ŠVIETIMO PROGRAMA EKSPLOTUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
TVARKYMO KLAUSIMAIS
2020M.

ENTP 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, draudžiama
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1

Aprašomoji dalis

Esama padėtis visuomenės švietimo ir informavimo eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo srityje
Taikant gamintojo atsakomybės principą, transporto priemonių gamintojai ir importuotojai atsakingi
už jų vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos
iki saugaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo,
perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą, informacijos apie transporto priemones ir
jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, atliekų priėmimą ir
tvarkymą.
Tačiau iššūkių tokio principo įgyvendinime tikrai netrūksta. Vertinama, kad pagrindinės ENTP ir jų
dalių tvarkymo problemos:
1. Dalis vidaus rinkai naudotas transporto priemones tiekiančių asmenų nesiregistruoja
Gamintojų ir importuotojų sąvade ir nedalyvauja organizuojant šių gaminių atliekų tvarkymą.
2. Kasmet Lietuvoje susidaro apie 130 tūkst. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.
3. Dėl nepakankamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo kontrolės
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės vis dar surenkamos ir apdorojamos neturint
leidimo ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos.
4. Gyventojai nėra linkę atiduoti ENTP legaliems atliekų tvarkytojams. Vis daugiau daugiabučių
namų kiemuose bei pakelėse paliekamos ENTP. Apleistos ENTP teršia aplinką (iš jų teka
pavojingomis atliekomis laikomi skysčiai, vandalai niokoja ENTP daužydami stiklus,
gadindami kėbulą ir kitas detales), „užkemša“ daugiabučių namų kiemus.
Manome, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas – visų gyventojų ir ūkio
subjektų rūpestis, todėl labai svarbu jiems teikti reikiamą informaciją: ugdyti visuomenės
aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti gamintojus ir importuotojus vykdyti savo pareigas numatytas
LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga.
1.1

Organizacijos prioritetinės švietimo programos kryptys

1.2



1.3

Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas.
ENTP turėtojų (gyventojų, įmonių, transporto priemonių platintojų) ir plačiosios visuomenės
švietimas ir informavimas pagal teisės aktų reikalavimus.
Švietimo programos tikslai ir uždaviniai

Įgyvendinant 2020 m. ENTP švietimo programą bus siekiama šių tikslų ir uždavinių:

1.

Tikslai
Uždaviniai
Visuomenės bei turėtojų (gyventojų, įmonių, Šviesdama ir informuodama transporto priemonių ir
transporto priemonių techninės priežiūros ir ENTP turėtojus, Asociacija teiks jiems informaciją
remonto įmonių, savivaldybių) švietimas ir apie:
aplinkosauginio sąmoningumo didinimas
 netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės
sveikatai ir aplinkai;
 ENTP surinkimo vietas, nurodant sąrašą vietų,
kuriose vartotojai turi galimybę atiduoti ENTP;
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 vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmenį, skatinant ENTP
esančių dalių pakartotinį naudojimą, ENTP perdirbimą
ir kitokį naudojimą.
Skatinti
gamintojų
ir
importuotojų Teikti
aktualią
informaciją
gamintojams
ir
atsakomybės principą, didinti informuotumą importuotojams apie jų teises ir pareigas,
apie ENTP tvarkymo sektorių
reglamentuotas LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose
LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga
2
2.1

Veiksmų programa
Programos įgyvendinimo priemonės

Švietimo ir komunikacijos programa bus įgyvendinama pasitelkiant priemones, pritaikytas kiekvienai
tikslinei grupei, skirtas optimaliam rezultatui pasiekti. Programoje suplanuotos ne mažiau kaip 2
tęstinės priemonės vykdomos nuolat Švietimo programos galiojimo metu, ir ne mažiau kaip 4
netęstinės priemonės.
2.2

Tikslinės grupės

Asociacijos švietimo programa yra orientuota į:
 plačiąją visuomenę (gyventojus) bei jos sąmoningumo didinimą;
 gamintojus ir importuotojus, platintojus.

2.3

Tikslai ir apimtys, vykdymo terminai, numatomas finansavimas

Pateiktoje švietimo programos vykdymo lentelėje (žr. lentelė nr.1) atsispindi pagrindinės 2018 metais
planuojamos švietimo veiklos, šių veiklų įgyvendinimui pasitelkiamos priemonės, jų vykdymo
terminai, skaitinės reikšmės, finansavimo dydis bei finansavimo šaltiniai.
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Eil
.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Įgyvendinimo terminai ir apimtys
Tikslinė grupė

Priemonė

Tikslas

Gamintojai/importuotojai
ar (ir) platintojai ar (ir)
ar (ir)
gyventojai

Informacijos Asociacijos
internetiniame tinklapyje
skelbimas, atnaujinimas,
internetinio
tinklapio
tobulinimas
(Tęstinė priemonė)

Teikti aktualią informaciją asociacijos
internetiniame tinklapyje, informuojant
visuomenę ar (ir) verslą apie jų teises ir
pareigas, reglamentuotas LR atliekų
tvarkymo įstatyme ir kituose LR teisės
aktuose susijusiuose su aplinkosauga.

Gamintojai/importuotojai

Teikti
informaciją
internetinėje erdvėje ar (ir)
TV ar (ir) radijo laidose ar
(ir) spaudoje
(Netęstinė priemonė)

Skatinti gamintojų ir importuotojų
atsakomybės principo įgyvendinimą
informuojant apie jų teises ir pareigas,
reglamentuotas LR teisės aktuose
susijusiuose su aplinkosauga ar (ir) teikti
kitą informaciją.

≥1

≥1

≥1

≥1

Gamintojai/importuotojai

Informaciniai stendai ar (ir)
lankstinukų ar (ir) kt.
informacinių
priemonių
platinimas
(Netęstinė priemonė)

Bendradarbiaujant kartu su Asociacijos
partneriais informuoti gamintojus ir
importuotojus apie jų teises ir pareigas,
reglamentuotas LR teisės aktuose
susijusiuose su aplinkosauga ar (ir) teikti
kitą informaciją.

≥1

≥1

≥1

≥1

Gyventojai

Teikti
informaciją
internetinėje erdvėje ar (ir)
TV ar (ir) radijo laidose ar
(ir) spaudoje
(Netęstinė priemonė)

Skatinti
vartotojų
aplinkosauginį
sąmoningumą informuojant apie ENTP
netinkamo tvarkymo žalą aplinkai ir
visuomenei, esančias surinkimo sistemas
bei kitą informaciją

≥1

≥1

≥1

≥1

Gamintojai/importuotojai

Organizuoti seminarus ir
(ar)
susitikimus
su
gamintojais
ir
importuotojais
(Netęstinė priemonė)

Supažindinti gamintojus ir importuotojus,
su jų teisėmis ir pareigomis, numatytomis
LR teisės aktuose, reglamentuojančiuose
ENTP atliekų tvarkymą
ar (ir)
Organizacijos veikla ar (ir) teikti kitą
informaciją

≥1

≥1

≥1

≥1

I
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≥1

II

≥1

III

≥1

IV

≥1

Finansavimo
šaltinis
Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)
Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)
Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)
Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)
Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)

Planuojama
skirti lėšų
(Eur.)*

500

500

500

250

500
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Socialinių
tinklų
vartotojai,
atliekų
sektoriaus
dalyviai:
gamintojai/importuotojai
ar
(ir)
platintojai,
transporto
priemonių
techninės priežiūros ir
remonto įmonės ar (ir)
gyventojai

Komunikacija socialinėje
asociacijos
„Facebook“
paskyroje
(Tęstinė priemonė)

Ugdyti visų atliekų sektoriaus dalyvių
aplinkosauginį
sąmoningumą
informuojant apie jų teises ir pareigas
aplinkosaugoje.
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≥1

≥1

≥1

≥1

Atliekų tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
(mokestis
švietimo
programos
įgyvendinimui)

250
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* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiškai eurais didžiąją dalimi priklauso nuo
Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinkai alyvų kiekio bei alyvų
atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už alyvų atliekų sutvarkymą, todėl jis gali keistis.
Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo apimtis gali keistis, tiek didėti, tiek mažėti, taip pat
gali keistis priemonių įgyvendinimas ketvirčiais. Taip pat gali būti įgyvendinamos ir kitos programoje
nenumatytos priemonės.

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė Rita Zdanevičienė
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