociacijos poreikį, tęsti
bendradarbiavimą su EEĮ atliekas

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ

Tęstas bendradarbiavimas su UAB „Kuusakoski“,
UAB „Žalvaris“ ir UAB „EMP recycling“ dėl
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Eilės
Nr.

2.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

tvarkančiomis įmonėmis dėl EEĮ atliekų
tvarkymo
Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti naujas
sutartis su EEĮ atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl EEĮ atliekų tvarkymo

atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Sudaryta nauja sutartis dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo su UAB
„ Atliekų tvarkymo centras“
Tęstas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Skuodo rajono
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija dėl gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
EEĮ atliekų tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
EEĮ atliekų tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių EEĮ atliekų tvarkymo užduotims
vykdyti bei visuomenės informavimo ir
švietimo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

Pasirašytos naujos sutartys su Panevėžio
miesto savivaldybe, Raseinių rajono
savivaldybės administracija ir
Neringos savivaldybės administracija dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo
Tęstas bendradarbiavimas su UAB "Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių EEĮ atliekų tvarkymo užduotims
vykdyti bei visuomenės informavimo ir
švietimo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

Sudaryta nauja sutartis su UAB "Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

7.

Finansuoti EEĮ atliekų tvarkymą

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Asociacija finansavo elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymą taip kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje finansavimo
schemoje

8.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

Informuoti visuomenę apie reikalavimus,
numatytus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose EEĮ
atliekų tvarkymą ir (ar) šių gaminių
tiekimo rinkai sąlygas, ir (ar) apie
surenkamų EEĮ atliekų atskiro surinkimo
būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų
poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, ir
(ar) Asociacijos veiklą, ir (ar) teikti kitą
informaciją šia tema

Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir
švietimo programą taip, kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje visuomenės
informavimo bei švietimo programoje

9.

Teikti savivaldybėms ir savivaldybės (kelių
savivaldybių) įsteigtam juridiniam asmeniui,
kuriam pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymą, ir kitoms institucijoms
informaciją apie EEĮ atliekų tvarkymo
trūkumus, jei tokia informacija buvo
Asociacijos užfiksuota ir (ar) gauta iš
gyventojų

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Informacijos iš gyventojų apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo
trūkumus negauta

10.

Organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų EEĮ
atliekų susidarymo vietų

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Organizuotas elektros ir elektroninės įrangos
atliekų surinkimas iš 26 Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių nurodytų elektros ir elektroninės
įrangos atliekų susidarymo vietų.

11.

Organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš
gyventojų tose savivaldybėse, su kuriomis
Asociacija yra suderinusi papildančios atliekų
surinkimo sistemos diegimo sąlygas ir
pasirašiusi sutartis dėl EEĮ atliekų surinkimo

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Organizuotas elektros ir elektroninės įrangos
atliekų surinkimas iš gyventojų tose
savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo:
Mažeikių rajone, birželio 11 ir 14 d.;
Rietave, birželio 15 ir 16 d.;
Telšių rajone, birželio17,18 ir 21 d.;
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Eilės
Nr.

Priemonė

Vykdymo aprašymas

Tikslas

Plungės rajone, birželio 22, 23, 24 ir 25d.;
Raseinių rajone, rugsėjo 24 ir spalio 8 d.;
Panevėžyje, rugsėjo 25 ir spalio 9 d.;
Pasvalio rajone, rugsėjo 26 ir spalio 10 d.;
Palangoje, spalio1 ir 22 d.;
Švenčionių rajone, spalio 2 ir 23 d.;
Skuodo rajone, spalio 15 ir 29 d.;
Mažeikiuose, spalio 16 d.;
Plungėje, spalio 17 d.;
Telšiuose, spalio 17 d.

12.

Siekti, kad būtų įrengta stacionari aikštelė,
kurioje iš gyventojų būtų nemokamai
surenkamos EEĮ atliekos

Užtikrinti tinkamą EEĮ atliekų tvarkymą
ir Asociacijos steigėjų ir (ar) narių EEĮ
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą

Įrengta stacionari aikštelė (Riovonių g. 2A,
Vilnius), kurioje iš gyventojų buvo bent jau
nemokamai surenkamos elektros ir
elektroninės įrangos atliekos

5. Duomenys apie atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo, sąrašas ir sutarčių galiojimo terminai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Kuusakoski“
UAB „Žalvaris“
UAB „EMP recycling“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-05-31
2011-03-01
neterminuota
2011-01-31
neterminuota
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2010-12-31

6. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
(Žin., 2004, 68-2381) 5 priedą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – eksportas;
S5 - apdorojimas, kurio metu išardoma, sukarpoma, susmulkinama elektros ir elektroninė įranga,
atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jos sudedamąsias dalis;
R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);
R5 - kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas);
R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų
surinkimo).
Asociacija sutartyse pavedė elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip
naudoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kad būtų įvykdytos LR Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61
patvirtintos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotys ir LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu
Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 154 punkte nustatytos užduotys.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO
2010 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2011 m.
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Į prietaisus įmontuoti galvaniniai elementai

Pramoniniai
Pramoniniai, įmontuoti į prietaisus
Nešiojami

t
t
t
t
t
t
t
t
t
vnt
t
vnt
t
vnt
t
vnt
t
vnt

3.404
359.133
5.704
204.722
147.623
62.053
0.563
6.031
19.794
10.818
31599
4.727
3746
2.748
13213
8.093
1893
8.818
2375
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Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, kurių vieno vieneto
svoris > 1 kg.

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, kurių vieno vieneto
svoris < 1 kg.

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, kurių vieno vieneto
svoris > 1 kg.

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, kurių vieno vieneto
svoris < 1 kg.

Nešiojami, įmontuoti į prietaisus

Automobiliams skirti, įmontuoti į
transporto priemones
Akumuliatoriai

Galvaniniai elementai

Naudotos

t
Automobiliams skirti

Restauruotos

t

0.000

Padangos, sveriančios
daugiau kaip 3 kg

Naujos

t

32.326

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 183.

2. 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių kiekis
pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:

9,125

-

4,000

-

2.198

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

-

t

vnt

t

vnt

t

vnt
-

5,000

vnt

7,454

-

t

-

50,000

vnt

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, kurių vieno vieneto
svoris > 1 kg.

-

t

6.474

t

-

t

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, kurių vieno vieneto
svoris < 1 kg.

t

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, kurių vieno vieneto
svoris > 1 kg.

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, kurių vieno vieneto
svoris < 1 kg.

Nešiojami

t

Nešiojami, įmontuoti į prietaisus

Pramoniniai, įmontuoti į prietaisus

t

170,152

Akumuliatoriai
Pramoniniai

t

Automobiliams skirti, įmontuoti į
transporto priemones

t

Automobiliams skirti

Į prietaisus įmontuoti galvaniniai elementai

t

-

t

Galvaniniai elementai
Naudotos

t

3,027
(surinkta)

Restauruotos

t

78,984

Naujos

Padangos, sveriančios
daugiau kaip 3 kg

3. 2010 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal rūšis,
pateiktas 2 lentelėje:
2 lentelė:

Pridedama apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 2010 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymo aprašymas pateiktas 3 lentelėje:
3 lentelė:
Eilės
Nr.

Priemonė

Tikslas
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

1.

Pagal Asociacijos poreikį, tęsti
bendradarbiavimą su apmokestinamųjų
gaminių atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo

2.

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti naujas
sutartis su apmokestinamųjų gaminių atliekas
tvarkančiomis įmonėmis dėl apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą

Vykdymo aprašymas

Tęstas bendradarbiavimas su UAB „Biosistema“ dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo

Sudaryta sutartys dėl apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo su UAB „ Atliekų
tvarkymo centras“ ir UAB „Antrinis
perdirbimas“
Tęstas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Skuodo rajono
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija dėl gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo
Pasirašytos naujos sutartys su Panevėžio
miesto savivaldybe, Raseinių rajono
savivaldybės administracija ir
Neringos savivaldybės administracija dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo
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Eilės
Nr.

5.

6.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo
Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo užduotims vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių bei
Asociacijos visuomenės informavimo bei
švietimo programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą
Informuoti visuomenę apie reikalavimus,
numatytus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose
apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymą ir (ar) šių gaminių tiekimo
rinkai sąlygas, ir (ar) apie surenkamų
apmokestinamųjų gaminių atliekų atskiro
surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių
sveikatai, ir (ar) Asociacijos veiklą, ir
(ar) teikti kitą informaciją šia tema

Tęstas bendradarbiavimas su UAB "Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudaryta nauja sutartis su UAB "Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Asociacija finansavo apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą taip kaip numatyta
su Aplinkos ministerija suderintoje
finansavimo schemoje

7.

Finansuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymą

8.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

9.

Teikti savivaldybėms ir savivaldybės (kelių
savivaldybių) įsteigtam juridiniam asmeniui,
kuriam pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymą, ir kitoms institucijoms
informaciją apie apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymo trūkumus, jei tokia
informacija buvo Asociacijos užfiksuota ir (ar)
gauta iš gyventojų

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Informacijos iš gyventojų apie
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
trūkumus negauta

10.

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų
surinkimą iš Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
nurodytų apmokestinamųjų gaminių atliekų
susidarymo vietų

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Organizuotas apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimas iš 3004 Asociacijos steigėjų
ir (ar) narių nurodytų apmokestinamųjų
gaminių atliekų susidarymo vietų.

11.

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų
surinkimą iš gyventojų tose savivaldybėse, su
kuriomis Asociacija yra suderinusi
papildančios atliekų surinkimo sistemos
diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Organizuotas apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimas iš gyventojų tose
savivaldybėse, su kuriomis Asociacija yra
suderinusi papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygas ir pasirašiusi sutartis
dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų
surinkimo:
Mažeikių rajone, birželio 11 ir 14 d.;
Rietave, birželio 15 ir 16 d.;
Telšių rajone, birželio17,18 ir 21 d.;
Plungės rajone, birželio 22, 23, 24 ir 25d.;
Raseinių rajone, rugsėjo 24 ir spalio 8 d.;
Panevėžyje, rugsėjo 25 ir spalio 9 d.;
Pasvalio rajone, rugsėjo 26 ir spalio 10 d.;
Palangoje, spalio1 ir 22 d.;
Švenčionių rajone, spalio 2 ir 23 d.;
Skuodo rajone, spalio 15 ir 29 d.;
Mažeikiuose, spalio 16 d.;
Plungėje, spalio 17 d.;
Telšiuose, spalio 17 d.

12.

Siekti, kad būtų įrengta stacionari aikštelė,
kurioje iš gyventojų būtų surenkamos
apmokestinamųjų gaminių atliekos

Užtikrinti tinkamą apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymą ir Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Įrengta stacionari aikštelė (Riovonių g. 2A,
Vilnius), kurioje iš gyventojų buvo
surenkamos apmokestinamųjų gaminių
atliekos

Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir
švietimo programą taip, kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje visuomenės
informavimo bei švietimo programoje
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5. Duomenys apie atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo ir tvarkymo, sąrašas ir sutarčių galiojimo terminai pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Antrinis perdirbimas“
UAB „Biosistema“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-05-31
2010-12-31
neterminuota
neterminuota
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2010-12-31

6. Duomenys apie apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin.,
2004, 68-2381) 5 priedą:
S1-surinkimas;
S2-vežimas;
S4-eksportas;
S5- apdorojimas, kurio metu išardomi, sukarpomi, susmulkinami tepalo filtrai, amortizatoriai,
akumuliatoriai, atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis ;
R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas;
R4- metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);
R5- kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas);
R13- naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų surinkimo).
Asociacija sutartyse pavedė apmokestinamųjų gaminių atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti
apmokestinamųjų gaminių atliekas, kad būtų įvykdytos LR atliekų tvarkymo įstatymo 34 9 straipsnio 1 dalyje nustatytos
pareigos ir LR Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 patvirtintos apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo užduotys.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
2010 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2011 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija alyvų atliekų
tvarkymo organizavimo sutartis bei vykdžiusių alyvų atliekų tvarkymo užduotis už 2010 m. skaičius – 34.
2. Bendras 2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių alyvų kiekis – 2 076,695
tonų.
3. Bendras 2010 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių alyvų atliekų kiekis – 623,009 tonų.
4. Alyvų atliekų tvarkymo 2010 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų vykdymo aprašymas
pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Eilės
Nr.

Priemonė

Tikslas

1.

Pagal Asociacijos poreikį, tęsti
bendradarbiavimą su alyvų atliekas
tvarkančiomis įmonėmis dėl alyvų atliekų
tvarkymo

2.

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti naujas
sutartis su alyvų atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl alyvų atliekų tvarkymo

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą
Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
alyvų atliekų tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis ir
(ar) jų parinktomis atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl bendradarbiavimo ir paslaugų,
reikalingų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
alyvų atliekų tvarkymo užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir švietimo

5.

6.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių alyvų atliekų tvarkymo užduotims
vykdyti bei visuomenės informavimo ir
švietimo
Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl bendradarbiavimo ir
paslaugų, reikalingų Asociacijos steigėjų ir
(ar) narių alyvų atliekų tvarkymo užduotims
vykdyti bei visuomenės informavimo ir
švietimo

7.

Finansuoti alyvų atliekų tvarkymą

8.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

9.

Teikti savivaldybėms ir savivaldybės (kelių
savivaldybių) įsteigtam juridiniam asmeniui,
kuriam pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymą, ir kitoms institucijoms
informaciją apie alyvų atliekų tvarkymo
trūkumus, jei tokia informacija buvo
Asociacijos užfiksuota ir (ar) gauta iš

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
bei Asociacijos visuomenės informavimo
bei švietimo programos vykdymą

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
bei Asociacijos visuomenės informavimo
bei švietimo programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
bei Asociacijos visuomenės informavimo
bei švietimo programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
bei Asociacijos visuomenės informavimo
bei švietimo programos vykdymą
Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą
Informuoti visuomenę apie reikalavimus,
numatytus Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose alyvų
atliekų tvarkymą ir (ar) šių gaminių
tiekimo rinkai sąlygas, ir (ar) apie
surenkamų alyvų atliekų atskiro
surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių
sveikatai, ir (ar) Asociacijos veiklą, ir
(ar) teikti kitą informaciją šia tema
Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Vykdymo aprašymas
Tęstas bendradarbiavimas su UAB „Biosistema“ dėl
alyvų atliekų tvarkymo
Sudaryta nauja sutartis dėl alyvų atliekų
tvarkymo su UAB „ Atliekų tvarkymo centras“
Tęstas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Skuodo rajono
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija dėl gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo
Pasirašytos naujos sutartys su Panevėžio
miesto savivaldybe, Raseinių rajono
savivaldybės administracija ir
Neringos savivaldybės administracija dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo
Tęstas bendradarbiavimas su UAB "Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudaryta nauja sutartis su UAB "Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras" dėl gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Asociacija finansavo alyvų atliekų tvarkymą
taip kaip numatyta su Aplinkos ministerija
suderintoje finansavimo schemoje

Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir
švietimo programą taip, kaip numatyta su
Aplinkos ministerija suderintoje visuomenės
informavimo bei švietimo programoje

Informacijos iš gyventojų apie alyvų atliekų
tvarkymo trūkumus negauta
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Eilės
Nr.

Priemonė

Tikslas

Vykdymo aprašymas

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Organizuotas alyvų atliekų surinkimas iš 144
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų
alyvų atliekų susidarymo vietų.

11.

Organizuoti alyvų atliekų surinkimą iš
gyventojų tose savivaldybėse, su kuriomis
Asociacija yra suderinusi papildančios atliekų
surinkimo sistemos diegimo sąlygas ir
pasirašiusi sutartis dėl alyvų atliekų surinkimo

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Organizuotas alyvų atliekų surinkimas iš
gyventojų tose savivaldybėse, su kuriomis
Asociacija yra suderinusi papildančios atliekų
surinkimo sistemos diegimo sąlygas ir
pasirašiusi sutartis dėl alyvų atliekų surinkimo:
Mažeikių rajone, birželio 11 ir 14 d.;
Rietave, birželio 15 ir 16 d.;
Telšių rajone, birželio17,18 ir 21 d.;
Plungės rajone, birželio 22, 23, 24 ir 25d.;
Raseinių rajone, rugsėjo 24 ir spalio 8 d.;
Panevėžyje, rugsėjo 25 ir spalio 9 d.;
Pasvalio rajone, rugsėjo 26 ir spalio 10 d.;
Palangoje, spalio1 ir 22 d.;
Švenčionių rajone, spalio 2 ir 23 d.;
Skuodo rajone, spalio 15 ir 29 d.;
Mažeikiuose, spalio 16 d.;
Plungėje, spalio 17 d.;
Telšiuose, spalio 17 d.

12.

Siekti, kad būtų įrengta stacionari aikštelė,
kurioje iš gyventojų būtų nemokamai
surenkamos alyvų atliekos

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą ir Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą

Įrengta stacionari aikštelė (Riovonių g. 2A,
Vilnius), kurioje iš gyventojų buvo bent jau
nemokamai surenkamos alyvų atliekos

gyventojų
10.

Organizuoti alyvų atliekų surinkimą iš
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų
alyvų atliekų susidarymo vietų

5. Duomenys apie atliekų tvarkytojų, savivaldybių ir kitų asmenų, su kuriais Asociacija pasirašiusi sutartis dėl alyvų atliekų
surinkimo ir tvarkymo, sąrašas ir sutarčių galiojimo terminai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Biosistema“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-05-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2010-12-31

6. Duomenys apie alyvų atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, 68-2381) 5
priedą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 - eksportas;
R9 - pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas ;
R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų
surinkimo).
Asociacija sutartyse pavedė alyvų atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti, regeneruoti, perdirbti ar kitaip naudoti (pvz.,
energijai, kurui, atitinkančiam skystojo kuro kokybės reikalavimus, gauti) alyvų atliekas, kad būtų įvykdytos LR
Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 166.4
punkte nustatytos užduotys.
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