AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO 2016 METAIS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas , yra laikomas Autogamintojų ir importuotojų asociacijos nuosavybe,
todėl jos kopijavimas ir teikimas tretiesiems asmenims be Autogamintojų ir importuotojų asociacijos, išskyrus LR teisės aktuose
numatytas išimtis, draudžiamas

_________________________________

I.

ĮŽANGA

Autogamintojų ir importuotojų asociacija (toliau – Asociacija) įsteigta 2015-09-17 Asociaciją,
siekdami kolektyviai organizuoti alyvos atliekų tvarkymą, kaip numatyta Atliekų tvarkymo
įstatymo aštuntajame3 skirsnyje, įsteigė gamintojai ir importuotojai, tame tarpe alyvos : UAB
„Maturė“, juridinio asmens kodas 178297529, UAB „Auviras“, juridinio asmens kodas
133937622, UAB „Autojuta“, juridinio asmens kodas 133937622, Jiezno UAB „Juta“, juridinio
asmens kodas 170633757. Asociacijos steigimo pagrindas - 2015-09-17 Steigimo sutartis.
Veiklos organizavimo planas apima vienerių kalendorinių metų laikotarpį, ir bus pradėtas
taikyti nuo licencijuojamos veiklos pradžios. Asociacijos veiklą 2015 m. gruodžio mėnesio
laikotarpyje bei laiką iki licencijos gavimo dienos planuojama nukreipti alyvos atliekų tvarkymo
organizavimo veiklos licencijos gavimui bei aktyviam įtraukimui į Asociacijos veiklą alyvos
gamintojus ir importuotojus, siūlant jiems tapti licencijuotos gamintojų ir importuotojų
organizacijos dalyviais arba netampant organizacijos dalyviais visas ar dalį alyvos atliekų
tvarkymo organizavimo ar kitų pareigų vykdymą pavedant Asociacijai (toliau kartu vadinami nariai).
Šiame laikotarpyje planuojama sistemingai pasirengti alyvos atliekų surinkimo, vežimo,
paruošimo naudoti, naudojimo veiklos organizavimui, apskaitos sistemų diegimui, partnerių
paieškai visuomenės ir švietimo programos vykdymui bei bendradarbiavimo užmezgimui su
pagridiniais alyvos atliekų turėtojais - transporto priemonių techninės peržiūros ir remonto
paslaugas teikiančiomis įmonėmis, o taip pat su kompetetingoms institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis organizacijomis, kurios suinteresuotos gamintojo
atsakomybės taikymo alyvos atliekų sraute detalesnių tyrimų vykdymu, teisėkūros tobulinimu
ir sistemos išskaidrinimu.
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II.

VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI VALDYMAS

Pagrindinis Asociacijos tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme
bei kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose alyvos numatytas pareigas.
Pagrindinis asociacijos veiklos principas – organizuojant alyvos atliekų tvarkymą užtikrinti,
kad visų narių pareigos būtų vykdomos tinkamai bei vienodomis sąlygomis, skaidriai ir efektyviai
naudojant lėšas.
Siekiant aukščiau nurodyto principo ir besilaikant aukščiau išvardinto veiklos principo
Asociacijos veikla bus organizuojama įgyvendinant šiuos pagrindinius uždavinius:


sukurti skaidrią kolektyvaus alyvos atliekų tvarkymo sistemą, apimančią surinkimą,
vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą tų alyvos atliekų, kurios susidarė naudojant
Asociacijos narių tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais alyvas ir
užtikrinančią tinkamą Asociacijos narių bei kitų sistemos dalyvių (transporto priemonių
techninės peržiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių, alyvos platintoų, atliekų
tvarkytojų) pareigų įgyvendinimą;



siekiant sumažinti alyvos atliekų netinkamo tvarkymo neigiamą poveikį aplinkai
šviesti ir informuoti transporto priemonių techninės peržiūros ir remonto paslaugas
teikiančias įmones, kitus alyvos atliekų turėtojus (juridinius ir fizinius asmenis), taip pat
alyvos platintojus apie jiems nustatytų pareigų įgyvendinimą, bei konsultuoti alyvos
gamintojus ir importuotojus, atliekų tvarkytojus dėl jiems Atliekų tvarkymo įstatymu ir
kitais teisės aktais nustatytų pareigų tinkamo įgyvendinimo;



pasinaudojant bendra patirtimi, finansiniais pajėgumais ir įgūdžiais sukurti
efektyvią alyvos atliekų tvarkymo finansavimo sistemą, kuri užtikrintų kad būtų
sudarytos sąlygos alyvos atliekų turėtojams neatlygintinai perduoti alyvos atliekas alyvos
atliekas tvarkančioms įmonėms ir transporto priemonių techninės peržiūros ir remonto
paslaugas teikiančioms įmonėms, arba, jei alyvos atliekos neturės vertės rinkoje arba jų
vertė bus neigiama, kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančioms įmonėms ir atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir
vežimo tvarkyti išlaidas bei kad būtų užtikrintas visuomenės informavimo organizavimo
ir vykdymo išlaidų finansavimas;



užtikrinant ilgalaikę stabilią Asociacijos veiklą, laiku teikti kompetentingoms
institucijoms kokybiškai parengtas ataskaitas ir kitus dokumentus bei nuolat
bendradarbiauti su Asociacijos nariais, atliekų tvarkytojais bei transporto priemonių
techninės peržiūros ir remonto paslaugas teikiančiomis įmonėmis užtikrinant kokybišką
ir faktinę situaciją atspindinčią alyvos atliekų apskaitą;



siekiant užtikrinti, kad visos Lietuvoje alyvos atliekos būtų tvarkomos pagal
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei naudojant
geriausius prieinamus gamybos būdus organizuoti, koordinuoti ir atlikti su alyvos
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gamintojų ir importuotojų prievolėmis susijusius veiksmus, įskaitant bet neapsiribojant
dalyvavimu rengiant aktualius teisės aktus, bendrų teisinių interesų atstovavimu bei
dalyvavimu projektuose, mažinančiuose nelegaliai sutvarkomų (ypatinga dėmesį
kreipiant į nelegalų alyvos atliekų deginimą) alyvų atliekų kiekį.
Autogamintojų ir importuotojų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose, kurios
veiklą reglamentuoja Asociacijos įstatai (toliau – Įstatai, žr. Priedą Nr 1).
Visi Asociacijos nariai privalo pasirašyti vienodas atliekų tvarkymo prievolių pavedimo
Asociacijai sutartis, kuriose nustatomos visiems vienodos bendradarbiavimo su Asociacija
sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės.
Asociacijos valdymo organai :
- aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis Asociacijos narių susirinkimas (toliau –
Susirinkimas);
- vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Direktorius (toliau Direktorius);
- kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Taryba (toliau – Taryba).
Asociacijos valdymo organų teisės ir pareigos bei kompetencijos pateiktos Įstatuose.

III.

ASOCIACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ SĄRAŠAS

Asociacijos

steigėjai yra: UAB „Maturė“, juridinio asmens kodas 178297529, UAB

„Auviras“, juridinio asmens kodas 133937622, UAB „Autojuta“, juridinio asmens kodas
135168464, Jiezno UAB „Juta“, juridinio asmens kodas 170633757. Visi asociacijos steigėjai yra
ir Asociacijos nariai. Šio plano Priede Nr. 2 pateikiamas Asociacijos narių (steigėjų, dalyvių ir
pavedimo davėjų) sąrašas (numeruojant ir nurodant Juridinių asmenų registro kodą, įmonės
pavadinimą, dalyvavimo Organizacijos veikloje formą, apmokestinamųjų gaminių atliekų, kurių
tvarkymo organizavimas pavestas Asociacijai, rūšį, sutarties, kuria Asociacijai

pavesta

organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą, sudarymo data ir data, nuo kurios Asociacija
pagal šią sutartį pradės vykdyti jai pavestą pareigą organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų
tvarkymą). Sąrašas taip pat pateikiamas elektronine versija Microsoft Office Word (*.doc)
formatu.
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Pirminis Asociacijos narių (steigėjų, dalyvių (narių) ir pavedimo davėjų) sąrašas bus
paskelbtas Asociacijos interneto svetainėje iš karto gavus licenciją, vėliau bus nuolat skelbiamas
Asociacijos interneto svetainėje ir atnaujinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų
sutarčių, kuriomis Asociacijai pavedama organizuoti alyvos atliekų tvarkymą, su gamintojais ir
importuotojais pasirašymo ar pasirašytų sutarčių, kurioms Asociacijai

pavesta organizuoti

alyvos atliekų tvarkymą, su gamintojais ir importuotojais nutraukimo.

IV.

ASOCIACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ PLANUOJAMAS TIEKTI
RINKAI ATITINKAMŲ GAMINIŲ KIEKIS

Asociacijos narių (steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų) planuojamas tiekti rinkai 2016 m. alyvos
kiekis planuojama, kad sudarys 935 t.

V.

ASOCIACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ PLANUOJAMAS SURINKTI IR
SUTVARKYTI ATITINKAMŲ GAMINIŲ KIEKIS

Asociacijos narių (steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų) planuojamas surinkti ir sutvarkyti alyvos
atliekų kiekis 2016 m. sudarys apie 252,45 t.1 Manoma, kad asociacijos surenkamų alyvos
atliekų kiekis turi būti ne mažesnis nei Valstybės planuojamas alyvos atliekų surinkimo ir
tvarkymo efektyvumo rodiklis.

VI.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir principus bei
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais yra sudarytas detalus Veiklos organizavimo plano
priemonių įgyvendinimo planas, kuris pateiktas Šio plano Priede Nr. 3. Veiklos organizavimo
1

Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane alyvos atliekų tvarkymo užduotys pakeistos rodikliais, nurodančiais, kokiu
efektyvumu turėtų veikti alyvos atliekų surinkimo ir tinkamo tvarkymo sistema: „280. Planuojamas alyvos atliekų surinkimo ir
tinkamo tvarkymo tolygus didėjimas, procentais, skaičiuojant pagal visą patiektą vidaus rinkai kiekį (sistemos efektyvumo rodiklis): 2015 metais
– 24 procentai, 2016 metais – 27 procentai, 2017 metais – 30 procentų, 2018 metais – 33 procentai, 2019 metais – 36 procentai, 2020 metais –
40 procentų (Plano 2 priedo 5.3.2 papunktyje numatyta priemonė).“
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plano įgyvendinimo priemonės aprašomos išsamiai ir aiškiai, nurodomas jų tikslas, apimtis
(skaitinė reikšmė kiekvienam einamųjų metų ketvirčiui atskirai, finansavimo šaltinis ir lėšų
suma, planuojama kiekvienai priemonei įgyvendinti).
VII.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO KOREGAVIMAS IR PATIKSLINIMAS

Veiklos organizavimo planas bus koreguojamas pasikeitus teisės aktuose numatytiems gaminių
atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimams ar pasikeitus Asociacijos planuojamai veiklai.
Veiklos organizavimo planas gali būti koreguojamas Asociacijos iniciatyva, jeigu paaiškėtų, kad
dėl objektyvių priežasčių neįmanoma įgyvendinti Veiklos organizavimo plane numatytų
priemonių ir jas būtina pakeisti kitomis. Tokiu atveju Tvarkos aprašo nustatyta tvarka prašymas
derinti pakoreguotą Veiklos organizavimo planą kartu su koregavimo priežastį įrodančiais
dokumentais bus pateiktas licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų
liepos 1 d.
Asociacija įsipareigoja kasmet Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti patikslintą einamųjų
metų Veiklos organizavimo planą.
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VIII.

AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS ALYVOS ATLIEKŲ VEIKLOS
ORGANIZAVIMO PLANO PRIEDAI

1 PRIEDAS

Asociacijos įstatai

2 PRIEDAS

Asociacijos steigėjų ir dalyvių sąrašas

3 PRIEDAS

Veiklos organizavimo plano įgyvendinimo priemonės

Asociacijos įstatų kopija nebepateikiama pakartotinai, nes informacija juose nepasikeitė.

PATVIRTINTA ___________________

Asociacijos direktorė _____________
A.V
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Autogamintojų ir importuotojų asociacijos alyvos atliekų
tvarkymo 2016 metais veiklos organizavimo plano 2
priedas

AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS DALYVIŲ (STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO
DAVĖJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr
.

Teisinė
forma

1

2

Įmonės
pavadinimas

Įmonės kodas

Dalyvavimo
organizacijos veikloje
forma

Sutarties sudarymo
data

1

UAB

3
Autojuta

4
135168464

5
Steigėjas, narys

6

2015-12-01

2

Jiezno UAB

Juta

170633757

Steigėjas, narys

2015-12-01

3

UAB

Auviras

133937622

Steigėjas, narys

2015-12-01

4

UAB

Maturė

178297529

Steigėjas, narys

2015-12-01

Data, kai
Asociacija pradeda
vykdyti pavestas
pareigas
7
Licencijos gavimo
data

Licencijos gavimo
data
Licencijos gavimo
data
Licencijos gavimo
data
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Autogamintojų ir importuotojų asociacijos alyvos atliekų
tvarkymo 2016 metais veiklos organizavimo plano 3
priedas
AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS
ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO 2016 METAIS
VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Eil.
Nr.
1

1.

Priemonė, tikslas

Apimtis ( skaitinės vertės)

2
Asociacijos
steigimas,
licencijavimo dokumentų
parengimas,
licencijos
gavimas
Tikslas: Įkurti Asociaciją ir
gauti licenciją teisės aktų
nustatyta tvarka, pasirengti
Asociacijos
tinkamam
funkcionavimui.
Sudaryti bendradarbiavimo
sutartį (sutartis) dėl alyvos
atliekų
surinkimo
iš
transporto
priemonių
techninės priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikiančių įmonių su alyvos
atliekų
surinkėju
(surinkėjais)
Tikslas: Sukurti Asociacijos
alyvos atliekų surinkimo
sistemą,
atitinkančią
Atliekų tvarkymo įstatymo
347 straipsnio 1 dalies 4

3
Asociacijos
steigimas,
Licencijavimo
dokumentų rengimas ir derinimas

I ketv.

326,25

x

Licencijavimas (rinkliava)
Narių pritraukimas
Asociacijos interneto svetainės sukūrimas ir
palaikymas2
Parengti sutarčių su alyvos atliekų surinkėjais,
užtikrinant, kad jose būtų numatyta:
transporto priemonių techninės priežiūros
ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir
pristatymo alyvos atliekų naudotojams ir
(arba) alyvos atliekas išvežančioms
(eksportuojančioms) įmonėms tvarka;
Surinktų alyvos atliekų apskaitos tvarka;
Alyvos atliekų surinkimo ir vežimo išlaidų
kompensavimo tvarka (jeigu alyvos
atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė
yra neigiama);
alyvos atliekų tvarkymo finansavimo
tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo

2016

2015-12
Pasirengimas
licencijavimui
4

5

II
ketv.
6

III ketv.

IV ketv.

Bendra lėšų suma
priemonei, EUR

Finansavimo
šaltinis, EUR

7

8

9

10

Iš viso : 326,25
EUR
2015 m.
2016 – 1237 EUR
I ketv.- 787
II ketv.- 150
III ketv. - 150
IV ketv.- 150

Steigėjų lėšos

637

600,00

x

3

3

2

x

x

x

1

1

1

Iš viso : 0 eur
I ketv.- 0 EUR
II ketv.- 0 EUR
III ketv.-0 EUR
IV ketv- 0 EUR

Asociacijos
narių ir
pavedimo
davėjų lėšos

Darbai dengiami
administravimo
lėšomis
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Eil.
Nr.
1

3.

4

Priemonė, tikslas
2
punkte nustatytas sąlygas
bei kitus Atliekų tvarkymo
įstatyme
nustatytus
reikalavimus

Apimtis ( skaitinės vertės)

3
kontrolės tvarka
Sudaryti sutartis su alyvos atliekų surinkėjais.
Siekiant užtikrinti, kad Asociacijos alyvos
atliekų surinkimo sistema veiktų efektyviai
planuojama sudaryti sutartis su surinkėjais
taip, kad alyvos atliekos būtų surenkamos
visoje Lietuvoje ir tuo pačiu užtikrinant, kad
surinkėjų pajėgumų užtektų savalaikiam alyvos
atliekų surinkimui ir išvežimui iš transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančių įmonių. Todėl pirmais
veiklos metais planuojama sudaryti sutartis
bent su keturiais atliekų surinkėjais, ateityje
numatant padidinti tokių sutarčių skaičių
Sudaryti bendradarbiavimo Parengti sutarčių su alyvos atliekų naudotojais
sutartis dėl Asociacijos ir
(arba)
įmonėmis
išvežančiomis
sukurtoje alyvos atliekų (eksportuojančiomis) alyvos atliekas projektus,
surinkimo
sistemoje užtikrinant, kad jose būtų numatyta:
surinktų alyvos atliekų - Bendradarbiavimo tvarka su alyvos atliekų
panaudojimo su alyvos
surinkėjais veikiančiais Asociacijos alyvos
atliekų naudotojais ir (arba)
atliekų surinkimo sistemoje;
įmonėmis
išvežančiomis - panaudotų
ir
(ar)
išvežtų
(eksportuojančiomis) alyvos
(eksportuotų)alyvos atliekų apskaitos
atliekas.
tvarka;
Tikslas: užtikrinti, kad visos - alyvos atliekų tvarkymo finansavimo
Asociacijos alyvos atliekų
tvarka;
surinkimo
sistemoje - sutartinių
įsipareigojimų
vykdymo
surinktos alyvos atliekos
kontrolės tvarka.
būtų sutvarkytos tinkamai Sudaryti sutartis su alyvos atliekų naudotojais ir
(arba)
alyvos
atliekas
išvežančiomis
(eksportuojančiomis) įmonėmis.
Sudaryti bendradarbiavimo Parengti bendradarbiavimo su
transporto
sutartis su
transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
priemonių
techninės paslaugas teikiančioms įmonėms sutarties
priežiūros
ir
remonto projektą, jame numatant:
paslaugas
teikiančioms - Alyvos atliekų surinkimo iš transporto
įmonėms
priemonių techninės priežiūros ir remonto
Tikslas:
užtikrinti,
kad
paslaugas teikiančių įmonių tvarką;
transporto
priemonių - Surinktų alyvos atliekų apskaitos tvarką;

2015-12
Pasirengimas
licencijavimui
4

2016
I ketv.
5

II
ketv.
6

III ketv.

IV ketv.

Bendra lėšų suma
priemonei, EUR

Finansavimo
šaltinis, EUR

7

8

9

10

1

Iš viso : 0 eur
I ketv.- 0 EUR
II ketv.- 0 EUR
III ketv.-0 EUR
IV ketv- 0 EUR

Asociacijos
narių ir
pavedimo
davėjų lėšos

Darbai dengiami
administravimo
lėšomis

7

7

6

Iš viso : 0 eur
I ketv.- 0 EUR
II ketv.- 0 EUR
III ketv.-0 EUR
IV ketv- 0 EUR

Asociacijos
narių ir
pavedimo
davėjų lėšos

Darbai dengiami
administravimo
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Eil.
Nr.
1

5.

6.

7.

Priemonė, tikslas
2
techninės priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikiančiose įmonėse būtų
sudarytos
sąlygos
nemokamai priimti alyvos
atliekas iš alyvos atliekų
turėtojų bei kad šios
atliekos būtų laiku ir
tinkamai
surinktos
ir
panaudotos=ti
Alyvos ir alyvos atliekų
apskaitos
sistemos
sukūrimas ir diegimas
Tikslas: diegti Asociacijos
nariams,
pavedimo
davėjams,
vartotojams,
partneriams, aplinkosaugos
institucijoms suprantamą
apskaitos sistemą, kuri
užtikrintų
surinktų
ir
sutvarkytų alyvos atliekų
kiekių kontrolę pagal alyvos
atliekų surinkimo vietas.
Bendradarbiavimas
su
savivaldybėmis,
regionų
aplinkos
apsaugos
departamentais,
transporto
priemonių
techninės priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikiančioms
įmonėms,
alyvos platintojais ir atliekų
tvarkytojais organizuojant
alyvos atliekų surinkimo
akcijas
Tikslas : Nelegalaus alyvos
atliekų tvarkymo prevencija
Bendradarbiavimas
su
Aplinkos
ministerija,

Apimtis ( skaitinės vertės)
3
Alyvos
atliekų
surinkimo
išlaidų
kompensavimo tvarką (jeigu alyvos
atliekos neturi vertės rinkoje arba jų vertė
yra neigiama)
Pasirašyti bendradarbiavimo su transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančioms įmonėms sutartis

2015-12
Pasirengimas
licencijavimui
4

2016
I ketv.
5

II
ketv.
6

III ketv.

IV ketv.

7

8

-

Apskaitos sistemos diegimas

Finansavimo
šaltinis, EUR

9

10

lėšomis

x

Akcijų organizavimas numatomas esant
poreikiui. Pirmaisiais metais numatomos 2
akcijos, siekiant išsiaiškinti tokių akcijų poreikį
ir efektyvumą

Planuojami 2 susitikimai su Aplinkos ministerija
bei Aplinkos apsaugos agentūra bei 2

Bendra lėšų suma
priemonei, EUR

2

x

Iš viso 2016 m.:
I ketv.- 200 EUR
II ketv.- 0
III ketv. -0
IV ketv.-0
Darbas bus
dengiamas
administravimo
lėšomis

Steigėjų lėšos

1

1

Iš viso 2016 m.:
O EUR

Asociacijos
narių ir
pavedimo
davėjų lėšos

1

1

Iš viso 2016 m.:
O EUR

Asociacijos
narių ir

11

Eil.
Nr.
1

Priemonė, tikslas
2
Aplinkos apsaugos agentūra
ir regioniniais aplinkos
apsaugos departamentais
dėl alyvos atliekų tvarkymo
tobulinimo

Apimtis ( skaitinės vertės)
3
informaciniai seminarai RAAD.

2015-12
Pasirengimas
licencijavimui
4

2016
I ketv.
5

II
ketv.
6

III ketv.

IV ketv.

7

8

Bendra lėšų suma
priemonei, EUR
9
Dengiamas
administravimo
lėšomis

Finansavimo
šaltinis, EUR
10
pavedimo
davėjų lėšos

12

