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Vilnius 2010 m. 

 



 

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija alyvų 

atliekų tvarkymo organizavimo sutartis bei vykdţiusių alyvų atliekų tvarkymo uţduotis uţ 2009 m.  skaičius – 

27. 

 

2. Bendras 2009 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių alyvų kiekis – 2 

274,316 tonų. 

 

3. Bendras 2009 m. surinktas ir sutvarkytas  Asociacijos steigėjų ir narių alyvų atliekų kiekis – 682,295 tonų.   

 

4. Alyvų atliekų tvarkymo 2009 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų vykdymo 

aprašymas pateiktas 1 lentelėje: 

 

1 lentelė: 
Eilės 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

terminai 
Finansavimas 

 

Priemonės vykdymo aprašymas 

1. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie Asociacijos 

steigėjų ir (ar) narių į vidaus 

rinką išleidţiamų alyvų kiekius, 

kad Asociacija galėtų uţtikrinti 

savo steigėjų ir (ar) narių alyvų 

atliekų tvarkymo uţduočių 

įvykdymą. 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos  

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

2. 

 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie alyvų atliekas 

tvarkančias įmones, tvarkomus 

kiekius (tonomis), kad 

Asociacija galėtų uţtikrinti savo 

steigėjų ir (ar) narių alyvų 

atliekų tvarkymo uţduočių 

įvykdymą. 

 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos  

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

 

3. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

sudaryti naujas sutartis su  alyvų 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl alyvų atliekų 

tvarkymo . 

 

 

 

Asociacija 
Iki 

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

Tęsiamas bendradarbiavimas su 

UAB „Biosistema“ dėl alyvų atliekų  

tvarkymo. 

4. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

siekti sudaryti naujas sutartis su 

savivaldybėmis ir jų parinktomis 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

ir paslaugų, reikalingų 

Asociacijos steigėjų ir (ar) narių 

alyvų atliekų tvarkymo 

uţduotims vykdyti bei 

visuomenės informavimo ir 

švietimo. 

 

 

 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31  

 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. sudarytos sutartys su 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracija, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“. 

5. 

Finansuoti  alyvų atliekų  

tvarkymą. 

 

Asociacija 

 

nuolat 

 

Asociacijos 

lėšos 

Asociacija finansuoja alyvų atliekų 

tvarkymą taip, kaip numatyta su LR 

Aplinkos ministerija suderintoje 

alyvų atliekų tvarkymo finansavimo 

schemoje. 

6. 

Vykdyti visuomenės 

informavimo ir švietimo 

programą. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos  

lėšos 

Asociacija vykdo visuomenės 

informavimą bei švietimą  taip, kaip 

numatyta su LR Aplinkos 

ministerija suderintoje švietimo 

programoje. 



 

7. 

Tobulinti informacijos bei 

pasiūlymų apie alyvų atliekų 

tvarkymą surinkimo bei 

panaudojimo sistemą, 

leidţiančią gyventojams 

informuoti apie alyvų atliekų 

tvarkymo paţeidimus ir 

trūkumus. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

8. 

Teikti savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių 

savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms   

informaciją apie alyvų atliekų 

tvarkymo  trūkumus.  

Asociacija 
Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. Asociacija negavo 

pranešimų apie alyvų atliekų 

tvarkymo trūkumus, todėl tokios 

informacijos neteikė savivaldybėms 

ir savivaldybės (kelių savivaldybių) 

įsteigtam juridiniam asmeniui, 

kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms. 

9.  

Organizuoti iš Asociacijos  

steigėjų ir (ar) narių  susidariusių 

alyvų atliekų surinkimą ir 

tvarkymą. 

Asociacija 
Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos   

lėšos 

2009 m. Asociacija organizavo iš 

Asociacijos  steigėjų ir (ar) narių  

susidariusių alyvų atliekų surinkimą 

ir tvarkymą. 

 
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. 

2 lentelė: 

 

Sutartis sudaryta su: Sutarties galiojimo terminas iki: 

UAB „Biosistema“ Neterminuota 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-12-31 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-31 

 

6. Duomenys apie alyvų atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Ţin., 2004, 68-

2381) 5 priedą: 

 S1 - surinkimas; 

 S2 - veţimas; 

 S4 - eksportas; 

 R9 - pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas ; 

 R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo). 

Asociacija sutartyse pavedė alyvų atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti, regeneruoti arba perdirbti į kurą 

alyvų atliekas, kad būtų įvykdytos LR Vyriausybės 2002 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto 

Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 166.4 punkte nustatytos uţduotys. 
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Vilnius 2010 m. 

 

 

 

 

 



 

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 27. 

 

2. Bendras 2009 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 

elektroninės įrangos kiekis – 136,060 t. 

 

Bendras 2009 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir 

elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas: 

 

Išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis) pagal kategorijas * 

1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6 7 8 9 10 

23.567 0.000 13.616 21.157 1.212 16.744 2.236 36.793 12.743 2.130 2.629 0.487 0.966 1.780 

   

3. Bendras 2009 m. surinktas ir sutvarkytas  Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

kiekis – 37,110 t.   

Bendras 2009 m. surinktas ir sutvarkytas  Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

kiekis (tonomis) pagal kategorijas: 

   
Sutvarkytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (tonomis) pagal kategorijas * 

1a 1b 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6 7 8 9 10 

6.363 0.000 3.676 5.712 0.328 4.521 0.604 9.934 3.812 0.576 0.711 0.131 0.261 0.481 

 

*- 

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 - ţaislai, laisvalaikio ir sporto įranga; 

8 - medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus); 

9 - stebėsenos ir kontrolės prietaisai; 

10 - automatiniai daiktų išdavimo įtaisai. 

  

 

4. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2009 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir 

veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje: 

1 lentelė: 
Eilės 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

terminai 
Finansavimas 

 

Priemonės vykdymo aprašymas 

1. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie Asociacijos 

steigėjų ir (ar) narių į vidaus 

rinką išleidţiamos elektros ir 

elektroninės įrangos kiekius 

(tonomis) pagal kategorijas, kad 

Asociacija galėtų uţtikrinti savo 

steigėjų ir (ar) narių elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo uţduočių įvykdymą. 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

2. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas 

tvarkančias įmones, tvarkomus 

kiekius (tonomis) pagal 

kategorijas, kad Asociacija 

galėtų uţtikrinti savo steigėjų ir 

(ar) narių elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo 

Asociacija 

 

 

 Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 



 

uţduočių įvykdymą. 

3. 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

sudaryti naujas sutartis su  

elektros ir elektroninės įrangos 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo (surinkimo, 

perdirbimo ar kitokio 

naudojimo).  

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. sudarytos sutartys su UAB 

„Kuusakoski“, UAB „Ţalvaris“ ir 

UAB „EMP recycling“ dėl elektros 

ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo. 

4. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

siekti sudaryti naujas sutartis su 

savivaldybėmis ir jų parinktomis 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

ir paslaugų, reikalingų 

Asociacijos steigėjų ir (ar) narių 

elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų tvarkymo uţduotims 

vykdyti bei visuomenės 

informavimo ir švietimo. 

 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31  

 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. sudarytos sutartys su 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracija, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“. 

5. 

Finansuoti  elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų  

tvarkymą. 

 

Asociacija 

 

nuolat 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Asociacija finansuoja elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymą taip, kaip numatyta su LR 

Aplinkos ministerija suderintoje 

elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų tvarkymo finansavimo 

schemoje. 

6. 

Vykdyti visuomenės 

informavimo ir švietimo 

programą. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Asociacija vykdo visuomenės 

informavimą bei švietimą  taip, kaip 

numatyta su LR Aplinkos 

ministerija suderintoje elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo organizavimo švietimo 

programoje. 

7. 

Tobulinti informacijos bei 

pasiūlymų apie elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymą surinkimo bei 

panaudojimo sistemą, 

leidţiančią gyventojams 

informuoti apie elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo paţeidimus ir 

trūkumus. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

8. 

Teikti savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių 

savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms   

informaciją apie elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo  trūkumus.  

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. Asociacija negavo 

pranešimų apie elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymo trūkumus, todėl tokios 

informacijos neteikė savivaldybėms 

ir savivaldybės (kelių savivaldybių) 

įsteigtam juridiniam asmeniui, 

kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms. 

9.  

Organizuoti iš Asociacijos  

steigėjų ir (ar) narių  susidariusių 

elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų surinkimą ir tvarkymą. 

Asociacija 
Iki  

2009-12-31 

Asociacijos   

lėšos 

2009 m. Asociacija organizavo iš 

Asociacijos  steigėjų ir (ar) narių  

susidariusių elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų surinkimą ir 

tvarkymą. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2 

lentelėje. 

2 lentelė: 

 

Sutartis sudaryta su: Sutarties galiojimo terminas iki: 

UAB „Kuusakoski“ Neterminuota 

UAB „Ţalvaris“ 2009-12-31 

UAB „EMP recycling“ Neterminuota 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-12-31 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-31 

 

6. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių (Ţin., 2004, 68-2381) 5 priedą: 

 S1 - surinkimas; 

 S2 - veţimas; 

 S4 – eksportas; 

 S5 - apdorojimas, kurio metu išardoma, sukarpoma, susmulkinama elektros ir elektroninė 

įranga, atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jos sudedamąsias dalis; 

 R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);   

 R5 - kitų neorganinių medţiagų perdirbimas (atnaujinimas);  

 R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo). 

 

Asociacija sutartyse pavedė EEĮ atliekas tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti EEĮ 

atliekas, kad būtų įvykdytos LR Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 patvirtintos elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymo uţduotys ir LR Vyriausybės 2002 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 519 

patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 154 punkte nustatytos uţduotys. 
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EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ TVARKYMO 

2009 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO 

VYKDYMO ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius 2010 m. 

 

 

 

 

 



 

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, 2009 m. pasirašiusių su 

Asociacija eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 25. 

 

2. Bendras 2009 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių transporto 

priemonių kiekis – 1 020 vnt. (1 563,722 t.). 

 

3. Bendras 2009 m. surinktas ir sutvarkytas  Asociacijos steigėjų ir narių eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių kiekis – 121 vnt. (139,660 t.). 

 

4. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 2009 m. veiklos organizavimo plane 

numatytų priemonių ir veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 1 lentelėje: 

 

1 lentelė: 
Eilės 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

terminai 
Finansavimas 

 

Priemonės vykdymo aprašymas 

1. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie Asociacijos 

steigėjų ir (ar) narių į vidaus 

rinką išleidţiamų ENTP kiekius, 

kad Asociacija galėtų uţtikrinti 

savo steigėjų ir (ar) narių ENTP 

tvarkymo uţduočių įvykdymą. 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

2. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie ENTP 

tvarkančias įmones, tvarkomus 

kiekius (tonomis), kad 

Asociacija galėtų uţtikrinti savo 

steigėjų ir (ar) narių ENTP 

tvarkymo uţduočių įvykdymą. 

Asociacija 

 

 Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

3. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

sudaryti naujas sutartis su  

ENTP tvarkančiomis įmonėmis 

dėl ENTP tvarkymo . 

 

Asociacija 
Iki 

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su UAB 

„AUVIS“, UAB „METAUTA“, 

UAB „METVA“, UAB 

„SERVISTA“ ir UAB 

„GEDAUTA“  dėl ENTP  

tvarkymo bei sudaryta sutartis su 

UAB „VIDVESTUMA“ dėl ENTP 

tvarkymo. 

4. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

siekti sudaryti naujas sutartis su 

savivaldybėmis ir jų parinktomis 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

ir paslaugų, reikalingų 

Asociacijos steigėjų ir (ar) narių 

ENTP tvarkymo uţduotims 

vykdyti bei visuomenės 

informavimo ir švietimo. 

Asociacija 

Iki  

2009-12-31  

 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. sudarytos sutartys su 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracija, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“. 

5. 
Finansuoti  ENTP  tvarkymą. 

 
Asociacija 

 

nuolat 

 

Asociacijos 

lėšos 

Asociacija finansuoja ENTP 

tvarkymą taip, kaip numatyta su LR 

Aplinkos ministerija suderintoje 

ENTP tvarkymo finansavimo 

schemoje. 

 

6. 

Vykdyti visuomenės 

informavimo ir švietimo 

programą. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

Asociacija vykdo visuomenės 

informavimą bei švietimą  taip, kaip 

numatyta su LR Aplinkos 

ministerija suderintoje  švietimo 

programoje. 

7. 

Tobulinti informacijos bei 

pasiūlymų apie ENTP tvarkymą 

surinkimo bei panaudojimo 

sistemą, leidţiančią 

gyventojams informuoti apie 

ENTP tvarkymo paţeidimus ir 

trūkumus. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos  

lėšos 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 



 

8. 

Teikti savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių 

savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms   

informaciją apie ENTP 

tvarkymo  trūkumus.  

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

 

2009 m. Asociacija negavo 

pranešimų apie ENTP tvarkymo 

trūkumus, todėl tokios informacijos 

neteikė savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių savivaldybių) 

įsteigtam juridiniam asmeniui, 

kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms. 

9. 

Organizuoti iš Asociacijos  

steigėjų ir (ar) narių  bei 

gyventojų susidariusių ENTP  

surinkimą ir tvarkymą. 

Asociacija 
Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. Asociacija organizavo iš 

Asociacijos  steigėjų ir (ar) narių   

bei gyventojų susidariusių ENTP  

surinkimą ir tvarkymą. 

 
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: Sutarties galiojimo terminas iki: 

UAB „AUVIS“ Neterminuota 

UAB „METAUTA“ Neterminuota 

UAB „METVA“ Neterminuota 

UAB „SERVISTA“ Neterminuota 

UAB „GEDAUTA“ Neterminuota 

UAB „VIDVESTUMA“ 2010-12-31 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-12-31 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-31 

 

6. Duomenys apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių (Ţin., 2004, 68-2381) 5 priedą: 

 S1 - surinkimas; 

 S2 - veţimas; 

 S4 – eksportas; 

 S5 - apdorojimas, kurio metu išardomos, sukarpomos, susmulkinamos eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis; 

 R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas);   

 R5 - kitų neorganinių medţiagų perdirbimas (atnaujinimas);  

 R13 - naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo). 

 

Asociacija sutartyse pavedė ENTP tvarkančioms įmonėms surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti ENTP, kad būtų 

įvykdytos LR Vyriausybės 2002 m. balandţio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų 

tvarkymo plano 156 punkte nustatytos uţduotys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ  

ATLIEKŲ TVARKYMO 

2009 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO 

VYKDYMO ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius 2010 m. 

 

 

 

 

 



 

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 55. 

 

2. 2009 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių 

kiekis pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje: 

               1 lentelė: 

 

Išleistų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekis:  

Padangos, sveriančios 

daugiau kaip 3 kg 

G
al

v
an

in
ia

i 
el

em
en

ta
i 

Akumuliatoriai 

Vidaus degimo 
variklių degalų 

arba tepalų filtrai 

Vidaus degimo 
variklių įsiurbimo 

oro filtrai 

Automobilių 

hidrauliniai 

(tepaliniai) 
amortizatoriai 

N
au

jo
s 

R
es

ta
u

ru
o

to
s 

N
au

d
o
to

s 

A
u

to
m

o
b
il

in
ia

i 

P
ra

m
o
n

in
ia

i 

N
eš

io
ja

m
i 

tonos tonos tonos tonos tonos tonos tonos tonos vnt tonos vnt tonos vnt 

70.294 0.331 15.663 179.573 145.377 11.344 13.100 14.245 30730 7.010 8690 5.382 1523 

86.288 179.573 169.821 14.245 30730 7.010 8690 5.382 1523 

 

3. 2009 m. surinktas ir sutvarkytas  Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal 

rūšis, pateiktas 2 lentelėje: 

 

                2 lentelė:  

  
Sutvarkytas apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis: 

Padangos, sveriančios daugiau 

kaip 3 kg 

G
al

v
an

in
ia

i 
el

em
en

ta
i Akumuliatoriai 

Vidaus degimo 

variklių degalų 
arba tepalų filtrai 

Vidaus degimo 

variklių įsiurbimo 
oro filtrai 

Automobilių 
hidrauliniai 

(tepaliniai) 

amortizatoriai 

N
au

jo
s 

R
es

ta
u

ru
o

to
s 

N
au

d
o
to

s 

A
u

to
m

o
b
il

in
ia

i 

P
ra

m
o
n

in
ia

i 

N
eš

io
ja

m
i 

tonos tonos tonos tonos tonos tonos tonos tonos vnt tonos vnt tonos vnt 

56.235 0.265 12.530 1.147 116.302 9.075 10.411 11.396 24587 5.608 6952 4.306 1218 

69.030 1.147 135.788 11.396 24587 5.608 6952 4.306 1218 

 

 

 

4. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 2009 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir 

veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 3 lentelėje: 

 

3 lentelė: 
Eilės 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

terminai 
Finansavimas 

 

Priemonės vykdymo aprašymas 

1. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie Asociacijos 

steigėjų ir (ar) narių į vidaus 

rinką išleidţiamų 

apmokestinamųjų gaminių 

kiekius pagal rūšis, kad 

Asociacija galėtų uţtikrinti savo 

steigėjų ir (ar) narių 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo uţduočių 

įvykdymą. 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

2. 

 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

Asociacija 

 

 Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 



 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekas tvarkančias įmones, 

tvarkomus kiekius pagal rūšis, 

kad Asociacija galėtų uţtikrinti 

savo steigėjų ir (ar) narių 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo uţduočių 

įvykdymą. 

 

 

3. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

sudaryti naujas sutartis su  

apmokestinamųjų gaminių 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, perdirbimo ar 

kitokio naudojimo ).  

 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su  UAB 

„Ţalvaris“ ir UAB „Metaloidas“ dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo. 

4. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

siekti sudaryti naujas sutartis su 

savivaldybėmis ir jų parinktomis 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

ir paslaugų, reikalingų 

Asociacijos steigėjų ir (ar) narių 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo uţduotims 

vykdyti bei visuomenės 

informavimo ir švietimo. 

 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31  

 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. sudarytos sutartys su 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracija, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“. 

5. 

Finansuoti  apmokestinamųjų 

gaminių atliekų  tvarkymą. 

 

Asociacija 

 

nuolat 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Asociacija finansuoja 

apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymą taip, kaip numatyta su LR 

Aplinkos ministerija suderintoje  

finansavimo schemoje. 

 

6. 

Vykdyti visuomenės 

informavimo ir švietimo 

programą. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos ir 

rėmėjų  lėšos 

 

Asociacija vykdo visuomenės 

informavimą bei švietimą  taip, kaip 

numatyta su LR Aplinkos 

ministerija suderintoje švietimo 

programoje. 

 

7. 

Tobulinti informacijos bei 

pasiūlymų apie 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymą surinkimo bei 

panaudojimo sistemą, 

leidţiančią gyventojams 

informuoti apie 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo paţeidimus ir 

trūkumus. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

8. 

Teikti savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių 

savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms   

informaciją apie 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo  trūkumus.  

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. Asociacija negavo 

pranešimų apie apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo trūkumus, 

todėl tokios informacijos neteikė 

savivaldybėms ir savivaldybės 

(kelių savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam pavesta 

administruoti komunalinių atliekų 

tvarkymą, ir kitoms institucijoms 

9.  

Organizuoti iš Asociacijos  

steigėjų ir (ar) narių  susidariusių 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą. 

Asociacija 
Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos   

lėšos 

2009 m. Asociacija organizavo iš 

Asociacijos  steigėjų ir (ar) narių  

susidariusių apmokestinamųjų 

gaminių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą. 



 

 
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: Sutarties galiojimo terminas iki: 

UAB „METALOIDAS“ 2010-03-01 

UAB „ŢALVARIS“ 2010-01-30 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-12-31 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-31 

 

6. Duomenys apie apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių (Ţin., 2004, 68-2381) 5 priedą: 

 S1-surinkimas; 

 S2-veţimas; 

 S4-eksportas; 

 S5- apdorojimas, kurio metu išardomi, sukarpomi, susmulkinami tepalo filtrai, amortizatoriai, 

akumuliatoriai, atskiriant potencialiai teršiančias aplinką jų sudedamąsias dalis ; 

 R3-organinių medţiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas; 

 R4- metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas); 

 R5- kitų neorganinių medţiagų perdirbimas (atnaujinimas); 

 R13- naudoti skirtų atliekų saugojimas (išskyrus laikinąjį saugojimą susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo). 

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 uţduotys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS  

ATLIEKŲ TVARKYMO 

2009 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO 

VYKDYMO ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius 2010 m. 



 

1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija 

apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 18. 

 

2. 2009 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  
Popierinė ir 

kartoninė   
Metalinė  

Kita pakuotė, 

įskaitant ir medinę 

PET (polietileno 

tereftalatas)   

pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė 

4.199 0.594 23.657 8.155 0.495 0.000 0.033 47.548 0.719 0.000 

4.793 31.812 0.495 47.581 0.719 

 

3. 2009 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  
Popierinė ir 

kartoninė   
Metalinė  

Kita pakuotė, 

įskaitant ir medinę  

PET (polietileno 

tereftalatas)   

pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė pirminė 

antrinė 

ir tretinė 

1.438 22.2684 0.238 16.653 0.165 

  

 

4. Apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2009 m. veiklos organizavimo plane numatytų priemonių ir 

veiksmų vykdymo aprašymas pateiktas 3 lentelėje: 

 

3 lentelė: 
Eilės 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

terminai 
Finansavimas 

 

Priemonės vykdymo aprašymas 

1. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie Asociacijos 

steigėjų ir (ar) narių į vidaus 

rinką išleidţiamos 

apmokestinamosios pakuotės 

kiekius (tonomis) pagal rūšis, 

kad Asociacija galėtų uţtikrinti 

savo steigėjų ir (ar) narių 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymo uţduočių 

įvykdymą. 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

 

2. 

Tobulinti duomenų surinkimo 

sistemą ir bazę, leidţiančią 

efektyviai surinkti ir sisteminti 

duomenis apie 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekas tvarkančias įmones, 

tvarkomus kiekius (tonomis) 

pagal rūšis, kad Asociacija 

galėtų uţtikrinti savo steigėjų ir 

(ar) narių apmokestinamosios 

pakuotės atliekų tvarkymo 

uţduočių įvykdymą. 

Asociacija 

 

 Iki  

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

3. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

sudaryti naujas sutartis su  

apmokestinamosios pakuotės 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

2009 m. buvo tęsiamas 

bendradarbiavimas su UAB 

„Ţalvaris“ ir sudarytos naujos 

sutartys su UAB „Veolia 



 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymo. 

 

Environmental Services  Klaipėda“, 

UAB „Ekobazė“ ir UAB 

„Greenmark“ dėl 

apmokestinamosios pakuotės atliekų 

tvarkymo. 

4. 

 

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar) 

siekti sudaryti naujas sutartis su 

savivaldybėmis ir jų parinktomis 

atliekas tvarkančiomis 

įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

ir paslaugų, reikalingų 

Asociacijos steigėjų ir (ar) narių 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymo uţduotims 

vykdyti bei visuomenės 

informavimo ir švietimo. 

 

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31  

 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. sudarytos sutartys su 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija, Skuodo rajono 

savivaldybės administracija, 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija, UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“.. 

5. 

Finansuoti  apmokestinamosios 

pakuotės atliekų  tvarkymą. 

 

Asociacija 

 

nuolat 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Asociacija finansuoja 

apmokestinamosios pakuotės atliekų 

tvarkymą taip, kaip numatyta su LR 

Aplinkos ministerija suderintoje  

finansavimo schemoje. 

 

6. 

Vykdyti visuomenės 

informavimo ir švietimo 

programą. 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Asociacija vykdo visuomenės 

informavimą bei švietimą  taip, kaip 

numatyta su LR Aplinkos 

ministerija suderintoje švietimo 

programoje. 

 

7. 

 

Tobulinti informacijos bei 

pasiūlymų apie 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymą surinkimo bei 

panaudojimo sistemą, 

leidţiančią gyventojams 

informuoti apie 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymo paţeidimus ir 

trūkumus. 

 

Asociacija 

 

Iki 

2009-12-31 

 

Asociacijos 

lėšos 

 

Tobulinama nuolat, atsiţvelgiant į 

Asociacijos poreikius. 

 

8. 

Teikti savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių 

savivaldybių) įsteigtam 

juridiniam asmeniui, kuriam 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms   

informaciją apie 

apmokestinamosios pakuotės 

atliekų tvarkymo  trūkumus.  

Asociacija 

 

Iki  

2009-12-31 

Asociacijos 

lėšos 

 

2009 m. Asociacija negavo 

pranešimų apie apmokestinamųjų 

pakuočių atliekų tvarkymo 

trūkumus, todėl tokios informacijos 

neteikė savivaldybėms ir 

savivaldybės (kelių savivaldybių) 

įsteigtam juridiniam asmeniui, 

kuriam pavesta administruoti 

komunalinių atliekų tvarkymą, ir 

kitoms institucijoms. 

 
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: Sutarties galiojimo terminas iki: 

UAB „ŢALVARIS“ Neterminuota 

UAB „VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES  

KLAIPĖDA“ 

Neterminuota 

UAB „EKOBAZĖ“ 2010-03-01 

UAB „GREENMARK“ 2010-03-01 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-12-31 

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2010-12-31 



 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009-12-31 

 

6. Duomenys apie apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių (Ţin., 2004, 68-2381) 5 priedą: 

 S1-surinkimas; 

 S2-veţimas; 

 S4-eksportas; 

 R3-organinių medţiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas; 

 R5- kitų neorganinių medţiagų perdirbimas (atnaujinimas); 

 R13-naudoti skirtų atliekų saugojimas. 

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 uţduotys. 

 

 

 


