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APTARIAMOS TEMOS: 

 

 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

surinkimas savivaldybių teritorijoje, 

efektyvaus eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymo galimybės 

  Aplinkos taršos, eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių ardymo metu 

susidarančiomis atliekomis, mažinimas 



   Savanoriškas, pelno nesiekiantis įmonių 

susivienijimas, sprendžiantis savo narių 

bendrąsias problemas, teikiantis paslaugas, 

taip pat atstovaujantis savo narių 

bendriesiems interesams valstybės valdžios 

ir valdymo institucijose, užsienio valstybių  ir 

kitose tarptautinėse organizacijose 



Transporto priemonė – bet kokia transporto 

priemonė, priskiriama M1 klasei (ne mažiau kaip 

keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta 

keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 

sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta 

vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis 

ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams 

vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t) 

ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus 

motorines trirates transporto priemones su simetriškai 

išdėstytais ratais. 

Eksploatuoti netinkama transporto 

priemonė  (ENTP) – transporto priemonė, priskiriama 

atliekoms, apibrėžtoms LR atliekų tvarkymo įstatyme. 
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 Vadovaujantis 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva  2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo 

įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais tvarkant 

eksploatuoti netinkamas transporto priemones taikomas 

gamintojo atsakomybės principas, pagal kurį transporto 

priemonių gamintojams ir importuotojams teisės aktuose 

įtvirtinama atsakomybė už jų vidaus rinkai pateiktų 

gaminių poveikį aplinkai per viso būvio ciklą nuo 

gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant ENTP 

surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo 

sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių atliekų 

tvarkymo užduočių įgyvendinimą, informacijos apie ENTP 

tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų 

tvarkytojams. 



EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TVARKYMO SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, 

PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS  

 Problemos 

  I. Didžioji dalis transporto priemonių gamintojų ir 

importuotojų nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme 

nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai; 

 II. Nevykdomos LR Vyriausybės nustatytos surinktų ENTP ir 

jų dalių perdirbimo ar kitokio naudojimo užduotys. 

Priežastis. Nepakankamai vykdoma (NEVYKDOMA) kontrolė.  

Pasekmės. Nekuriama efektyvi ENTP tvarkymo sistema,  

ENTP tvarkymo metu susidarančios neigiamos vertės 

atliekos nesubsidijuojamos (nefinansuojamos), tvarkymo 

metu susidarančios atliekos su buitinėmis atliekomis 

patenka į sąvartynus ir aplinką bei ją teršia. Kiemuose ir 

kitose teritorijose paliktos be priežiūros ENTP teršia aplinką. 
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LR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS SURINKTŲ ENTP IR JŲ DALIŲ PERDIRBIMO AR 

KITOKIO NAUDOJIMO UŽDUOTYS. 

 

85 % 

15 % 

 ENTP tvarkymo užduotys 
2012-2014 m. 

  Pakartotinio naudojimo ir 

naudojimo procentas (pagal 

vienos TP vidutinį svorį) 

95 % 

5 % 

ENTP tvarkymo užduotys 
nuo 2015 m. 

  Pakartotino naudojimo ir 

naudojimo procentas (pagal 

vienos TP vidutinį svorį) 
 



Pakartotinam naudojimui 

tinkamos dalys 

Teigiamą rinkos vertę 

turinčios atliekos (metalai, 

filtrai, amortizatoriai, 

baterijos, akumuliatoriai, 

alyvos ir kt.) 

Neigiamą rinkos vertę 

turinčios atliekos 

(plastikas, gumos, stiklai, 

padangos, sėdynės, durų 

apdailos, kilimai, freonas, 

aušinimo skystis ir kt.) 

ENTP ardymo metu susidarančios atliekos 



 Lietuvoje kas metus išardoma 50-60 tūkst. tonų 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, iš 

kurių apie 30 procentų (15-20 tūkst. tonų) susidaro 

rinkoje vertės neturinčių plastiko, gumos, stiklo, 

salono apdailos gaminių ir kitokių automobilinių 

dalių, kurios dėl transporto priemonių importuotojų 

nustatytų pareigų ir nustatytų užduočių nevykdymo 

neišvengiamai patenka į buitinių atliekų sąvartynus, 

pamiškes. 











ENTP TVARKYMO SISTEMOS KŪRIMAS (I) 

  Transporto priemonių gamintojai ir (ar) 

importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir 

organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių perdavimą tokias 

atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. 

  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 

nustatytus reikalavimus.  
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Alytaus apskritis 4 
Telšių apskritis 9 

Marijampolės 
apskritis 21 

Tauragės apskritis 
26 

Utenos apskritis 27 

Panevėžio apskritis 
31 

Šiaulių apskritis 33 
Klaipėdos apskritis 

41 

Kauno apskritis 60 

Vilniaus apskritis 
68 

ENTP tvarkytojų skaičius pagal apskritis 

Alytaus apskritis 4

Telšių apskritis 9

Marijampolės apskritis
21
Tauragės apskritis 26

Utenos apskritis 27

Panevėžio apskritis 31

Šiaulių apskritis 33

Iš viso 320 ENTP 

tvarkytojų 

*2013 m. duomenys 



ENTP TVARKYMO SISTEMOS KŪRIMAS (II) 

 Asociacija subūrė ENTP tvarkytojų tinklą 

užtikrinantį ENTP surinkimą kiekvienoje 

apskrityje  ir pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį su Gamintojų ir Importuotojų 

Asociacija. Šiuo metu ENTP tinklą sudaro 13  

ENTP tvarkytojų  

 



Atliekas 

naudojančios

/ 

perdirbančios 

įmonės 

Pakartotiniam 

naudojimui tinkamos 

dalys 

Teigiamą rinkos vertę 

turinčios atliekos 

(metalai, filtrai, 

amortizatoriai, baterijos, 

akumuliatoriai, alyvos ir 

kt.) 

Neigiamą rinkos vertę 

turinčios atliekos 

(plastikai, gumos, stiklai, 

padangos ir kt.) 

Perdirbima

s 

ENTP TVARKYMO SISTEMOS KŪRIMAS (III) 



 

 

 

 Transporto priemonių gamintojai ir (ar) 

importuotojai, jiems atstovaujančios 

licencijuotos gamintojų ir importuotojų 

organizacijos ir ENTP tvarkančios įmonės 

turėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis, 

kad būtų pašalintos iš kiemų ir kitų teritorijų 

paliktos be priežiūros ENTP 

18 

ENTP TVARKYMO SISTEMOS KŪRIMAS (IV) 





www.autotvarkymas.lt 

http://www.autotvarkymas.lt/


BENDRADARBIAVIMAS KURIANT ENTP 

TVARKYMO SISTEMĄ  

 Kartu  dalyvauti akcijose tokiose kaip: “Mes 

rūšiuojame”, “Daugiau erdvės kiemuose” ir kt.;  

 Savivaldybių teritorijose įmonių  vykdančių 

ENTP tvarkymą informavimas apie galimybes 

dalyvauti tinkle; 

 Netoleruoti ENTP atliekų pridavimą RATC; 

 Kartu kovoti su neteisėtais ENTP tvarkytojais, 

aplinkos teršėjais. 

 



   AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

KLAUSIMAI ??? 



KONTAKTAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Galvydžio g. 5, LT-08236 

Vilnius 

Mob. tel.: +370 663 66341 

El. paštas: 

info@autotvarkymas.lt 

  

 


