APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS
ATLIEKŲ TVARKYMO
2011 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius, 2012 m.

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 113.
2. 2011 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamosios pakuotės
kiekis pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamosios pakuotės kiekis (tonomis):

Plastikinė

PET
(polietileno
tereftalatas)

Popierinė ir
kartoninė

Stiklinė

Metalinė

Kita pakuotė,
įskaitant ir
medinę

Kombinuota

58.528

1.039

357.075

23.671

12.099

222.073

0.342

3. 2011 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamosios pakuotės atliekų kiekis pagal rūšis,
pateiktas 2 lentelėje:
2 lentelė:
Surinktas ir sutvarkytas apmokestinamosios pakuotės atliekų kiekis (tonomis):

Plastikinė

PET
(polietileno
tereftalatas)

Popierinė ir
kartoninė

Stiklinė

Metalinė

Kita pakuotė,
įskaitant ir
medinę

Kombinuota

20.351

0.393

278.555

16.1

6.348

93.3

0.086

4. Apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2011 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymo aprašymas pateiktas 3 lentelėje:
3 lentelė:
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas

1.

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

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų tvarkymo
centras“ dėl pakuočių atliekų tvarkymo.

2.

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

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis
dėl pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis
dėl pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Sudaryta nauja sutartis su UAB „Ecoservice“, UAB
„Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, UAB
„Specialus autotransportas“, AB „Specializuotas
transportas“, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
dėl pakuočių atliekų surinkimo.
Tęsiamas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono savivaldybės
administracija, Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, Raseinių rajono savivaldybės
administracija, Panevėžio miesto savivaldybe, Neringos
savivaldybės administracija dėl pakuočių atliekų surinkimo
bei visuomenės informavimo ir švietimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232 patvirtintomis
Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų
diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklėmis
visoms (54) savivaldybėms, su kuriomis Gamintojų ir
Importuotojų Asociacija neturėjo sutarčių dėl gaminių ir
pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo, išsiųsti pasiūlymai diegti komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą papildančią atliekų surinkimo sistemą
bei pasirašyti sutartis. Siekiant sudaryti sutartis su
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Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas
savivaldybėmis dėl pakuočių atliekų surinkimo 2011 m.
rugpjūčio 30 d. organizuotas susitikimas su Utenos regiono
savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas
susitikimas su Telšių regiono savivaldybių atstovais,
2011m. rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas su Klaipėdos
regiono savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 12 d.
organizuotas susitikimas su Vilniaus regiono savivaldybių
atstovais, 2011 m. rugsėjo 13 d. organizuotas susitikimas
su Panevėžio regiono savivaldybių atstovais, 2011 m.
rugsėjo 14 d. organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono
savivaldybių atstovais.
Suderintos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos ir
pasirašytos naujos sutartys su Visagino savivaldybės
administracija, Biržų rajono savivaldybės administracija,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono
savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės
administracija, Mažeikių rajono savivaldybės
administracija, Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija ir organizuojamas pakuočių atliekų
surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas.

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais
atliekų tvarkymo centrais dėl pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais
atliekų tvarkymo centrais dėl pakuočių
atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo

7.

Bendradarbiaujant su regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais informuoti
transporto priemonių techninę priežiūrą ir
remontą vykdančius asmenis apie esančias
pakuočių atliekų surinkimo sistemas ir
galimybe jomis naudotis bei pateikti kitą
informaciją

8.

Regioninių aplinkos apsaugos
departamentų darbuotojams nemokamai
organizuoti seminarus-diskusijas dėl
pakuočių gamintojams ir importuotojams
nustatytų pareigų vykdymo

Tęsiamas bendradarbiavimas UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“ dėl pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo bei švietimo.
Siekiant sudaryti sutartis su regioniniais atliekų tvarkymo
centrais dėl pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo 2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas
susitikimas su Telšių regiono atliekų tvarkymo centro
atstovais, 2011m. rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas su
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011
m. rugsėjo 12 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo
13 d. organizuotas susitikimas su Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011m. rugsėjo 14 d.
organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais ir Utenos regiono atliekų
tvarkymo centro bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro atstovais dėl galimo bendradarbiavimo ir sutarčių
dėl pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo. Taip pat 2011m. lapkričio 22 d.
buvo organizuotas susitikimas su Regioninių atliekų
tvarkymo centrų asociacijos bei visų regioninių atliekų
tvarkymo centrų atstovais.
Sudaryta sutartis su UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“.
2011m. sausio 13 d. Vilniuje, 2011 m. vasario 24 d.
Utenoje, 2011 m. kovo 3 d. Vilniuje, 2011 m. gruodžio 1 d.
Vilniuje, 2011 m. gruodžio 8 d. Kaune, 2011 m. gruodžio
15 d. Klaipėdoje organizuoti konsultaciniai seminarai,
kurių metu transporto priemonių techninę priežiūrą ir
remontą vykdantys asmenys informuoti apie jiems
nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, esančias
pakuočių atliekų surinkimo sistemas ir galimybe jomis
naudotis bei pateikta kita informacija.
2011 m. lapkričio 16 d. organizuotas seminaras Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. lapkričio 30 d. organizuotas seminaras Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 5 d. organizuotas seminaras Kauno
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Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 6 d. organizuotas seminaras Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams.
Kiti regioniniai aplinkos apsaugos departamentai
pageidavo ar buvo suderinta, kad seminarai būtų
organizuoti 2012 m. pirmame pusmetyje.

9.

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

Organizuojamas pakuočių atliekų surinkimas iš visų
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų pakuočių atliekų
susidarymo vietų

10.

Sudaryti tiesiogines sutartis su pakuočių
atliekų turėtojais dėl pakuočių atliekų
surinkimo organizavimo

Sudarytos 626 tiesioginės sutartys su pakuočių atliekų
turėtojais dėl pakuočių atliekų surinkimo organizavimo.

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600
90030, kurio paskambinę pakuočių atliekų
turėtojai galėtų pranešti apie turimas
pakuočių atliekas, o Asociacija
suorganizuos šių atliekų surinkimą

Naudojamas ir viešinamas (nurodytas sutartyse dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo organizavimo,
paskelbtas Asociacijos internetiniame puslapyje, nurodytas
informaciniuose plakatuose, skrajutėse, paskelbtas radijo
laidoje ir pan.) telefono numeris 8 600 90030, kurio
paskambinę pakuočių atliekų turėtojai praneša apie turimas
pakuočių atliekas, o Asociacija suorganizuoja šių atliekų
surinkimą.

11.

12.

13.

14.

Pakuočių atliekų tvarkytojai Asociacijos
organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo sistemoje pakuočių
atliekas iš atliekų turėtojų surinks
nemokamai (išskyrus pakuotes užterštas
pavojingomis medžiagomis), o už didesnį
kiekį sumokės
Pakuočių atliekų tvarkytojai vykdydami
atliekų surinkimą Asociacijos
organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo sistemoje už atvažiavimą
pas atliekų turėtoją neims mokesčio
Pakuočių atliekų tvarkytojai vykdydami
atliekų surinkimą Asociacijos
organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų surinkimo sistemoje išveždami
pakuočių atliekas kitas atliekas surinks
ypatingomis sąlygomis (pvz. nešiojamosios
baterijos ir akumuliatoriai, vidaus degimo
variklių oro, kuro, tepalo filtrai bus
surenkami nemokamai už kitas atliekas bus
sumokama ir pan.)

Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje iš atliekų turėtojų pakuočių atliekos
(išskyrus pakuotes užterštas pavojingomis medžiagomis)
surenkamos nemokamai, o už didesnį kiekį yra sumokama.

Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje už pakuočių atliekų išvežimą atliekų
tvarkytojai neima transportavimo mokesčio.

Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje atliekų tvarkytojai išveždami pakuočių
atliekas kitas atliekas surenka ypatingomis sąlygomis (pvz.
nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai, EEĮ, vidaus
degimo variklių oro, kuro, tepalo filtrai surenkami
nemokamai už kitas atliekas yra sumokama ir pan.).
Asociacija finansavo pakuočių atliekų tvarkymą taip kaip
numatyta su LR aplinkos ministerija suderintoje
finansavimo schemoje.
Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir švietimo
programą taip, kaip numatyta su LR aplinkos ministerija
suderintoje visuomenės informavimo bei švietimo
programoje

15.

Finansuoti pakuočių atliekų tvarkymą

16.

Vykdyti visuomenės informavimo ir
švietimo programą

17.

Tęsti bendradarbiavimą su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę,
kurioje iš fizinių ir juridinių asmenų
nemokamai surenkamos pakuočių atliekos

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų tvarkymo
centras“, eksploatuojančia stacionarią aikštelę (Riovonių g.
2A, Vilnius), kurioje iš fizinių ir juridinių asmenų
nemokamai surenkamos pakuočių atliekos.

18.

Siekti sudaryti sutartis su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę,

Sudaryta sutartis su UAB „Ecoservice“, eksploatuojančią
stacionarias aikšteles (Jočionių g. 13, Vilniuje, Šiaurės g. 6
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Priemonė

Vykdymas

kurioje iš fizinių ir juridinių asmenų
nemokamai surenkamos pakuočių atliekos

A, Vilkaviškyje, M. Valančiaus g. 17 A, Kazlų Rūdoje), su
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“,
eksploatuojančia stacionarias aikšteles (Algirdo g. 40C,
Mažeikiuose, Jėrubaičių kaime, Plungės rajone,
Gaudikaičių kaime, Telšių rajone, Kalakutiškių kaime,
Rietavo savivaldybėje) su UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“, eksploatuojančią stacionarias aikšteles
(Vairuotojų g. 18, Anykščiuose, Švečionių g. 31,
Ignalinoje, Vilniaus g. 104A, Molėtuose, Statybininkų g.
11, Zarasuose, Mockėnų kaime, Utenos rajone, Karlų
kaime, Visagino savivaldybėje), kuriose iš fizinių ir
juridinių asmenų nemokamai surenkamos 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 4 lentelėje.
4 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Ecoservice“
UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“
UAB „Specialus autotransportas“,
AB „Specializuotas transportas“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2012-03-01
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-03-01
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31

6. 6. Duomenys apie pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede pateiktą
atliekų tvarkymo veiklų sąrašą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – išvežimas (eksportas);
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant
kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);
R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R5 - kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R13 – R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas.
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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EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYMO
2011 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius, 2012 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 80.
2. Bendras 2011 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių transporto priemonių
kiekis – 12312,456 t.
3. Bendras 2011 m. ENTP tinklo įmonių surinktas ir sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis –
2393,171 t.
4. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 2011 m. veiklos organizavimo plane
numatytų priemonių ir veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Eil. Nr.

Priemonė

1.

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

2.

Pagal Asociacijos poreikį (užtikrinti, kad būtų
naudojama ne mažiau kaip viena ENTP priėmimo
vieta kiekvienoje apskrityje), sudaryti naujas
sutartis su ENTP tvarkančiomis įmonėmis dėl
ENTP surinkimo

3.

Siekti užtikrint ENTP pakartotinio naudojimo ir
naudojimo užduočių įvykdymą

4.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis dėl
ENTP surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo

5.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl
ENTP surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo

Vykdymas
Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Autopraidas“,
UAB „Mindera“, UAB „Arauta“, UAB „Vidlinas“, UAB
„SP verslas“, UAB „Panevėžio servisas“, UAB „Tauja“,
V. Aliesiaus įmonė „Motus“, UAB „Atliekų tvarkymo
centras“ dėl ENTP tvarkymo.
Sudaryta nauja sutartis su Tinklo įmonėmis,
veikiančiomis jungtinės veiklos pagrindu, dėl ENTP
tvarkymo (užtikrinant, kad būtų naudojama ne mažiau
kaip viena ENTP priėmimo vieta kiekvienoje apskrityje)
su UAB „Resota“, UAB „Telša“, AB „ Specializuotas
transportas“, UAB „Darbo bitės“, UAB „Vidvestuma“,
UAB „Autominutė ir Ko“, UAB „Metrail“, UAB
„Laurimeta“, UAB „Gavirema“, UAB „GL business“, IĮ
„Autotina“, UAB „Irolanas“, IĮ „V.Petronio įmonės
filialas“.
Įvykdytas 2002 m. balandžio 12 d. LR Vyriausybės
nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valsybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano 158 punkto reikalavimas, t.y.
sudarytos sąlygos asmeniui atiduoti tvarkyti ENTP,
užtikrintas ENTP priėmimo vietų įrengimas (ne mažiau
kaip viena ENTP priėmimo vieta kiekvienoje apskrityje)
ir suorganizuotas į šias priėmimo vietas pristatytų ENTP
perdavimas turinčiam teisę tvarkyti ENTP atliekų
tvarkytojui.
Sutartyje su Tinklo įmonėmis (UAB „Resota“, UAB
„Telša“, AB „ Specializuotas transportas“, UAB „Darbo
bitės“, UAB „Vidvestuma“, UAB „Autominutė ir Ko“,
UAB „Metrail“, UAB „Laurimeta“, UAB „Gavirema“,
UAB „GL business“, IĮ „Autotina“, UAB „Irolanas“, IĮ
„V.Petronio įmonės filialas“), veikiančiomis jungtinės
veiklos pagrindu, dėl ENTP paslaugų teikimo ir kituose
dokumentuose numatytos priemonės užtikrinančios
ENTP pakartotinio naudojimo ir naudojimo užduočių bei
kitų pareigų vykdymą
Tęsiamas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono savivaldybės
administracija, Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, Raseinių rajono savivaldybės
administracija, Panevėžio miesto savivaldybės
administracija, Neringos savivaldybės administracija dėl
ENTP surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo.
Visoms (54) savivaldybėms, su kuriomis Gamintojų ir
Importuotojų Asociacija neturėjo sutarčių dėl gaminių ir
pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo
ir švietimo, išsiųsti pasiūlymai pasirašyti sutartis ir
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Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas

6.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl ENTP surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo

7.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl ENTP surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo

8.

Regioninių aplinkos apsaugos departamentų
darbuotojams nemokamai organizuoti seminarusdiskusijas dėl transporto priemonių gamintojams
ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo

9.

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 90030,
kurio paskambinę ENTP turėtojai galėtų pranešti
apie turimas ENTP, o Asociacija suorganizuos šių
atliekų surinkimą

organizuoti ENTP surinkimą bei informuoti ir šviesti
visuomenę. Siekiant sudaryti sutartis su savivaldybėmis
dėl ENTP surinkimo 2011 m. rugpjūčio 30 d.
organizuotas susitikimas su Utenos regiono savivaldybių
atstovais, 2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas susitikimas su
Telšių regiono savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 7
d. organizuotas susitikimas su Klaipėdos regiono
savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 12 d. organizuotas
susitikimas su Vilniaus regiono savivaldybių atstovais,
2011 m. rugsėjo 13 d. organizuotas susitikimas su
Panevėžio regiono savivaldybių atstovais, 2011 m.
rugsėjo 14 d. organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono
savivaldybių atstovais.
Pasirašytos naujos sutartys su Visagino savivaldybės
administracija, Biržų rajono savivaldybės administracija,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, Kėdainių
rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono
savivaldybės administracija, Mažeikių rajono
savivaldybės administracija, Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija ir organizuojamas ENTP
surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas.
Tęsiamas bendradarbiavimas UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“ dėl ENTP surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo.
Siekiant sudaryti sutartis su regioniniais atliekų tvarkymo
centrais dėl ENTP surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo 2011m. rugsėjo 6 d.
organizuotas susitikimas su Telšių regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011m. rugsėjo 7 d.
organizuotas susitikimas su Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 12 d.
organizuotas susitikimas su Vilniaus regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 13 d.
organizuotas susitikimas su Panevėžio regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011m. rugsėjo 14 d.
organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais ir Utenos regiono atliekų
tvarkymo centro bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro atstovais dėl galimo bendradarbiavimo ir sutarčių
dėl ENTP surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo. Taip pat 2011m. lapkričio 22 d. buvo
organizuotas susitikimas su Regioninių atliekų tvarkymo
centrų asociacijos bei visų regioninių atliekų tvarkymo
centrų atstovais.
2011 m. lapkričio 16 d. organizuotas seminaras Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. lapkričio 30 d. organizuotas seminaras Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 5 d. organizuotas seminaras Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 6 d. organizuotas seminaras Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams.
Kiti regioniniai aplinkos apsaugos departamentai
pageidavo ar buvo suderinta, kad seminarai būtų
organizuoti 2012 m. pirmame pusmetyje.
Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Asociacijos
internetiniame puslapyje, nurodytas informaciniuose
plakatuose, skrajutėse, paskelbtas radijo laidoje ir pan.)
telefono numeris 8 600 90030, kurio paskambinę ENTP
atliekų turėtojai praneša apie turimas ENTP atliekas, o
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Eil. Nr.

10.

11.

Priemonė

Vykdymas

ENTP tvarkytojai Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo sistemoje
ENTP iš atliekų turėtojų surinks nemokamai, o už
teigiamą rinkos vertę turinčias ENTP sumokės
ENTP atliekų tvarkytojai vykdydami atliekų
surinkimą Asociacijos organizuojamoje gaminių
ir pakuočių atliekų surinkimo sistemoje už
atvažiavimą pas atliekų turėtoją neims mokesčio

12.

Finansuoti ENTP atliekų tvarkymą

13.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

Asociacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą.
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
surinkimo sistemoje ENTP iš atliekų turėtojų surenkamos
nemokamai, o už teigiamą rinkos vertę turinčias ENTP
yra sumokama
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje už ENTP išvežimą atliekų
tvarkytojai neima transportavimo mokesčio.
Asociacija finansavo ENTP tvarkymą taip kaip numatyta
su LR aplinkos ministerija suderintoje finansavimo
schemoje.
Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir švietimo
programą taip, kaip numatyta su LR aplinkos ministerija
suderintoje visuomenės informavimo bei švietimo
programoje

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 „Resota“
UAB „Telša“
AB „ Specializuotas transportas“
UAB „Darbo bitės“
UAB „Vidvestuma“
UAB „Autominutė ir Ko“
UAB „Metrail“
UAB „Laurimeta“
UAB „Gavirema“
UAB „GL business“
IĮ „Autotina“
UAB „Irolanas“
IĮ „V.Petronio įmonės filialas“
UAB „ Autopraidas“
UAB „Mindera“
UAB „Arauta“
UAB „Vidlinas“
UAB „SP verslas“
UAB „Panevėžio autoservisas“
UAB „Tauja“
V. Alesiaus įmonė „Motus“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31 ir visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
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UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

2012-12-31

6. Duomenys apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių 4 priede pateiktą atliekų tvarkymo veiklų sąrašą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R5 - kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R13 – R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas.
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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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS
ATLIEKŲ TVARKYMO
2011 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius, 2012 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 – 116.
2. Bendras Asociacijos narių 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistas buityje naudojamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekis bei 2011 m. į Asociaciją įstojusių narių 2006-2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos
vidaus rinką buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis, kuris buvo finansuojamas pagal einamųjų metų
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis – 822,656 t.
Bendras Asociacijos narių 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistas buityje naudojamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekis bei 2011 m. į Asociaciją įstojusių narių 2006-2010 m. išleistas į Lietuvos Respublikos
vidaus rinką buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas, kuris buvo
finansuojamas pagal einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis:
1 lentelė:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

2

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6

7

8

9

10

208,773

39,589

120,272

111,808

1,857

100,298

35,244

41,418

18,273

72,375

41,749

3,383

22,797

4,820

3. Bendras 2011 m. surinktas ir sutvarkytas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis – 363,651
t.
Bendras 2011 m. surinktas ir sutvarkytas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis)
pagal kategorijas:
2 lentelė:
Sutvarkytas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

92.052

17.495

2

3a

53.050

49.865

3b
0.835

4a

4b

5a

44.250

15.607

18.312

5b
8.090

6

7

31.945

18.420

8

9

1.514

10.086

10
2.130

4. Bendras Asociacijos narių 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistas ne buityje naudojamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekis – 251,807 t.
Bendras Asociacijos narių 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistas ne buityje naudojamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas:
3 lentelė:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

0,000

0,000

2
0,000

3a

3b

4a

4b

188.645

0,000

16.020

0,000

5a

5b

1.121

0.100

6

7

20.994

0,000

8

9

10

9.067

15.860

0,000

5. Bendras 2011 m. surinktas ir sutvarkytas ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis 4,255 t.
Bendras 2011 m. surinktas ir sutvarkytas ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis)
pagal kategorijas:
4 lentelė:
Sutvarkytas ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis) pagal kategorijas *
1a

1b

0,000

0,000

2
0,000

3a

3b

4a

4b

5a

5b

0,574

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6
0,000

7
0,000

*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;
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8
2,451

9
1,230

10
0,000

8 - medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus);
9 - stebėsenos ir kontrolės prietaisai;
10 - automatiniai daiktų išdavimo įtaisai.

6. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2011 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir
veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje:
5 lentelė:
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas

1.

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

Tęsiamas bendradarbiavimas dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo su UAB „EMP recycling“,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

2.

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

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis dėl
EEĮ atliekų surinkimo (organizuoti EEĮ
atliekų surinkimą iš gyventojų, įmonių,
įstaigų, organizacijų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl
EEĮ atliekų surinkimo (organizuoti EEĮ
atliekų surinkimą iš gyventojų, įmonių,
įstaigų, organizacijų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudarytos naujos sutartys dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo su UAB „Ecoservice“, UAB
„Ekstara“, UAB „Lobbo“, UAB „Trakų rajono
komunalinių įmonių kombinatas“, UAB „Specialus
autotransportas“, AB „Specializuotas transportas“UAB
„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras“.
Tęsiamas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono savivaldybės
administracija, Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, Raseinių rajono savivaldybės
administracija, Panevėžio miesto savivaldybe, Neringos
savivaldybės administracija dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232
patvirtintomis Savivaldybės organizuojamą komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo
sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis
taisyklėmis visoms (54) savivaldybėms, su kuriomis
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija neturėjo sutarčių
dėl gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo, išsiųsti pasiūlymai diegti
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančią atliekų
surinkimo sistemą bei pasirašyti sutartis. Siekiant sudaryti
sutartis su savivaldybėmis dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo 2011 m. rugpjūčio 30 d.
organizuotas susitikimas su Utenos regiono savivaldybių
atstovais, 2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas susitikimas su
Telšių regiono savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 7
d. organizuotas susitikimas su Klaipėdos regiono
savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 12 d. organizuotas
susitikimas su Vilniaus regiono savivaldybių atstovais,
2011 m. rugsėjo 13 d. organizuotas susitikimas su
Panevėžio regiono savivaldybių atstovais, 2011 m.
rugsėjo 14 d. organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono
savivaldybių atstovais.
Suderintos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos ir
pasirašytos naujos sutartys su Visagino savivaldybės
administracija, Biržų rajono savivaldybės administracija,
Zarasų rajono savivaldybės administracija, Kėdainių
rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono
savivaldybės administracija, Mažeikių rajono
savivaldybės administracija, Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija ir organizuojamas elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimas bei visuomenės

13
„Gamintojų ir Importuotojų Asociacija“
Ataskaita apie 2011 metų GIA veiklos organizavimo planų vykdymą

Eil. Nr.

Priemonė

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl EEĮ atliekų surinkimo
(organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš
gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų) bei
visuomenės informavimo ir švietimo

Vykdymas
informavimas ir švietimas.

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl EEĮ atliekų surinkimo
(organizuoti EEĮ atliekų surinkimą iš
gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų) bei
visuomenės informavimo ir švietimo

7.

Regioninių aplinkos apsaugos departamentų
darbuotojams nemokamai organizuoti
seminarus-diskusijas dėl EEĮ gamintojams ir
importuotojams nustatytų pareigų vykdymo

8.

Organizuoti atskirą EEĮ atliekų surinkimą iš
įmonių, įstaigų organizacijų bei jų darbuotojų

9.

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

10.

Sudaryti tiesiogines sutartis su EEĮ atliekų
turėtojais dėl EEĮ atliekų surinkimo
organizavimo

11.

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600
90030, kurio paskambinę EEĮ atliekų turėtojai
galėtų pranešti apie turimas EEĮ atliekas, o
Asociacija suorganizuos šių atliekų surinkimą

12.

EEĮ atliekų tvarkytojai Asociacijos

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“ dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo.
Siekiant sudaryti sutartis su regioniniais atliekų tvarkymo
centrais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo
2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas susitikimas su Telšių
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011m.
rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas su Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011 m.
rugsėjo 12 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011 m.
rugsėjo 13 d. organizuotas susitikimas su Panevėžio
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011m.
rugsėjo 14 d. organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo centro atstovais ir Utenos regiono
atliekų tvarkymo centro bei Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais dėl galimo bendradarbiavimo ir
sutarčių dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo. Taip
pat 2011m. lapkričio 22 d. buvo organizuotas susitikimas
su Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos bei
visų regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovais.
Sudaryta sutartis su UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“.
2011 m. lapkričio 16 d. organizuotas seminaras Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. lapkričio 30 d. organizuotas seminaras Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 5 d. organizuotas seminaras Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 6 d. organizuotas seminaras Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams.
Kiti regioniniai aplinkos apsaugos departamentai
pageidavo ar buvo suderinta, kad seminarai būtų
organizuoti 2012 m. pirmame pusmetyje.
2011 m. buvo organizuotas atskiras elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimas iš įmonių, įstaigų
organizacijų bei jų darbuotojų
Asociacija organizuoja elektros ir elektroninės įrangos
atliekų surinkimą iš visų Asociacijos steigėjų ir (ar) narių
nurodytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų
susidarymo vietų
Sudarytos 640 tiesioginių sutarčių su elektros ir
elektroninės įrangos atliekų turėtojais dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimo organizavimo.
Naudojamas ir viešinamas (nurodytas sutartyse dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo organizavimo,
paskelbtas Asociacijos internetiniame puslapyje,
nurodytas informaciniuose plakatuose, skrajutėse,
paskelbtas radijo laidoje ir pan.) telefono numeris 8 600
90030, kurio paskambinę elektros ir elektroninės įrangos
atliekų turėtojai praneša apie turimas elektros ir
elektroninės įrangos atliekas, o Asociacija suorganizuoja
šių atliekų surinkimą.
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
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Eil. Nr.

13.

14.

Priemonė

Vykdymas

organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
surinkimo sistemoje EEĮ atliekas iš atliekų
turėtojų surinks nemokamai, o už didesnį
kiekį sumokės
EEĮ atliekų tvarkytojai vykdydami atliekų
surinkimą Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje už atvažiavimą pas atliekų turėtoją
neims mokesčio
EEĮ atliekų tvarkytojai vykdydami atliekų
surinkimą Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje išveždami EEĮ atliekas kitas
atliekas surinks ypatingomis sąlygomis (pvz.
nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai,
vidaus degimo variklių oro, kuro, tepalo filtrai
bus surenkami nemokamai už kitas atliekas
bus sumokama ir pan.)

tvarkymo sistemoje atliekų tvarkytojai elektros ir
elektroninės įrangos atliekas surenka nemokamai.

Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje už elektros ir elektroninės įrangos
atliekų išvežimą atliekų tvarkytojai neima transportavimo
mokesčio
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo sistemoje atliekų tvarkytojai išveždami elektros
ir elektroninės įrangos atliekas kitas atliekas surenka
ypatingomis sąlygomis (pvz. nešiojamosios baterijos ir
akumuliatoriai, vidaus degimo variklių oro, kuro, tepalo
filtrai surenkami nemokamai už kitas atliekas yra
sumokama ir pan.).
Asociacija finansuoja elektros ir elektroninės įrangos
atliekų tvarkymą taip kaip numatyta su LR aplinkos
ministerija suderintoje finansavimo schemoje.
Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir švietimo
programą taip, kaip numatyta su LR aplinkos ministerija
suderintoje visuomenės informavimo bei švietimo
programoje

15.

Finansuoti EEĮ atliekų tvarkymą

16.

Vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo
programą

17.

Tęsti bendradarbiavimą su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų surenkamos EEĮ
atliekos

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų tvarkymo
centras“, eksploatuojančia stacionarią aikštelę (Riovonių
g. 2A, Vilnius), kurioje iš gyventojų surenkamos elektros
ir elektroninės įrangos atliekos.

Siekti sudaryti sutartis su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų būtų surenkamos
EEĮ atliekos

Sudarytos sutartys su UAB „Ecoservice“,
eksploatuojančia stacionarias aikšteles (Jočionių g. 13,
Vilnius; Šiaurės g. 6 A, Vilkaviškis; M. Valančiaus g. 17
A, Kazlų Rūda), su UAB „Ekstara“ eksploatuojančia
stacionarias aikšteles (L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius;
Laisvės pr. 43D, Vilnius; Genių g. 1A/Parko g. 14,
Naujoji Vilnia, Vilnius; Sausio 13-osios g. 2, Vilnius;
Architektų g. 23, Vilnius; Kovo 11-osios g. 39B,
Grigiškės, Vilnius; Šaltkalvių g. 2, Vilnius; Jeruzalės g. 4,
Vilnius; Vidūno g. 4, Vilnius‘ Medeinos g. 8, Vilnius;
Žirmūnų g. 2, Vilnius; Ateities g. 91, Vilnius; Savanorių
pr. 16, Vilnius; Žirmūnų g. 64, Vilnius; Juozapavičiaus
pr. 64, Kaunas; P. Lukšio g. 60, Kaunas; Varnių g. 38A,
Kaunas; Pramonės pr. 29, Kaunas; Kuršių g. 2/Žemaičių
pl. 66, Kaunas; K. Baršausko g. 66A, Kaunas; Veiverių g.
150B, Kaunas; R. Kalantos g. 133, Kaunas;
Raudondvario pl. 284A, Kaunas; Savanorių pr. 255,
Kaunas), su UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“, eksploatuojančia stacionarias aikšteles (Algirdo
g. 40C, Mažeikiuose, Jėrubaičių kaime, Plungės rajone,
Gaudikaičių kaime, Telšių rajone, Kalakutiškių kaime,
Rietavo savivaldybėje) su UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo centras“, eksploatuojančia stacionarias aikšteles
(Vairuotojų g. 18, Anykščiuose, Švečionių g. 31,
Ignalinoje, Vilniaus g. 104A, Molėtuose, Statybininkų g.
11, Zarasuose, Mockėnų kaime, Utenos rajone, Karlų
kaime, Visagino savivaldybėje), kuriose iš fizinių ir
juridinių asmenų nemokamai surenkamos elektros ir
elektroninės įrangos atliekos.

18.
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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 6 lentelėje.
6 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „EMP recycling“
UAB „Ecoservice“
UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“
UAB „Specialus autotransportas“,
AB „Specializuotas transportas“
UAB „Lobbo“
UAB „Ekstara“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2011-12-31
2012-03-01
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-03-01
2012-12-31
2012-03-01
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31

6. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
4 priede pateiktą atliekų tvarkymo veiklų sąrašą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – išvežimas (eksportas);
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
R13 – R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas.
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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APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO
2011 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2012 m.
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Automobilių hidrauliniai (tepaliniai)
amortizatoriai

t

t

t

240,000

348,000

t

71,700

6,460
(surinkta)

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro
filtrai

538,000

Vidaus degimo variklių degalų arba
tepalų filtrai

t

163,150

Baterijos (galvaniniai elementai)

t

Akumuliatoriai

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3
kg

Naudotos
Baterijos (galvaniniai elementai)
Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai
elementai)
Nešiojami akumuliatoriai
Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai
Pramoniniai akumuliatoriai
Į prietaisus įmontuoti pramoniniai
akumuliatoriai
Automobiliams skirti akumuliatoriai
Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti
į transporto priemones
Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų
filtrai

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

0,180
265,911
11,466
4,597
28,684
100,739
3,815
329,321
344,443
203,738
89,159
299,973

Surinktas ir sutvarkytas apmokestinamųjų gaminių
atliekų kiekis:
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Automobilių hidrauliniai (tepaliniai)
amortizatoriai

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

Restauruotos

t

28,546

Padangos, sveriančios
daugiau kaip 3 kg

Naujos

t

637,634

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 213.

2. 2011 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių kiekis
pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė:
Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekis:

3. 2011 m. surinktas ir sutvarkytas apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal rūšis, pateiktas 2 lentelėje:
2 lentelė:

4. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 2011 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymo aprašymas pateiktas 3 lentelėje:
3 lentelė:
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Vykdymas

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

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų
tvarkymo centras“ dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo.

2.

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

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis
dėl apmokestinamųjų gaminių surinkimo
(organizuoti apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą iš gyventojų, garažų
bendrijų, ūkininkų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo
(organizuoti apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą iš gyventojų, garažų
bendrijų, ūkininkų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudarytos naujos sutartys dėl apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo su UAB „Ecoservice“, UAB
„Ekstara“, UAB „Metaloidas“, UAB „Lobbo“, UAB
„Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, UAB
„Specialus autotransportas“, AB „Specializuotas
transportas“,UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras“.
Tęsiamas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija, Raseinių rajono
savivaldybės administracija, Panevėžio miesto
savivaldybe, Neringos savivaldybės administracija dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232
patvirtintomis Savivaldybės organizuojamą komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo
sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis
taisyklėmis visoms (54) savivaldybėms, su kuriomis
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija neturėjo sutarčių
dėl gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo, išsiųsti pasiūlymai
diegti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančią
atliekų surinkimo sistemą bei pasirašyti sutartis. Siekiant
sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo 2011 m.
rugpjūčio 30 d. organizuotas susitikimas su Utenos
regiono savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 6 d.
organizuotas susitikimas su Telšių regiono savivaldybių
atstovais, 2011m. rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas
su Klaipėdos regiono savivaldybių atstovais, 2011m.
rugsėjo 12 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus
regiono savivaldybių atstovais, 2011 m. rugsėjo 13 d.
organizuotas susitikimas su Panevėžio regiono
savivaldybių atstovais, 2011 m. rugsėjo 14 d.
organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono savivaldybių
atstovais.
Suderintos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos
ir pasirašytos naujos sutartys su Visagino savivaldybės
administracija, Biržų rajono savivaldybės
administracija, Zarasų rajono savivaldybės
administracija, Kėdainių rajono savivaldybės
administracija, Ignalinos rajono savivaldybės
administracija, Mažeikių rajono savivaldybės
administracija, Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija ir organizuojamas apmokestinamųjų
gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės
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Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdymas
informavimas ir švietimas.

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais
atliekų tvarkymo centrais dėl
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo
(organizuoti apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą iš gyventojų, garažų
bendrijų, ūkininkų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“ dėl apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo.
Siekiant sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų
surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo
2011m. rugsėjo 6 d. organizuotas susitikimas su Telšių
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011m.
rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas su Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011 m.
rugsėjo 12 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011 m.
rugsėjo 13 d. organizuotas susitikimas su Panevėžio
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais, 2011m.
rugsėjo 14 d. organizuotas susitikimas su Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centro atstovais ir Utenos
regiono atliekų tvarkymo centro bei Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro atstovais dėl galimo
bendradarbiavimo ir sutarčių dėl apmokestinamųjų
gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo
ir švietimo. Taip pat 2011m. lapkričio 22 d. buvo
organizuotas susitikimas su Regioninių atliekų tvarkymo
centrų asociacijos bei visų regioninių atliekų tvarkymo
centrų atstovais.
Sudaryta sutartis su UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“.
2011m. sausio 13 d. Vilniuje, 2011 m. vasario 24 d.
Utenoje, 2011 m. kovo 3 d. Vilniuje, 2011 m. gruodžio
1 d. Vilniuje, 2011 m. gruodžio 8 d. Kaune, 2011 m.
gruodžio 15 d. Klaipėdoje organizuoti konsultaciniai
seminarai, kurių metu transporto priemonių techninę
priežiūrą ir remontą vykdantys asmenys informuoti apie
jiems nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, esančias
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemas ir
galimybe jomis naudotis bei pateikta kita informacija.
2011 m. lapkričio 16 d. organizuotas seminaras Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. lapkričio 30 d. organizuotas seminaras Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 5 d. organizuotas seminaras Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 6 d. organizuotas seminaras Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams.
Kiti regioniniai aplinkos apsaugos departamentai
pageidavo ar buvo suderinta, kad seminarai būtų
organizuoti 2012 m. pirmame pusmetyje.

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl apmokestinamųjų
gaminių atliekų surinkimo (organizuoti
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą
iš gyventojų, garažų bendrijų, ūkininkų) bei
visuomenės informavimo ir švietimo

7.

Bendradarbiaujant su regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais informuoti
transporto priemonių techninę priežiūrą ir
remontą vykdančius asmenis apie esančias
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo
sistemas ir galimybe jomis naudotis bei
pateikti kitą informaciją

8.

Regioninių aplinkos apsaugos departamentų
darbuotojams nemokamai organizuoti
seminarus-diskusijas dėl apmokestinamųjų
gaminių gamintojams ir importuotojams
nustatytų pareigų vykdymo

9.

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

Asociacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą iš visų Asociacijos steigėjų ir (ar)
narių nurodytų apmokestinamųjų gaminių atliekų
susidarymo vietų

10.

Sudaryti tiesiogines sutartis su
apmokestinamųjų gaminių atliekų turėtojais
dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų

Sudarytos 640 tiesioginių sutarčių su apmokestinamųjų
gaminių atliekų turėtojais dėl apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo organizavimo.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdymas

surinkimo organizavimo

11.

12.

13.

14.

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600
90030, kurio paskambinę apmokestinamųjų
gaminių atliekų turėtojai galėtų pranešti apie
turimas apmokestinamųjų gaminių atliekas, o
Asociacija suorganizuos šių atliekų
surinkimą
Apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkytojai Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje apmokestinamųjų gaminių (oro,
kuro, tepalo filtrų) atliekas iš atliekų turėtojų
surinks nemokamai
Apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkytojai vykdydami atliekų surinkimą
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje už
atvažiavimą pas atliekų turėtoją neims
mokesčio
Apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkytojai vykdydami atliekų surinkimą
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje
išveždami apmokestinamųjų gaminių atliekas
kitas atliekas surinks ypatingomis sąlygomis
(pvz. supirks alyvas ir pan.)

Naudojamas ir viešinamas (nurodytas sutartyse dėl
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo organizavimo,
paskelbtas Asociacijos internetiniame puslapyje,
nurodytas informaciniuose plakatuose, skrajutėse,
paskelbtas radijo laidoje ir pan.) telefono numeris 8 600
90030, kurio paskambinę apmokestinamųjų gaminių
atliekų turėtojai praneša apie turimas apmokestinamųjų
gaminių atliekas, o Asociacija suorganizuoja šių atliekų
surinkimą.
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje apmokestinamųjų gaminių
(oro, kuro, tepalo filtrai) atliekos iš atliekų turėtojų
surenkamos nemokamai.
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje už apmokestinamųjų
gaminių atliekų išvežimą atliekų tvarkytojai neima
transportavimo mokesčio.
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje atliekų tvarkytojai išveždami
apmokestinamųjų gaminių atliekas kitas atliekas surenka
ypatingomis sąlygomis (pvz. nemokamai surenka
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas, sumoka
už alyvų atliekas ir pan.).
Asociacija finansuoja apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymą taip kaip numatyta su LR aplinkos ministerija
suderintoje finansavimo schemoje.
Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir švietimo
programą taip, kaip numatyta su LR aplinkos
ministerija suderintoje visuomenės informavimo bei
švietimo programoje

15.

Finansuoti apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymą

16.

Vykdyti visuomenės informavimo ir
švietimo programą

17.

Tęsti bendradarbiavimą su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų nemokamai
surenkamos apmokestinamųjų gaminių
atliekos

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų
tvarkymo centras“, eksploatuojančia stacionarią aikštelę
(Riovonių g. 2A, Vilnius), kurioje iš gyventojų
surenkamos apmokestinamųjų gaminių atliekos.

Siekti sudaryti sutartis su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų nemokamai
surenkamos apmokestinamųjų gaminių
atliekos

Sudarytos sutartys su UAB „Ecoservice“,
eksploatuojančia stacionarias aikšteles (Jočionių g. 13,
Vilnius; Šiaurės g. 6 A, Vilkaviškis; M. Valančiaus g.
17 A, Kazlų Rūda), su UAB „Ekstara“ eksploatuojančia
stacionarias aikšteles (L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius;
Laisvės pr. 43D, Vilnius; Genių g. 1A/Parko g. 14,
Naujoji Vilnia, Vilnius; Sausio 13-osios g. 2, Vilnius;
Architektų g. 23, Vilnius; Kovo 11-osios g. 39B,
Grigiškės, Vilnius; Šaltkalvių g. 2, Vilnius; Jeruzalės g.
4, Vilnius; Vidūno g. 4, Vilnius‘ Medeinos g. 8, Vilnius;
Žirmūnų g. 2, Vilnius; Ateities g. 91, Vilnius; Savanorių
pr. 16, Vilnius; Žirmūnų g. 64, Vilnius; Juozapavičiaus
pr. 64, Kaunas; P. Lukšio g. 60, Kaunas; Varnių g. 38A,
Kaunas; Pramonės pr. 29, Kaunas; Kuršių g. 2/Žemaičių
pl. 66, Kaunas; K. Baršausko g. 66A, Kaunas; Veiverių
g. 150B, Kaunas; R. Kalantos g. 133, Kaunas;
Raudondvario pl. 284A, Kaunas; Savanorių pr. 255,
Kaunas), su UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo

18.
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Eil.
Nr.

19.

Priemonė

Didinti automobilinių, pramoninių ir
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo vietų skaičių

Vykdymas
centras“, eksploatuojančia stacionarias aikšteles
(Algirdo g. 40C, Mažeikiuose, Jėrubaičių kaime,
Plungės rajone, Gaudikaičių kaime, Telšių rajone,
Kalakutiškių kaime, Rietavo savivaldybėje) su UAB
„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“,
eksploatuojančia stacionarias aikšteles (Vairuotojų g.
18, Anykščiuose, Švečionių g. 31, Ignalinoje, Vilniaus
g. 104A, Molėtuose, Statybininkų g. 11, Zarasuose,
Mockėnų kaime, Utenos rajone, Karlų kaime, Visagino
savivaldybėje), kuriose iš fizinių ir juridinių asmenų
nemokamai surenkamos apmokestinamųjų gaminių
atliekos.
2011 m. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimas pradėtas vykdyti ir pastatytos surinkimo
talpos 624 naujose vietose.
2011 m. automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimas pradėtas vykdyti 34 naujose vietose.

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 „Metaloidas“
UAB „Ecoservice“
UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“
UAB „Specialus autotransportas“,
AB „Specializuotas transportas“
UAB „Ekstara“
UAB „Lobbo“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo
2012-03-01
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-03-01
2012-03-01
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31

6. Duomenys apie apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4
priede pateiktą atliekų tvarkymo veiklų sąrašą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – išvežimas (eksportas);
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

22
„Gamintojų ir Importuotojų Asociacija“
Ataskaita apie 2011 metų GIA veiklos organizavimo planų vykdymą

R13 – R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas.
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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ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
2011 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2012 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 skaičius – 43.
2. Bendras 2011 m. Asociacijos steigėjų ir narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas alyvų kiekis – 2975,723 tonų.
3. Bendras sutvarkytas alyvų atliekų kiekis – 893 tonos.
4. Alyvų atliekų tvarkymo 2011 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų vykdymo aprašymas
pateiktas 1 lentelėje:
1 lentelė
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas

1.

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

Tęstas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų tvarkymo
centras“ dėl alyvų atliekų tvarkymo.

2.

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

3.

Tęsti bendradarbiavimą su savivaldybėmis
dėl alyvų atliekų surinkimo (organizuoti
alyvų atliekų surinkimą iš gyventojų, garažų
bendrijų, ūkininkų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

4.

Siekti sudaryti sutartis su savivaldybėmis dėl
alyvų atliekų surinkimo (organizuoti alyvų
atliekų surinkimą iš gyventojų, garažų
bendrijų, ūkininkų) bei visuomenės
informavimo ir švietimo

Sudaryta nauja sutartis su UAB „Ecoservice“, UAB
„Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, UAB
„Specialus autotransportas“, AB „Specializuotas
transportas“, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras“ dėl alyvų atliekų surinkimo.
Tęsiamas bendradarbiavimas su Palangos miesto
savivaldybės administracija, Pasvalio rajono
savivaldybės administracija, Švenčionių rajono
savivaldybės administracija, Raseinių rajono
savivaldybės administracija, Panevėžio miesto
savivaldybe, Neringos savivaldybės administracija dėl
alyvų atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir
švietimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-232
patvirtintomis Savivaldybės organizuojamą
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių
atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su
savivaldybėmis taisyklėmis visoms (54) savivaldybėms,
su kuriomis Gamintojų ir Importuotojų Asociacija
neturėjo sutarčių dėl gaminių ir pakuočių atliekų
surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo,
išsiųsti pasiūlymai diegti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančią atliekų surinkimo sistemą bei
pasirašyti sutartis. Siekiant sudaryti sutartis su
savivaldybėmis dėl alyvų atliekų surinkimo 2011 m.
rugpjūčio 30 d. organizuotas susitikimas su Utenos
regiono savivaldybių atstovais, 2011m. rugsėjo 6 d.
organizuotas susitikimas su Telšių regiono savivaldybių
atstovais, 2011m. rugsėjo 7 d. organizuotas susitikimas
su Klaipėdos regiono savivaldybių atstovais, 2011m.
rugsėjo 12 d. organizuotas susitikimas su Vilniaus
regiono savivaldybių atstovais, 2011 m. rugsėjo 13 d.
organizuotas susitikimas su Panevėžio regiono
savivaldybių atstovais, 2011 m. rugsėjo 14 d.
organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono
savivaldybių atstovais.
Suderintos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos
ir pasirašytos naujos sutartys su Visagino savivaldybės
administracija, Biržų rajono savivaldybės
administracija, Zarasų rajono savivaldybės
administracija, Kėdainių rajono savivaldybės
administracija, Ignalinos rajono savivaldybės
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Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas
administracija, Mažeikių rajono savivaldybės
administracija, Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija ir organizuojamas alyvų atliekų
surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas.

5.

Tęsti bendradarbiavimą su regioniniais
atliekų tvarkymo centrais dėl alyvų atliekų
surinkimo (organizuoti alyvų atliekų
surinkimą iš gyventojų, garažų bendrijų,
ūkininkų) bei visuomenės informavimo ir
švietimo

6.

Siekti sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl alyvų atliekų
surinkimo (organizuoti alyvų atliekų
surinkimą iš gyventojų, garažų bendrijų,
ūkininkų) bei visuomenės informavimo ir
švietimo

7.

Bendradarbiaujant su regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais informuoti
transporto priemonių techninę priežiūrą ir
remontą vykdančius asmenis apie esančias
alyvų atliekų surinkimo sistemas ir galimybe
jomis naudotis bei pateikti kitą informaciją

8.

Regioninių aplinkos apsaugos departamentų
darbuotojams nemokamai organizuoti
seminarus-diskusijas dėl alyvų gamintojams
ir importuotojams nustatytų pareigų
vykdymo

9.

Įvertinti Lietuvoje esančią situaciją alyvų
atliekų tvarkymo srityje, pateikti šią
informaciją gamintojams ir importuotojams
bei atsakingoms institucijoms

10.

Organizuoti alyvų atliekų surinkimą iš

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“ dėl alyvų atliekų surinkimo
bei visuomenės informavimo ir švietimo.
Siekiant sudaryti sutartis su regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl alyvų atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo 2011 m. rugsėjo 6
d. organizuotas susitikimas su Telšių regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 7 d.
organizuotas susitikimas su Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 12 d.
organizuotas susitikimas su Vilniaus regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 13 d.
organizuotas susitikimas su Panevėžio regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais, 2011 m. rugsėjo 14 d.
organizuotas susitikimas su Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centro atstovais ir Utenos regiono atliekų
tvarkymo centro bei Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro atstovais dėl galimo bendradarbiavimo ir
sutarčių dėl alyvų atliekų surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo. Taip pat 2011 m. lapkričio 22
d. buvo organizuotas susitikimas su Regioninių atliekų
tvarkymo centrų asociacijos bei visų regioninių atliekų
tvarkymo centrų atstovais.
Sudaryta sutartis su UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“.
2011m. sausio 13 d. Vilniuje, 2011 m. vasario 24 d.
Utenoje, 2011 m. kovo 3 d. Vilniuje, 2011 m. gruodžio
1 d. Vilniuje, 2011 m. gruodžio 8 d. Kaune, 2011 m.
gruodžio 15 d. Klaipėdoje organizuoti konsultaciniai
seminarai, kurių metu transporto priemonių techninę
priežiūrą ir remontą vykdantys asmenys informuoti apie
jiems nustatytus aplinkosauginius reikalavimus,
esančias alyvų atliekų surinkimo sistemas ir galimybe
jomis naudotis bei pateikta kita informacija.
2011 m. lapkričio 16 d. organizuotas seminaras Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. lapkričio 30 d. organizuotas seminaras Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 5 d. organizuotas seminaras Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojams,
2011 m. gruodžio 6 d. organizuotas seminaras
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
darbuotojams. Kiti regioniniai aplinkos apsaugos
departamentai pageidavo ar buvo suderinta, kad
seminarai būtų organizuoti 2012 m. pirmame
pusmetyje.
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija įvertino esamą
situaciją alyvų atliekų tvarkymo srityje ir ją pateikė
regioninių aplinkos apsaugos departamentų
darbuotojams seminarų metu bei gamintojams ir
importuotojams.
Organizuotas alyvų atliekų surinkimas iš visų
Asociacijos steigėjų ir (ar) narių nurodytų alyvų atliekų
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Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymas

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

susidarymo vietų.

11.

Sudaryti tiesiogines sutartis su alyvų atliekų
turėtojais dėl alyvų atliekų surinkimo
organizavimo

Sudarytos 189 tiesioginės sutartys su alyvų atliekų
turėtojais dėl alyvų atliekų surinkimo organizavimo.

12.

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600
90030, kurio paskambinę alyvų atliekų
turėtojai galėtų pranešti apie turimas alyvų
atliekas, o Asociacija suorganizuos šių
atliekų surinkimą

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Asociacijos
internetiniame puslapyje, nurodytas informaciniuose
plakatuose, skrajutėse, paskelbtas radijo laidoje ir pan.)
telefono numeris 8 600 90030, kurio paskambinę alyvų
atliekų turėtojai praneša apie turimas alyvų atliekas, o
Asociacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą.

13.

14.

15.

Alyvų atliekų tvarkytojai už Asociacijos
organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų
surinkimo sistemoje surenkamas alyvų
atliekas atliekų turėtojams mokės ne mažiau
kaip 100 litų už toną
Alyvų atliekų tvarkytojai vykdydami atliekų
surinkimą Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje už atvažiavimą pas atliekų turėtoją
neims mokesčio
Alyvų atliekų tvarkytojai vykdydami atliekų
surinkimą Asociacijos organizuojamoje
gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje išveždami alyvų atliekas kitas
atliekas surinks ypatingomis sąlygomis (pvz.
vidaus degimo variklių oro, kuro, tepalo
filtrai bus surenkami nemokamai už kitas
atliekas bus sumokama ir pan.)

16.

Finansuoti alyvų atliekų tvarkymą

17.

Vykdyti visuomenės informavimo ir
švietimo programą

18.

19.

Tęsti bendradarbiavimą su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų surenkamos
alyvų atliekos

Siekti sudaryti sutartį (-is) su bendrove,
eksploatuojančią stacionarią aikštelę, kurioje
iš fizinių ir juridinių asmenų būtų
surenkamos alyvų atliekos

Alyvų atliekų tvarkytojai už Asociacijos
organizuojamoje gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo
sistemoje surenkamas alyvų atliekas atliekų turėtojams
moka ne mažiau kaip 100 litų už toną
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje už alyvų atliekų išvežimą
atliekų tvarkytojai neima transportavimo mokesčio
Asociacijos organizuojamoje gaminių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje atliekų tvarkytojai
išveždami alyvų atliekas kitas atliekas surenka
ypatingomis sąlygomis (pvz. nešiojamosios baterijos ir
akumuliatoriai, vidaus degimo variklių oro, kuro, tepalo
filtrai surenkami nemokamai už kitas atliekas yra
sumokama ir pan.).
Asociacija finansavo alyvų atliekų tvarkymą taip kaip
numatyta su LR aplinkos ministerija suderintoje
finansavimo schemoje.
Asociacija vykdė visuomenės informavimo ir švietimo
programą taip, kaip numatyta su LR aplinkos
ministerija suderintoje visuomenės informavimo ir
švietimo programoje
Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Atliekų
tvarkymo centras“, eksploatuojančia stacionarią aikštelę
(Riovonių g. 2A, Vilnius), kurioje iš gyventojų
surenkamos alyvų atliekos.
Sudaryta sutartis su UAB „Ecoservice“,
eksploatuojančią stacionarias aikšteles (Jočionių g. 13,
Vilniuje, Šiaurės g. 6 A, Vilkaviškyje, M. Valančiaus g.
17 A, Kazlų Rūdoje), su UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“, eksploatuojančią stacionarias
aikšteles (Algirdo g. 40C, Mažeikiuose, Jėrubaičių
kaime, Plungės rajone, Gaudikaičių kaime, Telšių
rajone, Kalakutiškių kaime, Rietavo savivaldybėje) su
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“,
eksploatuojančią stacionarias aikšteles (Vairuotojų g.
18, Anykščiuose, Švečionių g. 31, Ignalinoje, Vilniaus
g. 104A, Molėtuose, Statybininkų g. 11, Zarasuose,
Mockėnų kaime, Utenos rajone, Karlų kaime, Visagino
savivaldybėje), kuriose iš fizinių ir juridinių
surenkamos alyvų atliekos.

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.
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2 lentelė:
Sutartis sudaryta su:
UAB „Ecoservice“
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“
UAB „Specialus autotransportas“,
AB „Specializuotas transportas“
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Neringos savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Sutarties galiojimo terminas iki:
2012-12-31
2012-05-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2011-12-31 (pratęsta kitiems metams)
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31
2012-12-31

6. Duomenys apie alyvų atliekų tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede pateiktą atliekų tvarkymo
veiklų sąrašą:
S1 - surinkimas;
S2 - vežimas;
S4 – išvežimas (eksportas);
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
R1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;
R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R9 – pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas;
R13 – R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas.
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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