VISUOMENĖS INFORMAVIMO BEI ŠVIETIMO
ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS 2020
METAIS PROGRAMA

Vilnius, 2020 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visuomenės informavimo bei švietimo alyvų atliekų tvarkymo klausimais programos (toliau vadinama – Programa)
paskirtis – informuoti visuomenę apie alyvų atliekų tvarkymo sistemas, netinkamo jų tvarkymo žalą aplinkai ir
visuomenės sveikatai. Šioje Programoje nurodytos priemonės ir veiksmai turi užtikrinti tinkamą visuomenės
informavimą apie alyvų atliekų tvarkymą.
1.2. Programa apima vienerių metų laikotarpį;
1.3. Šioje Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose alyvų bei jų atliekų tvarkymą.
II. ESAMA PADĖTIS ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE
Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – GIA) duomenimis gamintojai ir importuotojai per metus LR vidaus
rinkai patiekia apie 25000,000000 tonų tepimo alyvų, per metus Lietuvoje susidaro apie 18000,000000 tonų alyvų
atliekų. Alyvų atliekos nėra surenkamos ir tinkamai sutvarkomos todėl, kad alyvų atliekų turėtojai neteisėtai jas parduoda
asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvų atliekų, kurie alyvų atliekas neteisėtai sudegina ar kitaip panaudoja.
Aktyvesnis visuomenės informavimas alyvų atliekų tvarkymo srityje padeda tausoti ir racionaliau naudoti gamtos
išteklius, skatina ugdyti rūšiavimo tradiciją, diegti pažangias ir efektyvias surinkimo bei perdirbimo sistemas, gyventi
švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.1. Šios Programos tikslai:
3.1.1. formuoti visuomenę, siekiančią ir gebančią užtikrinti šalies darnų vystimąsi, racionaliai naudojant
bei papildant gamtos išteklius, išsaugant sveiką aplinką ateities kartoms;
3.1.2. informuoti alyvų gamintojus ir importuotojus bei platintojus, išleidžiančius į Lietuvos Respublikos
vidaus rinką alyvas apie jų teises ir pareigas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, susijusiuose su aplinkos apsauga;
3.1.3. prisidėti prie bendro visuomenės informavimo apie būtinybę rūšiuoti alyvų atliekas, galimybę
priduoti susidariusias atliekas atliekų tvarkytojams, apie tokių pridavimo vietų išdėstymą Lietuvoje,
pridavimo sąlygas bei naudą aplinkai ir visuomenės sveikatai;
3.1.4. informuoti ir šviesti visuomenę alyvų atliekų tvarkymo klausimais, siekiant skatinti alyvų atliekų
prevenciją, didinti visuomenės aktyvumą bendros alyvų atliekų tvarkymo sistemos plėtroje;
3.2. Šios Programos uždaviniai:
3.2.1. perteikti visuomenei žinias ir patirtį, apie alyvų atliekų tvarkymą;
3.2.2. ugdyti ir lavinti veiklos įgūdžius (gebėjimus) alyvų atliekų tvarkymo problemoms spręsti;
3.2.3. formuoti atsakomybę bei aktyvią asmeninę poziciją;
3.2.4. formuoti sveiką, darnaus vystymo principais grindžiamą visuomenės gyvenimo būdą, alyvų atliekų
tvarkymo srityje;
3.2.5. gerinti visuomenės informacinį ir metodinį aprūpinimą alyvų atliekų tvarkymo klausimais.
IV. PRIORITETINĖS PROGRAMOS VYKDYMO KRYPTYS
Prioritetinės šios Programos vykdymo kryptys:
 alyvų gamintojų ir importuotojų švietimas;
 alyvų platintojų švietimas;
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 alyvų vartotojų švietimas;
 alyvų atliekų tvarkytojų ir (ar) kitų asmenų švietimas.
V. VEIKSMŲ PROGRAMA
5.1. Programos priemonės planuojamos pagal numatomas Organizacijos lėšas visuomenės švietimui ir informavimui.
Skiriamos lėšos planuojamos kaip numatyta teisės aktuose – ne mažiau kaip 3 procentai nuo Organizacijos sukauptų lėšų,
t. y. pajamų, kurias Organizacija gauna kaip įmokas už alyvų atliekų tvarkymo organizavimą iš dalininkų bei pavedimo
davėjų.
5.2. Šioje Programoje numatomos priemonės, kurias Organizacija sieks įgyvendinti Lietuvoje 2020 metais:
Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Priemonės

1.

Gamintoja
i ir
importuoto
jai

Organizuoti
seminarus
(netęstinė)

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

2.

Platintojai

Organizuoti
seminarus
(netęstinė)

Tikslas

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

I

II

III

IV

Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
alyvų atliekų
tvarkymą ir (ar)
Organizacijos veikla,
ir (ar) teikti kitą
informaciją

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
500 eurų

Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
alyvų atliekų
tvarkymą ir (ar)
Organizacijos veikla,
ir (ar) teikti kitą
informaciją
Supažindinti alyvų
platintojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
alyvų atliekų
tvarkymą ir (ar)
Organizacijos veikla,

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4
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Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
450 eurų

Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Priemonės

I

Organizuoti
seminarus
autoservisams
(netęstinė)

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

3.

Vartotojai

Tikslas

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

Teikti informaciją
spaudoje
ir (ar) TV ir (ar)
radijo laidose ir
(ar) internete
(netęstinė)

ir (ar) teikti
kitą informaciją
Informuoti transporto
priemonių techninę
priežiūrą ir remontą
vykdančius asmenis
apie jiems nustatytus
aplinkosauginius
reikalavimus,
esančias alyvų atliekų
surinkimo sistemas ir
galimybe jomis
naudotis bei pateikti
kitą informaciją
Supažindinti
platintojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
elektros ir
elektroninės įrangos
atliekų tvarkymą ir
(ar) šių gaminių
tiekimo rinkai
sąlygas, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Informuoti
visuomenę apie
esančias alyvų atliekų
surinkimo sistemas ir
(ar) alyvų atliekų
atskiro surinkimo
būtinumą bei naudą ir
(ar) žalingą jų
poveikį aplinkai bei
žmonių sveikatai, ir
(ar) teikti kitą
informaciją
Informuoti
visuomenę apie alyvų
atliekų atskiro
surinkimo būtinumą
bei naudą ir (ar)
esančias alyvų atliekų
surinkimo sistemas,
žalingą jų poveikį
aplinkai bei žmonių
sveikatai, ir (ar) teikti
kitą informaciją

II

III

IV

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
1400 eurų

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

≥3

≥3

≥3

≥3

≥ 12

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
13000 eurų
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Priemonės

Tikslas
I

II

III

IV

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

Teikti informaciją
apie atliekų
surinkimo
projektą
(tęstinė)

Informuoti
1
1
1
1
1
Organizacija
visuomenę apie
ir (ar)
esančias alyvų atliekų
Organizacijos
pridavimo galimybes
rėmėjai,
ir (ar) surenkamų
preliminari
alyvų atliekų atskiro
lėšų suma –
surinkimo būtinumą
2700 eurų
bei naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį
aplinkai bei žmonių
sveikatai, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Alyvos
Platinimo vietose
1
1
1
1
1
Organizacija
platintojams teikti
informuoti
ir (ar)
informacinę
visuomenę apie
Organizacijos
medžiagą (tęstinė)
alyvos atliekų
rėmėjai,
neigiamą poveikį
preliminari
aplinkai ir (ar) alyvos
lėšų suma –
atliekų pridavimo
200 eurų
galimybes
4.
Švietimo
Lietuvos švietimo
Lietuvos švietimo
≥1
≥1
≥1
≥1
≥4
Organizacija
įstaigos
įstaigoms
įstaigų atstovams
ir (ar)
pageidaujant jų
(mokiniams) pateikti
Organizacijos
atstovams
informaciją apie
rėmėjai,
(mokiniams)
alyvų atliekų atskiro
preliminari
organizuoti
surinkimo būtinumą,
lėšų suma –
seminarusbei naudą ir (ar)
1700 eurų
diskusijas dėl
žalingą jų poveikį
alyvų atliekų
aplinkai bei žmonių
tvarkymo
sveikatai, ir (ar) teikti
(netęstinė)
kitą informaciją.
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinkai alyvų kiekio bei alyvų atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už alyvų atliekų
sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo apimtis gali keistis, tiek didėti, tiek mažėti, taip pat gali keistis priemonių
įgyvendinimas ketvirčiais. Organizacijai neįgyvendinus tam tikrų priemonių Programoje numatyta apimtimi, jos turi būti
kompensuotos įgyvendinant kitas priemones didesne apimtimi ir (ar) kitas, Programoje nenumatytas, priemones. Svarbu
pasiekti norimą tikslą. Dėl to numatoma analizuoti programos įgyvendinimą, tobulinti ją.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
direktorė Veronika Masalienė
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO BEI ŠVIETIMO
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (ĮSKAITANT
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKŲ
TVARKYMO KLAUSIMAIS 2020 METAIS
PROGRAMA

Vilnius 2020 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visuomenės informavimo bei švietimo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais programos (toliau
vadinama – Programa) paskirtis – informuoti visuomenę apie apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sistemas,
netinkamo jų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai. Šioje Programoje nurodytos priemonės ir veiksmai turi
užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą;
1.2. Programa apima vienerių metų laikotarpį;
1.3. Šioje Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymą.
II. ESAMA PADĖTIS IR PROBLEMOS VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO ATLIEKŲ
TVARKYMO SRITYJE
Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymas – visų gyventojų ir ūkio subjektų rūpestis, todėl labai svarbu jiems teikti
reikiamą informaciją. Valstybės ir savivaldybių institucijos, atliekų tvarkymo sistemų operatoriai (atliekų tvarkytojai),
organizacijos privalo supažindinti visuomenę su organizaciniais ir technologiniais atliekų tvarkymo projektais, jų įtaka
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Šiuo metu visuomenė itin mažai informuojama apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais ir prioritetais.
Mažai arba beveik nėra informacijos spaudoje, televizijoje, radijuje, todėl reikia imtis aktyvių veiksmų šiai problemai
spręsti.
Aktyvesnis visuomenės informavimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo srityje padeda tausoti ir racionaliau
naudoti gamtos išteklius, skatina ugdyti rūšiavimo tradiciją, diegti pažangias ir efektyvias surinkimo bei perdirbimo
sistemas, gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.1. Šios Programos tikslai:
3.1.1. formuoti visuomenę, siekiančią ir gebančią užtikrinti šalies darnų vystymąsi, racionaliai naudojant
bei papildant gamtos išteklius, išsaugant sveiką aplinką ateities kartoms;
3.1.2. informuoti apmokestinamųjų gaminių gamintojus ir importuotojus bei platintojus, išleidžiančius į
Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius apie jų teises ir pareigas,
reglamentuotas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, susijusiuose su aplinkos apsauga;
3.1.3. prisidėti prie bendro visuomenės informavimo apie būtinybę rūšiuoti apmokestinamųjų gaminių
atliekas, galimybę priduoti susidariusias atliekas atliekų tvarkytojams, apie tokių pridavimo vietų
išdėstymą Lietuvoje, pridavimo sąlygas bei naudą aplinkai ir visuomenės sveikatai;
3.1.4. informuoti ir šviesti visuomenę apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais, siekiant
skatinti apmokestinamųjų gaminių atliekų prevenciją, didinti visuomenės aktyvumą bendros
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sistemos plėtroje;
3.2. Šios Programos uždaviniai:
3.2.1. perteikti visuomenei žinias ir patirtį, apie apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą;
3.2.2. ugdyti ir lavinti veiklos įgūdžius (gebėjimus) apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo
problemoms spręsti;
3.2.3. formuoti atsakomybę bei aktyvią asmeninę poziciją;
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3.2.4. formuoti sveiką, darnaus vystymo principais grindžiamą visuomenės gyvenimo būdą,
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo srityje;
3.2.5. gerinti visuomenės informacinį ir metodinį aprūpinimą apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo klausimais.
IV. PRIORITETINĖS PROGRAMOS VYKDYMO KRYPTYS
Prioritetinės šios Programos vykdymo kryptys:
 apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų švietimas;
 apmokestinamųjų gaminių platintojų švietimas;
 apmokestinamųjų gaminių vartotojų švietimas;
 apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų ir (ar) kitų asmenų švietimas.
V. VEIKSMŲ PROGRAMA
5.1. Programos priemonės planuojamos pagal numatomas Organizacijos lėšas visuomenės švietimui ir informavimui.
Skiriamos lėšos planuojamos kaip numatyta teisės aktuose – ne mažiau kaip 3 procentai nuo Organizacijos sukauptų lėšų,
t. y. pajamų, kurias Organizacija gauna kaip įmokas už apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimą iš
dalininkų bei pavedimo davėjų.
5.2. Šioje Programoje numatomos priemonės, kurias Organizacija sieks įgyvendinti Lietuvoje 2020 metais:
Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

1.

Gamintojai ir
importuotojai

Priemonės

Organizuoti
seminarus
(netęstinė)

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

Tikslas

Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos
Respublikos teisės
aktuose,
reglamentuojančiu
ose
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą ir (ar)
Organizacijos
veikla, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos
Respublikos teisės
aktuose,

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

I

II

III

IV

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
2000 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

2.

Tikslinės
grupės

Platintojai

Priemonės

Organizuoti
seminarus
(netęstinė)

Organizuoti
seminarus
autoservisams
(netęstinė)

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

Tikslas

reglamentuojančiu
ose
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą ir (ar)
Organizacijos
veikla, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Informuoti
apmokestinamųjų
gaminių platintojus
apie jiems
nustatytus
aplinkosauginius
reikalavimus,
esančias
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
surinkimo sistemas
ir galimybe jomis
naudotis bei
pateikti kitą
informaciją
Informuoti
transporto
priemonių techninę
priežiūrą ir
remontą
vykdančius
asmenis apie jiems
nustatytus
aplinkosauginius
reikalavimus,
esančias
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
surinkimo sistemas
ir galimybe jomis
naudotis bei
pateikti kitą
informaciją
Supažindinti
platintojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos
Respublikos teisės
aktuose,
reglamentuojančiu
ose
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
tvarkymą ir (ar) šių
gaminių tiekimo

I

II

≥1

≥1

III

≥1

IV

≥1

viso
2020
metais

≥4

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
600 eurų

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
2000 eurų

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

3.

Tikslinės
grupės

Vartotojai

Priemonės

Teikti informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

Teikti informaciją
spaudoje ir (ar)
TV ir (ar) radijo
laidose ir (ar)
internete
(netęstinė)

Teikti informaciją
apie atliekų
surinkimo
projektą
(tęstinė)

Nešiojamųjų
baterijų ir
akumuliatorių
platintojams teikti

Tikslas

rinkai sąlygas, ir
(ar) teikti kitą
informaciją
Informuoti
visuomenę apie
surenkamų
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
atskiro surinkimo
būtinumą bei
naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį
aplinkai bei
žmonių sveikatai,
ir (ar) teikti kitą
informaciją
Informuoti
vartotojus apie
apmokestinamųjų
gaminių atskiro
surinkimo
būtinumą bei
naudą ir (ar)
esančias
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
surinkimo
sistemas, žalingą
jų poveikį aplinkai
bei žmonių
sveikatai, ir (ar)
teikti kitą
informaciją
Informuoti
visuomenę apie
esančias
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
pridavimo
galimybes ir (ar)
surenkamų
apmokestinamųjų
gaminių atliekų
atskiro surinkimo
būtinumą bei
naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį
aplinkai bei
žmonių sveikatai,
ir (ar) teikti
kitą informaciją
Platinimo vietose
informuoti
visuomenę apie
nešiojamųjų

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

I

II

III

IV

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

≥3

≥3

≥3

≥3

≥ 12

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
23000 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
6000 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Priemonės

Tikslas
I

II

III

IV

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

informacinę
medžiagą (tęstinė)

baterijų ir
preliminari
akumuliatorių
lėšų suma –
atliekų neigiamą
200 eurų
poveikį aplinkai ir
(ar) nešiojamųjų
baterijų ir
akumuliatorių
atliekų pridavimo
galimybes
Padangų
Platinimo vietose
1
1
1
1
1
Organizacija
platintojams teikti
informuoti
ir (ar)
informacinę
visuomenę apie
Organizacijos
medžiagą
padangų atliekų
rėmėjai,
(tęstinė)
neigiamą poveikį
preliminari
aplinkai ir (ar)
lėšų suma –
padangų atliekų
200 eurų
pridavimo
galimybes
4.
Švietimo
Lietuvos švietimo
Lietuvos švietimo
≥1
≥1
≥1
≥1
≥4
Organizacija
įstaigos
įstaigoms
įstaigų atstovams
ir (ar)
pageidaujant jų
(mokiniams)
Organizacijos
atstovams
pateikti
rėmėjai,
(mokiniams)
informaciją apie
preliminari
organizuoti
apmokestinamųjų
lėšų suma –
seminarusgaminių atliekų
3000 eurų
diskusijas dėl
atskiro surinkimo
apmokestinamųjų
būtinumą, bei
gaminių atliekų
naudą ir (ar)
tvarkymo
žalingą jų poveikį
(netęstinė)
aplinkai bei
žmonių sveikatai,
ir (ar) teikti
kitą informaciją.
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekio bei alyvų atliekų tvarkytojų nustatytų kainų
už alyvų atliekų sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo apimtis gali keistis, tiek didėti, tiek mažėti, taip pat gali keistis priemonių
įgyvendinimas ketvirčiais. Organizacijai neįgyvendinus tam tikrų priemonių Programoje numatyta apimtimi, jos turi būti
kompensuotos įgyvendinant kitas priemones didesne apimtimi ir (ar) kitas, Programoje nenumatytas, priemones. Svarbu
pasiekti norimą tikslą. Dėl to numatoma analizuoti programos įgyvendinimą, tobulinti ją.
Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
direktorė Veronika Masalienė
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO BEI ŠVIETIMO
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ
TVARKYMO KLAUSIMAIS 2020 METAMS
PROGRAMA

Vilnius, 2020 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Visuomenės informavimo bei švietimo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo
klausimais programos (toliau vadinama – Programa) paskirtis – informuoti visuomenę apie ENTP tvarkymo sistemas,
netinkamo jų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai. Šioje Programoje nurodytos priemonės ir veiksmai turi
užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie ENTP tvarkymą;
1.2. Programa apima vienerių metų laikotarpį;
1.3. Šioje Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose ENTP tvarkymą.
II. ESAMA PADĖTIS IR PROBLEMOS VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO ATLIEKŲ
TVARKYMO SRITYJE
Pastaraisiais metais sparčiai augant automobilių skaičiui, susidarančių ENTP taip pat daugėja. Vis dažniau matome
paliktų ENTP daugiaaukščių namų kiemuose bei numestų pakelėse. Iš apleistų ENTP varva degalų likučiai, tepimo ir
aušinimo skysčiai, vandalai niokoja stiklus, kėbulo ir variklio detales. Teršiama aplinka, „užkišami“ ir taip nepatys
erdviausi daugiabučių namų kiemai, keliama grėsmė aplinkiniams.
ENTP tvarkymas – visų gyventojų ir ūkio subjektų rūpestis, todėl labai svarbu jiems teikti reikiamą informaciją.
Valstybės ir savivaldybių institucijos, atliekų tvarkymo sistemų operatoriai (atliekų tvarkytojai), organizacijos privalo
supažindinti visuomenę su organizaciniais ir technologiniais atliekų tvarkymo projektais, jų įtaka aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Aktyvesnis visuomenės informavimas ENTP tvarkymo srityje padeda tausoti ir racionaliau naudoti gamtos išteklius,
diegti pažangias ir efektyvias surinkimo bei perdirbimo sistemas, gyventi švaresnėje ir sveikesnėje aplinkoje.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.1. Šios Programos tikslai:
3.1.1. formuoti visuomenę, siekiančią ir gebančią užtikrinti šalies darnų vystymąsi, racionaliai naudojant
bei papildant gamtos išteklius, išsaugant sveiką aplinką ateities kartoms;
3.1.2. informuoti transporto priemonių (toliau – TP) gamintojus ir importuotojus bei platintojus,
išleidžiančius į Lietuvos Respublikos vidaus rinką TP apie jų teises ir pareigas , reglamentuotas Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, susijusiuose su
aplinkos apsauga;
3.1.3. prisidėti prie bendro visuomenės informavimo apie būtinybę ir galimybę priduoti susidariusias
ENTP atliekų tvarkytojams, apie tokių pridavimo vietų išdėstymą Lietuvoje, pridavimo sąlygas bei naudą
aplinkai ir visuomenės sveikatai;
3.1.4. informuoti ir šviesti visuomenę ENTP tvarkymo klausimais, siekiant skatinti ENTP prevenciją,
didinti visuomenės aktyvumą bendros ENTP tvarkymo sistemos plėtroje;
3.2. Šios Programos uždaviniai:
3.2.1. perteikti visuomenei žinias ir patirtį, apie ENTP tvarkymą;
3.2.2. ugdyti ir lavinti veiklos įgūdžius (gebėjimus) ENTP tvarkymo problemoms spręsti;
3.2.3. formuoti atsakomybę bei aktyvią asmeninę poziciją;
3.2.4. formuoti sveiką, darnaus vystymo principais grindžiamą visuomenės gyvenimo būdą, ENTP
tvarkymo srityje;
3.2.5. gerinti visuomenės informacinį ir metodinį aprūpinimą ENTP tvarkymo klausimais.
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IV. PRIORITETINĖS PROGRAMOS VYKDYMO KRYPTYS
Prioritetinės šios Programos vykdymo kryptys:
 TP gamintojų ir importuotojų švietimas;
 TP platintojų švietimas;
 TP vartotojų švietimas;
 ENTP tvarkytojų ir (ar) kitų asmenų švietimas.
V. VEIKSMŲ PROGRAMA
5.1. Programos priemonės planuojamos pagal numatomas Organizacijos lėšas visuomenės švietimui ir informavimui.
Skiriamos lėšos planuojamos kaip numatyta teisės aktuose – ne mažiau kaip 3 procentai nuo Organizacijos sukauptų lėšų,
t. y. pajamų, kurias Organizacija gauna kaip įmokas už ENTP tvarkymo organizavimą iš dalininkų bei pavedimo davėjų.
5.2. Šioje Programoje numatomos priemonės, kurias Organizacija sieks įgyvendinti Lietuvoje 2020 metais:
Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

1.

Gamintojai ir
importuotojai

Priemonės

Organizuoti
seminarus
(netęstinė)

Teikti
informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

2.

Platintojai

Teikti
informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais

Tikslas

Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
ENTP tvarkymą ir
(ar) Organizacijos
veikla, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Supažindinti
gamintojus ir
importuotojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos
teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
ENTP tvarkymą ir
(ar) Organizacijos
veikla, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Supažindinti
platintojus su jų
teisėmis ir
pareigomis,
numatytomis
Lietuvos Respublikos

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

I

II

III

IV

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
12000 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Priemonės

I
klausimais
(tęstinė)

3.

Vartotojai

Teikti
informaciją
Organizacijos
internetiniame
puslapyje
aktualiais
klausimais
(tęstinė)

Teikti
informaciją
spaudoje
ir (ar) TV ir (ar)
radijo laidose ir
(ar) internete
(netęstinė)

Teikti
informaciją
apie atliekų
surinkimo
projektą
(tęstinė)

4.

Švietimo
įstaigos

Tikslas

Lietuvos
švietimo
įstaigoms
pageidaujant jų
atstovams
(mokiniams)
organizuoti
seminarusdiskusijas dėl
transporto
priemonių
tvarkymo
(netęstinė)

teisės aktuose,
reglamentuojančiuose
ENTP tvarkymą ir
(ar) šių gaminių
tiekimo rinkai
sąlygas, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Informuoti
visuomenę apie
surenkamų ENTP
atskiro surinkimo
būtinumą bei naudą ir
(ar) žalingą jų
poveikį aplinkai bei
žmonių sveikatai, ir
(ar) teikti kitą
informaciją
Informuoti
visuomenę apie
surenkamų ENTP
atskiro surinkimo
būtinumą, naudą bei
esančią ENTP
surinkimo sistemą ir
(ar) žalingą jų
poveikį aplinkai bei
žmonių sveikatai, ir
(ar) teikti kitą
informaciją
Informuoti
visuomenę apie
esančias ENTP
pridavimo galimybes
ir (ar) surenkamų
ENTP atskiro
surinkimo būtinumą
bei naudą ir (ar)
žalingą jų poveikį
aplinkai bei žmonių
sveikatai, ir (ar) teikti
kitą informaciją
Švietimo įstaigų
atstovams
(mokiniams) pateikti
informaciją apie
transporto priemonių
tvarkymą

II

III

IV

viso
2020
metais

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*
200 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
200 eurų

≥3

≥3

≥3

≥3

≥ 12

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
74000 eurų

1

1

1

1

1

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
13000 eurų

≥1

≥1

≥1

≥1

≥4

Organizacija
ir (ar)
Organizacijos
rėmėjai,
preliminari
lėšų suma –
9000 eurų
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Apimtis
2020 metų ketvirčiai
Eilės
Nr.

Tikslinės
grupės

Tikslas
I

II

III

IV

viso
2020
metais

Supažindinti ENTP
≥1
≥1
≥1
≥1
≥4
Organizacija
tvarkytojus su jų
ir (ar)
teisėmis ir
Organizacijos
pareigomis,
rėmėjai,
numatytomis
preliminari
Lietuvos Respublikos
lėšų suma –
teisės aktuose,
13000 eurų
reglamentuojančiuose
ENTP tvarkymą ir
(ar)
bendradarbiavimo
galimybėmis su
Organizacija, ir (ar)
teikti kitą informaciją
šia tema
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir
pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinkai transporto priemonių kiekio bei ENTP tvarkytojų nustatytų kainų už ENTP
sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
5.

Atliekų
tvarkytojai

Priemonės

Finansavimo
šaltinis ir
preliminari
lėšų suma
eurais*

ENTP
tvarkytojams
organizuoti
seminarą (-us)
(netęstinė)

Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo apimtis gali keistis, tiek didėti, tiek mažėti, taip pat gali keistis priemonių
įgyvendinimas ketvirčiais. Organizacijai neįgyvendinus tam tikrų priemonių Programoje numatyta apimtimi, jos turi būti
kompensuotos įgyvendinant kitas priemones didesne apimtimi ir (ar) kitas, Programoje nenumatytas, priemones. Svarbu
pasiekti norimą tikslą. Dėl to numatoma analizuoti programos įgyvendinimą, tobulinti ją.
Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos
direktorė Veronika Masalienė
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