AUTOGAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO
VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS
2018 m.

Šis dokumentas yra laikomas Autogamintojų ir importuotojų asociacijos nuosavybe, todėl jo kopijavimas ir
teikimas tretiesiems asmenims be Autogamintojų ir importuotojų asociacijos raštiško sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis, draudžiamas.

I.

Organizacijos steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai

Autogamintojų ir importuotojų asociacija (toliau – Asociacija) įsteigta 2015 m. rugsėjo 17 d.
Asociacijos steigėjai:
1.
2.
3.
4.

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.

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų (toliau kartu – narių) sąrašas pateiktas elektroninėje
versijoje.

II.

Organizacijos narių planuojami tiekti rinkai transporto priemonių kiekiai

2018 m. asociacijos nariai preliminariai planuoja tiekti Lietuvos Respublikos rinkai apie 2000 tonų
transporto priemonių.
Priklausomai nuo konkretaus narių skaičiaus, bendro vartojimo ir transporto priemonių poreikio rinkoje pokyčių, asociacijos narių preliminariai planuojamas tiekti Lietuvos Respublikos rinkai transporto
priemonių kiekis gali keistis (tiek mažėti, tiek didėti).

III.

Planuojami surinkti ir sutvarkyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekiai

2018 m. asociacijos narių vardu preliminariai planuojama surinkti ir sutvarkyti apie 400 tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.
Priklausomai nuo rinkos situacijos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkyme, preliminariai planuojamas surinkti ir sutvarkyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis gali keistis (tiek mažėti, tiek didėti).

IV.

Priemonės ir veiksmai, skirti užtikrinti, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatytos pareigos
Priemonės ir veiksmai, skirti užtikrinti, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios
susidarė naudojant Asociacijos narių tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kad bus
įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti lentelėje Nr.1.
Asociacija įsipareigoja kasmet Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtinto Gamintojų ir importuotojų organizacijos
veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo
nustatyta tvarka pateikti patikslintą einamųjų metų Veiklos organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą.

Lentelė Nr.1
Įgyvendinimo terminai ir apimtys
Eil. Nr.

1.
2.

3.

4.

Priemonė

Pagal asociacijos narių poreikį sudaryti sutartį (-is) su
ENTP tvarkančiomis įmonėmis dėl ENTP surinkimo,
tvarkymo, bendradarbiauti tvarkant ENTP.
Siekti užtikrinti ENTP pakartotinio naudojimo ir naudojimo užduočių įvykdymą bendradarbiaujant su
ENTP ir kitas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.
Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir(ar) regioniniais
atliekų tvarkymo centrais ir(ar) gamintojais importuotojais dėl ENTP surinkimo ir visuomenės informavimo ir švietimo, t.y. bendradarbiaujant siekti sudaryti palankias sąlygas gyventojams atiduoti ENTP atliekų tvarkytojams.
Organizuoti ENTP surinkimą iš to pageidaujančių fizinių ir juridinių asmenų

Tikslas

Finansavimo šaltinis

Planuojama
skirti lėšų (Eur.)

0

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai

3500,00

1

1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai

1000,00

≤2

≤2

≤2

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai

1500,00

1

1

1

Atliekų tvarkymo
organizavimo mokesčiai

100,00

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą

≥1

0

0

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą

1

1

Užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą ir visuomenės informavimą ir švietimą

≤2

Didinti surenkamų ENTP kiekį ir
užtikrinti tinkamą ENTP tvarkymą

1

*preliminarios lėšų sumos skaitinė reikšmė (EUR) gali keistis, nes didžiąja dalimi priklauso nuo asociacijos narių LR rinkai patiekto transporto priemonių kiekio ir ENPT
tvarkytojų nustatytų kainų už ENTP sutvarkymą.

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė
Rita Zdanevičienė

