ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
2020 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS

Vilnius, 2020 m.

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacija) steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas
pridedamoje elektroninėje versijoje.
2. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
alyvų kiekis – 7000,000000 tonų. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvų kiekis gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo konkretaus narių
skaičiaus bei bendro vartojimo ir alyvų poreikio rinkoje pokyčių.
3. Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti alyvų atliekų kiekis – iki 1250,000000 tonų. Planuojamas preliminarus
surinkti ir sutvarkyti alyvų atliekų kiekis gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos alyvų
atliekų tvarkymo srityje.
4. Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonės ir veiksmai

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Tikslas
I

Pagal Organizacijos poreikį,
sudaryti sutartį (-is) su alyvų
atliekas tvarkančia (-iomis)
įmone (-ėmis) dėl alyvų
atliekų tvarkymo ir
bendradarbiauti tvarkant alyvų
atliekas
Bendradarbiauti su
savivaldybėmis dėl alyvų
atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir
švietimo, t.y.
bendradarbiaujant su
savivaldybėmis organizuoti
alyvų atliekų surinkimą, siekti
sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti alyvų
atliekas atliekų tvarkytojams
Bendradarbiauti su
regioniniais atliekų tvarkymo
centrais dėl alyvų atliekų
surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo, t.y.
bendradarbiaujant su
regioniniais atliekų tvarkymo
centrais organizuoti alyvų
atliekų surinkimą, siekti
sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti alyvų
atliekas atliekų tvarkytojams
Naudoti ir viešinti telefono
numerį – 8 600 90030, kuriuo
paskambinę alyvų atliekų
turėtojai galėtų pranešti apie
turimas alyvų atliekas, o
Organizacija suorganizuos šių
atliekų surinkimą

Užtikrinti
tinkamą
alyvų atliekų
tvarkymą

Užtikrinti
tinkamą
alyvų atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą
ir švietimą

Užtikrinti
tinkamą
alyvų atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą
ir švietimą

Užtikrinti
tinkamą
alyvų atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą
ir švietimą

II

≥1

≥1

<60

<60

<10

<10

1

1

III

≥1

<60

<10

1

IV

viso 2020 metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*
Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
1300 eurų

≥1

≥1

<60

Organizacija sieks
bendradarbiauti su
visomis
savivaldybėmis
(<60)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
700 eurų

<10

Organizacija sieks
bendradarbiauti su
visais regioniniais
atliekų tvarkymo
centrais
(<10)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
400 eurų

1

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
500 eurų

1
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Eil.
Nr.

Priemonės ir veiksmai

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Tikslas
I

II

III

IV

viso 2020 metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

Užtikrinti
Organizacija
tinkamą
organizuos alyvų
Organizacijos
alyvų atliekų
atliekų surinkimą
lėšos,
tvarkymą ir
5.
1
1
1
1
iš visų to
preliminari
didinti
pageidaujančių
lėšų suma –
surenkamų
alyvų atliekų
1300 eurų
alyvų atliekų
turėtojų
kiekį
Užtikrinti
tinkamą
Organizacijos
Organizuoti alyvų atliekų
alyvų atliekų
lėšos,
surinkimo projektą, t.y.
tvarkymą ir
6.
1
1
1
1
1
preliminari
įgyvendinti projektą „Mes
didinti
lėšų suma –
rūšiuojam“
surenkamų
1300 eurų
alyvų atliekų
kiekį
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką alyvų kiekio bei alyvų atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už alyvų atliekų
sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Organizuoti alyvų atliekų
surinkimą iš to pageidaujančių
įmonių, įstaigų, organizacijų,
transporto priemonių techninę
priežiūrą ir remontą vykdančių
juridinių ir fizinių asmenų

Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys (pateikti Lentelėje Nr. 1) ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek
mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos alyvų atliekų tvarkymo srityje.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
direktorė Veronika Masalienė
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APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (ĮSKAITANT
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS)
ATLIEKŲ TVARKYMO
2020 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS

Vilnius, 2020 m.

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacija) steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas
pridedamoje elektroninėje versijoje.
2. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
apmokestinamųjų gaminių kiekis pagal rūšis, pateiktas lentelėje Nr. 1:
Lentelė 5.4.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis
Lengvojo ir krovininio transporto padangos
naujos
restauruotos
naudotos
Žemės ūkio ir industrinės pilnavidurės padangos
naujos
restauruotos
naudotos
Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
Įmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

Kiekis tonomis
2500,000000
85,000000
10,000000
20,000000
2,000000
5,000000
1450,000000
780,000000
100,000000
375,000000
170,000000
260,000000
230,000000
260,000000
400,000000

Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
apmokestinamųjų gaminių kiekis pagal rūšis gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo konkretaus narių
skaičiaus bei bendro vartojimo ir apmokestinamųjų gaminių (pagal rūšis) poreikio rinkoje pokyčių.
3. Planuojamas preliminarus
Lentelėje Nr. 2:

surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal rūšis, pateiktas
Lentelė Nr. 2

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis
Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg
Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai
Įmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai
Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Neįmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

Kiekis
2100,000000
0,000000
355,000000
0,000000
170,000000
0,000000
120,000000
185,000000
210,000000
325,000000

4. Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 3:
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Lentelė Nr. 3
Tikslas

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonė
I

Pagal Organizacijos poreikį,
sudaryti sutartį (-is) su
atliekas tvarkančia (-iomis)
įmone (-ėmis) dėl
apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymo ir
bendradarbiauti tvarkant
apmokestinamųjų gaminių
atliekas
Bendradarbiauti su
savivaldybėmis dėl
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir
švietimo t.y.
bendradarbiaujant su
savivaldybėmis organizuoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą, siekti
sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekas atliekų tvarkytojams
Bendradarbiauti su
regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir
švietimo, t.y.
bendradarbiaujant su
regioniniais atliekų
tvarkymo centrais
organizuoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą, siekti
sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekas atliekų tvarkytojams
Naudoti ir viešinti telefono
numerį – 8 600 90030,
kuriuo paskambinę
apmokestinamųjų gaminių
atliekų turėtojai galėtų
pranešti apie turimas
apmokestinamųjų gaminių
atliekas, o Organizacija

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą ir
švietimą

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą ir
švietimą

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą ir
švietimą

≥1

<60

<10

1

II

≥1

<60

<10

1

III

≥1

<60

<10

1

IV

viso 2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

≥1

≥1

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma – 23
tūkst. eurų

<60

Organizacija
sieks
bendradarbiauti
su visomis
savivaldybėmis
(<60)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma – 28
tūkst. eurų

<10

Organizacija
sieks
bendradarbiauti
su visais
regioniniais
atliekų
tvarkymo
centrais
(<10)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
6000 eurų

1

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
2500 eurų

1
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Tikslas

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Eil.
Nr.

Priemonė
I

II

III

IV

viso 2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

suorganizuos šių atliekų
surinkimą

5.

Organizuoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimą iš to
pageidaujančių įmonių,
įstaigų organizacijų, fizinių
asmenų

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą ir
didinti surenkamų
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
kiekį

1

1

1

1

Organizacija
organizuos
apmokestinamųj
ų gaminių
atliekų
surinkimą iš
visų to
pageidaujančių
apmokestinamųj
ų gaminių
atliekų turėtojų

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
470 tūkst. eurų

Užtikrinti tinkamą
apmokestinamųjų
Organizacijos
gaminių atliekų
lėšos,
tvarkymą ir
6.
1
1
1
1
1
preliminari
didinti surenkamų
lėšų suma –
apmokestinamųjų
170 tūkst. eurų
gaminių atliekų
kiekį
Užtikrinti tinkamą
nešiojamųjų
baterijų ir
akumuliatorių
Organizacijos
Papildomai įrengti
atliekų tvarkymą
lėšos,
nešiojamųjų baterijų ir
7.
ir didinti
≥10 ≥10 ≥10 ≥10
≥10
preliminari
akumuliatorių atliekų
surenkamų
lėšų suma –
surinkimo vietas
nešiojamųjų
5 500 eurų
baterijų ir
akumuliatorių
atliekų kiekį
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Organizuoti
apmokestinamųjų gaminių
atliekų surinkimo projektą,
t.y. įgyvendinti projektą
„Mes rūšiuojam“

Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys (pateikti Lentelėje Nr. 3) ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek
mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo srityje.
Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
direktorė Veronika Masalienė
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EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYMO
2020 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS

Vilnius, 2020 m.

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacija) steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas
pridedamoje elektroninėje versijoje.
2. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
transporto priemonių kiekis – 55000,000000 tonų. Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo
davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai transporto priemonių kiekis gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti),
priklausomai nuo konkretaus narių skaičiaus bei bendro vartojimo ir transporto priemonių poreikio rinkoje pokyčių.
3. Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) kiekis –
4200,000000 tonų. Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti ENTP kiekis gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti),
priklausomai nuo esamos situacijos ENTP tvarkymo srityje.
4. Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Priemonė

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Tikslas
I

Pagal Organizacijos poreikį
sudaryti sutartį (-is) su
ENTP tvarkančia (-iomis)
įmone (-ėmis) dėl ENTP
tvarkymo ir bendradarbiauti
tvarkant ENTP
Siekti užtikrint ENTP
pakartotinio naudojimo ir
naudojimo užduočių
įvykdymą, t.y.
bendradarbiaujant su ENTP
ir kitas atliekas
tvarkančiomis įmonėmis
užtikrinti, kad ENTP ardymo
metu susidarančios atliekos
būtų panaudojamos
Bendradarbiauti su
savivaldybėmis dėl ENTP
surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo, t.y.
bendradarbiaujant su
savivaldybėmis organizuoti
ENTP surinkimą, siekti
sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti ENTP
atliekų tvarkytojams
Bendradarbiauti su
regioniniais atliekų
tvarkymo centrais dėl ENTP
surinkimo bei visuomenės
informavimo ir švietimo, t.y.
bendradarbiaujant su
regioniniais atliekų
tvarkymo centrais
organizuoti ENTP

Užtikrinti
tinkamą
ENTP
tvarkymą

Užtikrinti
tinkamą
ENTP
tvarkymą

Užtikrinti
tinkamą
ENTP
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą
ir švietimą

Užtikrinti
tinkamą
ENTP
tvarkymą bei
visuomenės
informavimą
ir švietimą

II

≥1

≥1

1

1

<60

<60

<10

<10

III

≥1

1

<60

<10

IV

Viso 2020 metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

≥1

Organizacija sieks
bendradarbiauti su
ne mažiau kaip 1
ENTP tvarkančia
įmone kiekvienoje
apskrityje

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
18 tūkst. eurų

1

Organizacija sieks
užtikrinti visų
ENTP tvarkytojų,
su kuriais bus
pasirašiusi sutartį (is), tinkamą veiklos
vykdymą

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma 150 tūkst.
eurų

<60

Organizacija sieks
bendradarbiauti su
visomis
savivaldybėmis
(<60)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
8 tūkst. eurų

<10

Organizacija sieks
bendradarbiauti su
visais regioniniais
atliekų tvarkymo
centrais
(<10)

Organizacijos
lėšos,
preliminari
lėšų suma –
6 tūkst. eurų
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Eil.
Nr.

Priemonė

Apimtis
2020 m. ketvirčiai

Tikslas
I

II

III

IV

Viso 2020 metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

surinkimą, siekti sudaryti
palankias sąlygas
gyventojams atiduoti ENTP
atliekų tvarkytojams
Naudoti ir viešinti telefono
numerį – 8 600 90030,
kuriuo paskambinę ENTP
turėtojai galėtų pranešti apie
turimas ENTP, o
Organizacija suorganizuos
šių atliekų surinkimą

Užtikrinti
tinkamą
Organizacijos
ENTP
lėšos,
5.
tvarkymą bei
1
1
1
1
1
preliminari
visuomenės
lėšų suma –
informavimą
3 tūkst. eurų
ir švietimą
Užtikrinti
Organizuoti ENTP
tinkamą
Organizacija
Organizacijos
surinkimą iš to
ENTP
organizuos ENTP
lėšos,
6.
pageidaujančių įmonių,
tvarkymą ir
1
1
1
1
surinkimą iš visų to
preliminari
įstaigų organizacijų, fizinių
didinti
pageidaujančių
lėšų suma –
asmenų
surenkamų
ENTP turėtojų
3 tūkst. eurų
ENTP kiekį
Užtikrinti
tinkamą
Organizacijos
Organizuoti ENTP
ENTP
lėšos,
surinkimo projektą, t.y.
7.
tvarkymą ir
1
1
1
1
1
preliminari
įgyvendinti projektą „Mes
didinti
lėšų suma –
rūšiuojam“
surenkamų
10 tūkst. eurų
ENTP kiekį
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką transporto priemonių kiekio bei ENTP tvarkytojų nustatytų kainų už ENTP
sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais
reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos
gaminių atliekų tvarkymo užduotys (pateikti Lentelėje Nr. 1) ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek
mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos ENTP tvarkymo srityje.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
Direktorė Veronika Masalienė
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