
 
 
 

INFORMACIJA EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ (ENTP) TVARKYTOJAMS 

 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau GIA) yra pelno nesiekianti licencijuota organizacija, 

vienintelė Lietuvoje tinkamai vykdanti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.  

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija atstovauja transporto priemonių gamintojams ir importuotojams, vykdo 

jiems nustatytas pareigas, t.y.: 

 Pagal teisės aktų reikalavimus yra sukūrusi ENTP surinkimo tinklą, kuris garantuoja ENTP surinkimą 

ir tinkamą sutvarkymą mažiausiais kaštais; 

 Užtikrina surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimą ir kitokį naudojimą, taip įvykdomos LR Vyriausybės 

nustatytos pakartotino naudojimo ir naudojimo ar perdirbimo užduotys; 

 Finansuoja ENTP neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymo sektorių; 

 Informuoja bei šviečia visuomenę ENTP tvarkymo klausimais;  

 Bendradarbiaudama su savivaldybėmis iš kiemų ir kitų teritorijų pašalina paliktas be priežiūros ENTP;  

 Vykdo kitas pareigas. 

 

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai atsakingi už patogios ENTP tvarkymo sistemos sukūrimą, 

ENTP surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo organizavimą ir išlaidų apmokėjimą, taip pat visuomenės 

švietimo bei informavimo organizavimą ir išlaidų apmokėjimą. Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai, jų 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir ENTP tvarkančios įmonės turi bendradarbiauti su 

savivaldybėmis, kad būtų pašalintos iš kiemų ir kitų teritorijų paliktos be priežiūros eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTP tvarkytojai privalo tvarkyti ENTP pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės sveikatai 

saugiu būdu, taikydami ENTP tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus. 
ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP surinkimo 

ir apdorojimo sąlygos. Visos ENTP turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Atliekų turėtojas privalo ENTP perduoti tvarkyti pasirinktinai: 

1) pristatyti į ENTP priėmimo vietas; 

2) atiduoti jas transporto priemonių gamintojui ir (ar) importuotojui; 

3) perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. 



Pagrindiniai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai: 

 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių; 

 LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726); 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 68-2381); 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės 

(Žin., 2004, Nr. 50-1676); 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklės (Žin., 2011, Nr. 57-2720) ir kt. 

 

 
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija finansuoja M1 ir N1 klasės transporto priemonių neigiamą 

rinkos vertę turinčių atliekų pridavimą 

 

 
 

Siūlome bendradarbiauti ir kviečiame kreiptis! 
 

Norėdami daugiau sužinoti apie efektyvios ENTP tvarkymo sistemos kūrimą ir galimybę pasinaudoti 

neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų finansavimu prašome kreiptis į Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių tvarkytojų asociaciją tel. 8 663 663 41 arba el. paštu info@autotvarkymas.lt, 

www.autotvarkymas.lt 

 

 

Pageidaujantys gauti daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą 

veiklą, bendradarbiavimo galimybes, prašome kreiptis el. paštu info@gia.lt  arba 

telefonu (8 5) 273 00 84, www.gia.lt, www.mesrusiuojam.lt 


