Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo
2020 metų veiklos planas

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas, finansavimo schema ir švietimo programa
yra laikoma Autogamintojų ir importuotojų asociacijos nuosavybe, todėl jos kopijavimas ir teikimas tretiesiems
asmenims be Autogamintojų ir importuotojų asociacijos, išskyrus LR teisės aktuose numatytas išimtis, draudžiamas

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo 2020m. veiklos planas

2
www.agia.lt

Turinys
1

Įžanga ........................................................................................................................................................ 3

2

Planuojami rinkai teikti alyvų kiekiai ........................................................................................................ 3

3

Planuojami surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiai ............................................ 3

4

Įsipareigojimas dėl patikslintų planų teikimo ............................................................................................ 3

5

Priemonių ir veiksmų planas ..................................................................................................................... 3

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo 2020m. veiklos planas

3
www.agia.lt

1 Įžanga
Alyvų ir kitų atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, Autogamintojų ir
importuotojų asociacija (toliau – Asociacija) įsteigta 2015-09-17, steigėjai: 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 steigimo pagrindas - 2015-09-17 Steigimo sutartis, kurią pasirašius įkurta
asociacija, siekianti suvienyti šalies alyvų gamintojus ir importuotojus skaidriam kolektyviniam ES
ir LR teisės aktuose nustatytų alyvų atliekų tvarkymo prievolių vykdymo organizavimui. Asociacijos
pavedimo davėjų sąrašas pateiktas GPAIS. Per 2020m. bus dedamos maksimalios pastangos
pritraukti kuo daugiau pavedimo davėjų.
Asociacijos veiklos organizavimo planas (toliau – Veiklos organizavimo planas), finansavimo
schema ir švietimo programa parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos
organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei
informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.15-534; 2009,
Nr.56-2224; 2011, Nr.70-3342; 2012, Nr.87-4543, Žin., 2015, Nr. D1-488), toliau tekste „Aprašas“,
nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai teikiami siekiant juos
suderinti 2018 kalendoriniams metams.
Veiklos organizavimo planas ir švietimo programa apima vienerių 2020m. kalendorinių metų
laikotarpį, o finansavimo schema rengiama neterminuotam laikotarpiui.

2 Planuojami rinkai teikti alyvų kiekiai
Planuojamas preliminarus Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų 2019m. tiekti Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai alyvų kiekis – 3500,000000 t.

3 Planuojami surinkti ir sutvarkyti alyvos atliekų kiekiai
Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti alyvų atliekų kiekis – 800,800000 t.

4 Įsipareigojimas dėl patikslintų planų teikimo
Asociacija įsipareigoja kasmet Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Aprašo nustatyta tvarka
pateikti patikslintą einamųjų metų Veiklos organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą.

5 Priemonių ir veiksmų planas
Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams
nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Asociacijos steigėjų,
dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir
(ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių
atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kad bus

Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo 2020m. veiklos planas

4
www.agia.lt

įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos gaminių
atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 1:
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Eil
.
Nr
.

1.

2.

3.

Įgyvendinimo terminai ir apimtys
Priemonė

Tikslas

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su atliekas
tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis) dėl alyvų atliekų tvarkymo
ir bendradarbiauti tvarkant apmokestinamųjų gaminių
atliekas
Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir(arba) regioniniais
atliekų tvarkymo centrais dėl alyvų atliekų surinkimo bei
visuomenės informavimo ir švietimo organizuoti alyvų
atliekų surinkimą, siekti sudaryti palankias sąlygas
gyventojams atiduoti alyvų atliekas atliekų tvarkytojams.
Finansuoti alyvos atliekų tvarkymo paslaugas Atliekų
tvarkymo įstatymo 347 str. 1 d. 4 p. numatytais atvejais

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą bei visuomenės
informavimą ir švietimą

Užtikrinti tinkamą alyvų atliekų
tvarkymą

I

II

III

IV

1

0

0

0

5

1

5

1

5

1

5

1

Finansavimo
šaltinis
Asociacijos
administravimo
mokesčiai
Asociacijos lėšos,
atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
Asociacijos lėšos,
atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

Planuojama
skirti lėšų
(Eur.)*
0,00

200

7000,00
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* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Asociacijos
steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką alyvų kiekio bei alyvų atliekų
tvarkytojų nustatytų kainų už alyvų atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis.
Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams
nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Asociacijos steigėjų,
dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, 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 gaminių
atliekų tvarkymo užduotys ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti),
priklausomai nuo esamos situacijos alyvų atliekų tvarkymo srityje.

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

Rita Zdanevičienė

