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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija alyvų
atliekų tvarkymo organizavimo sutartis bei vykdžiusių alyvų atliekų tvarkymo užduotis už 2008 m. skaičius –
27.

2. Bendras 2008 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių alyvų kiekis –
2507,357 tonų.

3. Bendras 2008 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių alyvų atliekų kiekis – 752,215 tonų.
Pridedama alyvų atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos, 6 lapai.

4. Alyvų atliekų tvarkymo 2008 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, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių į vidaus
rinką išleidžiamų alyvų kiekius,
kad Asociacija galėtų užtikrinti
savo steigėjų ir (ar) narių alyvų
atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuria naudodamiesi
Asociacijos steigėjai ir nariai galės
teikti duomenis e- būdu, apie savo į
vidaus rinką išleidžiamų alyvų
kiekius, kad Asociacija galėtų
užtikrinti savo steigėjų ir (ar) narių
alyvų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

2.

Tobulinti duomenų surinkimo
sistemą ir bazę, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie alyvų atliekas
tvarkančias įmones, tvarkomus
kiekius (tonomis), kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių alyvų
atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuri turi galimybę,
parinktomis dienomis, išsiuntinėti e-
paštu atliekas tvarkančioms
įmonėms paklausimus dėl
informacijos suteikimo. Gauti
duomenys Asociacijos darbuotojo
suvedami į programą. Programa
kaupia šiuos duomenis ir formuoja
reikiamas Asociacijai ataskaitas.

3.

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar)
sudaryti naujas sutartis su alyvų
atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl alyvų atliekų
tvarkymo .

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

Sudaryta sutartis 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
užduotims vykdyti bei
visuomenės informavimo ir
švietimo.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. buvo siekiama sudaryti
sutartis su Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos miestų savivaldybėmis
bei Klaipėdos RATC. Asociacija
pateikė bendradarbiavimo sutarčių
projektus derinimui.
2008 m. buvo organizuoti
susitikimai su Vilniaus ir Alytaus
RATC, kurių metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
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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

2008-12-31
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 alyvų atliekų
tvarkymą surinkimo bei
panaudojimo sistemą,
leidžiančią gyventojams
informuoti apie alyvų atliekų
tvarkymo pažeidimus ir
trūkumus.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. Asociacijos interneto
svetainėje nurodytas e-pašto adresas,
kuriuo rašydami gyventojai gali
informuoti apie alyvų atliekų
tvarkymo pažeidimus ir trūkumus.
2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, leidžianti e-būdu
informuoti apie alyvų atliekų
tvarkymo pažeidimus ir trūkumus.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

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

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. pateikta informacija
Palangos m. savivaldybės bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“
atstovams apie alyvų atliekų
surinkimo trūkumus Palangos
mieste.

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

6. Duomenys apie alyvų atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus - atliekų surinkimas, regeneravimas.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 8.

2. Bendras 2008 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir
elektroninės įrangos kiekis – 201,650 t.

3. Bendras 2008 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių elektros ir elektroninės įrangos atliekų
kiekis – 50,416 t.
Pridedama elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančio dokumento kopija, 1
lapas.

4. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 2008 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, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių į vidaus
rinką išleidžiamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekius
(tonomis) pagal kategorijas, kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuria naudodamiesi
Asociacijos steigėjai ir nariai galės
teikti duomenis e- būdu, apie savo į
vidaus rinką išleidžiamos elektros ir
elektroninės įrangos kiekius
(tonomis) pagal kategorijas, kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

2.

Tobulinti duomenų surinkimo
sistemą ir bazę, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekas
tvarkančias įmones, tvarkomus
kiekius (tonomis) pagal
kategorijas, kad Asociacija
galėtų užtikrinti savo steigėjų ir
(ar) narių elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymą.

Asociacija Iki
2008-12-31

Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuri turi galimybę,
parinktomis dienomis, išsiuntinėti e-
paštu atliekas tvarkančioms
įmonėms paklausimus dėl
informacijos suteikimo. Gauti
duomenys Asociacijos darbuotojo
suvedami į programą. Programa
kaupia šiuos duomenis ir formuoja
reikiamas Asociacijai ataskaitas.

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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. sudaryta sutartis su UAB
„Kuusakoski“ 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 užduotims
vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. buvo siekiama sudaryti
sutartis su Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos miestų savivaldybėmis
bei Klaipėdos RATC. Asociacija
pateikė bendradarbiavimo sutarčių
projektus derinimui.
2008 m. buvo organizuoti
susitikimai su Vilniaus ir Alytaus
RATC, kurių metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
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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

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų 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,
leidžiančią gyventojams
informuoti apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo pažeidimus ir
trūkumus.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. Asociacijos interneto
svetainėje nurodytas e-pašto adresas,
kuriuo rašydami gyventojai gali
informuoti apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo pažeidimus ir trūkumus.
2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, leidžianti e-būdu
informuoti apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo pažeidimus ir trūkumus.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. pateikta informacija
Palangos m. savivaldybės bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“
atstovams apie elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
surinkimo trūkumus Palangos
mieste.

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

6. Duomenys apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus - atliekų surinkimas,
perdirbimas, eksportas ir (ar) kitas panaudojimas.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, 2008 m. pasirašiusių su
Asociacija eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 11.

2. Bendras 2008 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių transporto
priemonių kiekis – 366 vnt.

3. Bendras 2008 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių kiekis – 293 vnt.

4. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 2008 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, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių į vidaus
rinką išleidžiamųENTP kiekius,
kad Asociacija galėtų užtikrinti
savo steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuria naudodamiesi
Asociacijos steigėjai ir nariai galės
teikti duomenis e- būdu, apie savo į
vidaus rinką išleidžiamų ENTP
kiekius, kad Asociacija galėtų
užtikrinti savo steigėjų ir (ar) narių
ENTP tvarkymo užduočių
įvykdymą.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

2.

Tobulinti duomenų surinkimo
sistemą ir bazę, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie ENTP
tvarkančias įmones, tvarkomus
kiekius (tonomis), kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių ENTP
tvarkymo užduočių įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuri turi galimybę,
parinktomis dienomis, išsiuntinėti e-
paštu atliekas tvarkančioms
įmonėms paklausimus dėl
informacijos suteikimo. Gauti
duomenys Asociacijos darbuotojo
suvedami į programą. Programa
kaupia šiuos duomenis ir formuoja
reikiamas Asociacijai ataskaitas.

3.

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar)
sudaryti naujas sutartis su
ENTP tvarkančiomis įmonėmis
dėl ENTP tvarkymo .

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. sudarytos sutartys su UAB
„AUVIS“, UAB „METAUTA“,
UAB „METVA“, UAB
„SERVISTA“ ir UAB
„GEDAUTA“ 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 užduotims
vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. buvo siekiama sudaryti
sutartis su Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos miestų savivaldybėmis
bei Klaipėdos RATC. Asociacija
pateikė bendradarbiavimo sutarčių
projektus derinimui.
2008 m. buvo organizuoti
susitikimai su Vilniaus ir Alytaus
RATC, kurių metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės.

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 Asociacija Asociacijos ir
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informavimo ir švietimo
programą.

Iki
2008-12-31

rėmėjų 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, leidžiančią
gyventojams informuoti apie
ENTP tvarkymo pažeidimus ir
trūkumus.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. Asociacijos interneto
svetainėje nurodytas e-pašto adresas,
kuriuo rašydami gyventojai gali
informuoti apie ENTP tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus.
2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, leidžianti e-būdu
informuoti apie ENTP tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus. Programos
naudojimas bus prieinamas per
atnaujintą Asociacijos interneto
svetainę.

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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. pateikta informacija
Palangos m. savivaldybės bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“
atstovams informacija apie ENTP
surinkimo trūkumus Palangos
mieste.

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

6. Duomenys apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo būdus - atliekų
surinkimas, perdirbimas, eksportas ir (ar) kitas panaudojimas.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO

2008 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2009 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 7.

2. 2008 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių
kiekis pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje:

1 lentelė:

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

Naujos Restauruotos Naudotos Akumuliatoriai

Vidaus degimo
variklių degalų

arba tepalų filtrai

Vidaus degimo
variklių įsiurbimo

oro filtrai

Automobilių
hidrauliniai
(tepaliniai)

amortizatoriai

tonos tonos tonos tonos tonos vnt. tonos vnt. tonos vnt.

491,024 0,510 34,976 0,362 0,005 25 0,538 2.629 0,006 5

3. 2008 m. surinktas ir sutvarkytas Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal
rūšis, pateiktas 2 lentelėje:

2 lentelė:

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

Naujos Restauruotos Naudotos Akumuliatoriai

Vidaus degimo
variklių degalų

arba tepalų filtrai

Vidaus degimo
variklių įsiurbimo

oro filtrai

Automobilių
hidrauliniai
(tepaliniai)

amortizatoriai

tonos tonos tonos tonos tonos vnt. tonos vnt. tonos vnt.

392,819 0,408 27,981 0,290 0,004 20 0,430 2.103 0,005 4

Pridedama apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos, 6 lapai.

4. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 2008 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, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių į vidaus
rinką išleidžiamų
apmokestinamųjų gaminių
kiekius pagal rūšis, kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuria naudodamiesi
Asociacijos steigėjai ir nariai galės
teikti duomenis e- būdu, apie savo į
vidaus rinką išleidžiamų
apmokestinamųjų gaminių kiekius
pagal rūšis, kad Asociacija galėtų
užtikrinti savo steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

2.

Tobulinti duomenų surinkimo
sistemą ir bazę, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie
apmokestinamųjų gaminių
atliekas tvarkančias įmones,
tvarkomus kiekius pagal rūšis,
kad Asociacija galėtų užtikrinti
savo steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

Asociacija Iki
2008-12-31

Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuri turi galimybę,
parinktomis dienomis, išsiuntinėti e-
paštu atliekas tvarkančioms
įmonėms paklausimus dėl
informacijos suteikimo. Gauti
duomenys Asociacijos darbuotojo
suvedami į programą. Programa
kaupia šiuos duomenis ir formuoja
reikiamas Asociacijai ataskaitas.
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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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. sudaryta sutartis su UAB
„Žalvaris“ 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 užduotims
vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. buvo siekiama sudaryti
sutartis su Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos miestų savivaldybėmis
bei Klaipėdos RATC. Asociacija
pateikė bendradarbiavimo sutarčių
projektus derinimui.
2008 m. buvo organizuoti
susitikimai su Vilniaus ir Alytaus
RATC, kurių metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės.

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

2008-12-31
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,
leidžiančią gyventojams
informuoti apie
apmokestinamųjų gaminių
atliekų tvarkymo pažeidimus ir
trūkumus.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. Asociacijos interneto
svetainėje nurodytas e-pašto adresas,
kuriuo rašydami gyventojai gali
informuoti apie apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus.
2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, leidžianti e-būdu
informuoti apie apmokestinamųjų
gaminių atliekų tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus. Programos
naudojimas bus prieinamas per
atnaujintą Asociacijos interneto
svetainę.

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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. pateikta informacija
Palangos m. savivaldybės bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“
atstovams apie apmokestinamųjų
gaminių atliekų surinkimo trūkumus
Palangos mieste.
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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“ 2009-03-01

UAB „ŽALVARIS“ 2009-03-01

6. Duomenys apie apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus - atliekų surinkimas,
perdirbimas, eksportas ir (ar) kitas panaudojimas.
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

APMOKESTINAMOSIOS PAKUOTĖS
ATLIEKŲ TVARKYMO

2008 METŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMO ATASKAITA

Vilnius 2009 m.
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1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) steigėjų ir narių, pasirašiusių su Asociacija
apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, skaičius – 8.

2. 2008 m. išleistas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką Asociacijos steigėjų ir narių apmokestinamosios
pakuotės kiekis pagal rūšis, pateiktas 1 lentelėje:

1 lentelė:

Išleistas į vidaus rinką apmokestinamosios pakuotės kiekis tonomis

Plastikinė Popierinė Metalinė Kita

1,328 4,316 0,310 10,968

3. 2008 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 Metalinė Kita

0,372 2,935 0,143 3,290

Pridedama apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimą ir sutvarkymą patvirtinančių dokumentų kopijos, 4
lapai.

4. Apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 2008 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, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie Asociacijos
steigėjų ir (ar) narių į vidaus
rinką išleidžiamos
apmokestinamosios pakuotės
kiekius (tonomis) pagal rūšis,
kad Asociacija galėtų užtikrinti
savo steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamosios pakuotės
atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuria naudodamiesi
Asociacijos steigėjai ir nariai galės
teikti duomenis e- būdu, apie savo į
vidaus rinką išleidžiamos
apmokestinamosios pakuotės
kiekius (tonomis) pagal rūšis, kad
Asociacija galėtų užtikrinti savo
steigėjų ir (ar) narių
apmokestinamosios pakuotės atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą.
Programos naudojimas bus
prieinamas per atnaujintą
Asociacijos interneto svetainę.

2.

Tobulinti duomenų surinkimo
sistemą ir bazę, leidžiančią
efektyviai surinkti ir sisteminti
duomenis apie
apmokestinamosios pakuotės
atliekas tvarkančias įmones,
tvarkomus kiekius (tonomis)
pagal rūšis, kad Asociacija
galėtų užtikrinti savo steigėjų ir
(ar) narių apmokestinamosios
pakuotės atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymą.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos ir
rėmėjų lėšos

2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, kuri turi galimybę,
parinktomis dienomis, išsiuntinėti e-
paštu atliekas tvarkančioms
įmonėms paklausimus dėl
informacijos suteikimo. Gauti
duomenys Asociacijos darbuotojo
suvedami į programą. Programa
kaupia šiuos duomenis ir formuoja
reikiamas Asociacijai ataskaitas.
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3.

Tęsti bendradarbiavimą ir (ar)
sudaryti naujas sutartis su
apmokestinamosios pakuotės
atliekas tvarkančiomis
įmonėmis dėl
apmokestinamosios pakuotės
atliekų tvarkymo.

Asociacija Iki
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. sudarytos sutartys su UAB
„Žalvaris“, UAB „Padėklų centras“
ir UAB „Europopierius“ 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 užduotims
vykdyti bei visuomenės
informavimo ir švietimo.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. buvo siekiama sudaryti
sutartis su Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos miestų savivaldybėmis
bei Klaipėdos RATC. Asociacija
pateikė bendradarbiavimo sutarčių
projektus derinimui.
2008 m. buvo organizuoti
susitikimai su Vilniaus ir Alytaus
RATC, kurių metu buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės.

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

2008-12-31
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
apmokestinamosios pakuotės
atliekų tvarkymą surinkimo bei
panaudojimo sistemą,
leidžiančią gyventojams
informuoti apie
apmokestinamosios pakuotės
atliekų tvarkymo pažeidimus ir
trūkumus.

Asociacija
Iki

2008-12-31
Asociacijos

lėšos

2008 m. Asociacijos interneto
svetainėje nurodytas e-pašto adresas,
kuriuo rašydami gyventojai gali
informuoti apie apmokestinamosios
pakuotės atliekų tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus.
2008 m. gruodžio mėn. parengta
programa, leidžianti e-būdu
informuoti apie apmokestinamosios
pakuotės atliekų tvarkymo
pažeidimus ir trūkumus. Programos
naudojimas bus prieinamas per
atnaujintą Asociacijos interneto
svetainę.

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
2008-12-31

Asociacijos
lėšos

2008 m. pateikta informacija
Palangos m. savivaldybės bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“
atstovams apie apmokestinamosios
pakuotės atliekų surinkimo
trūkumus Palangos mieste.
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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 „ŽALVARIS“ Neterminuota

UAB „PADĖKLŲ CENTRAS“ Neterminuota
UAB „EUROPOPIERIUS“ 2009-03-01

6. Duomenys apie apmokestinamosios pakuotės atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus - atliekų surinkimas,
perdirbimas, eksportas ir (ar) kitas panaudojimas.


