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Sveikinimas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos mi-
nisterijos informuoja dėl gamintojų ir importuotojų 
pareigų vykdymo

Verta prisiminti

Nesirūpinantys tvaria ateitimi turės ribotas galimy-
bes plėtoti verslą

Alternatyvi energija transporto sektoriuje: sieks per 
kelerius metus sukurti 60 tūkst. elektromobilių įkro-
vimo punktų

Išaugo tvarkingai utilizuojamų senų automobilių ap-
imtys

Lietuvoje bemaž pusė nebetinkamų naudoti auto-
mobilių padangų utilizuojama kitų sąskaita

Pirmą kartą Lietuvoje šlakas panaudotas kelių tiesi-
mui

Ilgaamžiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar atvirkš-
čiai: kas laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?

Akciją „Garažiukas 2021“ surengę aplinkosauginin-
kai primena: atsakingai remontuokite ir ardykite au-
tomobilius

Apie AGIA



TIKIME, 

KAD JUMS RŪPI, 

KĄ PALIKSITE 

ATEITIES KARTOMS...

Gerbiamieji, 

pagaliau galime stabtelėti, atsigręžti atgal ir įvertin-
ti tai, ką nuveikėme. Praėjusiais nelengvais metais 
išmokome daug naujų dalykų, įgijome svarbių pa-
tirčių, atradome virtualaus bendravimo galimybes. 

Kartu tai buvo metai, kai labiau tikėjome, dažniau 
džiaugėmės smulkmenomis. Kviečiu visus pasida-
linti šventiniu džiaugsmu ir linkiu, kad būsimi dar-
bai būtų lengvesni, tikslai – greičiau pasiekiami, o 
kelias į juos – aiškesnis. 

Tikime, kad Jums rūpi, ką paliksite ateities kar-
toms, o mes esame tam, kad padėtume Jums vyk-
dyti gamintojams ir importuotojams tenkančias at-
sakomybes. 

Leiskite padėkoti už Jūsų indėlį, kuriant tvarią ir 
klestinčią Lietuvą.  

Pagarbiai
Rita Zdanevičienė

RITA ZDANEVIČIENĖ



APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MI-
NISTERIJOS INFORMUOJA DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTO-
JŲ PAREIGŲ VYKDYMO

pakuočių;

apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumu-
liatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių de-
galų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių 
hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);

elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ);

transporto priemonių;

alyvų.

Departamentas primena, kad atliekų tvarkymo sri-
tyje galioja gamintojo atsakomybės principas. Tai-
kant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai 
ir importuotojai atsakingi už jų Lietuvos Respubli-
kos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių po-
veikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki 
saugaus atliekų sutvarkymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvar-
kymo įstatymu, gamintojo atsakomybės principas 
taikomas tokių srautų gamintojams ir (ar) importuo-
tojams:

ATLIEKŲ 

TVARKYMO SRITYJE 

GALIOJA GAMINTOJO 

ATSAKOMYBĖS

PRINCIPAS



5.3.

5.2.

5.1.

registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas);

organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą; 

šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka; 

apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvar-
kymo klausimais išlaidas;

tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (pakuočių
atveju – mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas);

vykdyti Vyriausybės nustatytas atliekų tvarkymo užduotis.

Atliekų tvarkymo įstatyme numatytos prievolės gamintojams ir (ar) importuotojams, 
pagal kurias gamintojai ir (ar) importuotojai privalo:

Departamentas prašo Organizacijų priminti savo pavedimo davėjams ir nariams apie jiems numatytas 
prievoles ir paraginti pasitikrinti, ar tikrai visos numatytos prievolės yra vykdomos ir ar jos vykdomos 
tinkamai. Be to, prašome akcentuoti, kad prievolė registruotis Sąvade yra numatyta patiems gaminto-
jams ir (ar) importuotojams ir šios prievolės už juos Organizacijos nevykdo, bei pabrėžti, kad apskaita 
vedama naudojantis Vieninga gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). 

gamintojai, importuotojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia alyvas, apmo-
kestinamuosius gaminius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą,trans-
porto priemones, pripildytas pakuotes;

pakuočių gamintojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia tuščias pakuotes;

gamintojai, importuotojai, kurie iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža alyvas, apmo-
kestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), pripildytas pakuotes.

Pažymėtina, kad pareigą registruotis Sąvade privalo vykdyti kiekvienas gamintojas ir (ar) 
importuotojas nepriklausomai nuo to ar pareigas vykdo individualiai, ar kolektyviai.

Vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos respublikos 
aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų re-
gistravimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, būtina užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip prieš 
1 darbo dieną pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius 
ar juos išvežant iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalo:



VERTA PRISIMINTI

Atminkite: draugiškos aplinkai verslo vertės kūri-
mas – ne prievolė, o kiekvieno siekiamybė. Tvari 
veikla šiandien kaip niekad įmanoma, tik sąmo-
ningai atsižvelgiant į ekosistemos dinamiškumą. 
Akivaizdu, jog šio kurso besilaikantys Europos 
Sąjungos transporto priemonių pardavėjai, ga-
mintojai ar autodetalių importuotojai, teikiantys re-
monto ir techninės priežiūros paslaugas, jau įgijo 
konkurencinį pranašumą, o tai tapo užkrečiančiu 
reiškiniu, kurio sekėjų daugėja visame pasaulyje. 
Vartotojams bei paslaugų pirkėjams vis labiau rūpi, 
kokiu oru kvėpuosime ir kokį vandenį gersime jau 
po dešimtmečio.   

Viena iš Autogamintojų ir importuotojų asociacijos 
veiklos krypčių - didinti visuomenės aplinkosauginį 
sąmoningumą. 

Kiekvienas mūsų organizacijos narys - svarbus, to-
dėl primename Aplinkos ministro nustatytas tvar-
kas, informuojant klientus. 

DRAUGIŠKOS APLIN-

KAI VERSLO VERTĖS 

KŪRIMAS – NE PRIE-

VOLĖ, O KIEKVIENO 

SIEKIAMYBĖ

Primename, kad AGIA savo nariams vykdo 
aplinkosaugines konsultacijas. Sausio mėne-
sį informuosime, kada ir kaip bus galima jas 
užsisakyti.



Savo patalpose gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją apie saugų tepalų utilizavimą. Ji gali 
būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių: informaciniuose stenduose (ne mažesniuose 
kaip A3 formato (420x297 mm)); pardavimo/apmokėjimo už suteiktas pasaugas dokumentuose ir 
(ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas; įmonės interneto svetainėje ir (ar) 
interneto naujienų svetainėse. 
Informacinio plakato pavyzdį - parsisiųskite čia. PLAKATO PAVYZDYS

Prekybos ar paslaugos vietoje, gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją apie tai, kaip klientai 
gali atiduoti padangų atliekas. 
Informacinio plakato pavyzdį - parsisiųskite čia. PLAKATO PAVYZDYS

Platinimo (pardavimo) vietose teikti informaciją vartotojams, naudotojams apie naftos produktų 
atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir jų tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti pateikiama 
pardavimo dokumentuose ir (ar) informaciniuose bei reklaminiuose tekstuose ant alyvos pakuo-
čių, literatūroje. Informacinio leidinio pavyzdį - parsisiųskite čia. LEIDINIO PAVYZDYS

Informuoti savo klientus netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais: apie jose esančias 
pavojingas medžiagas; apie netinkamo tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; apie dalių 
pakartotinio naudojimo galimybes ir jų tvarkymą. Tokia informacija gali būti pateikiama reklami-
nėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones. Informacinio leidinio pavyzdį 
- parsisiųskite čia. LEIDINIO PAVYZDYS

Norintys užsisakyti alyvos plakatų, skrajučių apie automobilius ar baterijų surinkimo dėžutes – 
užpildykite užsakymo formą internetu. Pasirūpinsime, kad reikalinga visuomenės informavimo 
medžiaga jus pasiektų. Užklausos forma ČIA.

Prekybos ar paslaugos vietoje, gerai matomoje vietoje pakabinti informaciją, apie galimybę ati-
duoti nešiojamųjų baterijų, galvaninių elementų bei akumuliatorių atliekas platinimo vietose. In-
formacinio plakato pavyzdį - parsisiųskite čia. PLAKATO PAVYZDYS

Prekybos vietoje gerai matomoje vietoje laikyti talpą, kurioje klientai galėtų palikti panaudotas 
baterijas, galvaninius elementus ir/ar akumuliatorius.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra 
alyvos atliekų turėtojos privalo: 

Kitais metais ir toliau organizuosime mokymus ir seminarus. 
Kviečiame siūlyti aktualias Jums TEMAS.

Padangų platintojai privalo:

Alyvos ir jos produktų platintojai privalo:

Transporto priemonių prekybą užsiimančios įmonės privalo:

Nešiojamųjų baterijų, galvaninių elementų bei akumuliatorių platintojai privalo:

UŽKLAUSOS FORMA – RAGINAME VISAS PRIEMONES UŽSISAKYTI. 



NESIRŪPINANTYS TVARIA ATEITIMI TURĖS 
RIBOTAS GALIMYBES PLĖTOTI VERSLĄ

Europos Žaliasis kursas jau daro poveikį  visoms  
gyvenimo sritims, o tuo pačiu ir verslui. Tačiau ar-
timiausiu metu viešųjų pirkimų srityje laukia milži-
niški pokyčiai ne tik perkančiųjų organizacijų, bet 
ir prekių, paslaugų ar darbų tiekėjų. Vyriausybė 
numatė, kad nuo 2023 m. visi viešieji pirkimai (su 
keliomis specifinėmis išimtimis) turės būti žali. Tai 
reikš, jog perkančiosios organizacijos visais atve-
jais prašys informacijos apie pardavėjo poveikius 
aplinkai. Pagal naujausius duomenis, šiuo metu tik 
apie 10 proc. įmonių matuoja savo poveikį aplin-
kai, o kad tai svarbu - nurodė daugiau nei 70 proc.

„Jei jums rūpi, kaip išgyventi tik šiais metais ar dar 
kitais, o ne penkerius ir daugiau, tada apie verslo 
tvarumą kalbėti net neverta. Aišku, tai reikalauja 
ir atkaklumo, ir darbuotojų indėlio, ir finansinių 
išteklių. Tvarumas tai nėra šūkis, tai yra realių ri-
zikų valdymas“, - teigia Audronė Alijošiutė - Pau-
lauskienė, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ atstovė. 

– Taip, taip vadinamojo žaliojo smegenų plovimo 
dar yra labai daug, tačiau atsiranda vis daugiau 
žmonių, kuriems tai rūpi iš tiesų. 2023-iais metais 
visi perkančiųjų organizacijų pirkimai turės būti 
draugiški aplinkai ir to bus reikalaujama iš daly-
vaujančių viešuosiuose pirkimuose“.
„World Economic Forum 2021“ pateikia duome-
nis, jog net 66 proc. globalių vartotojų nurodo, 
kad tvarumas jiems rūpi renkantis pirkinį ar pas-
laugas, o „Euromonitor International“ teigia, kad 
kas ketvirtas boikotuoja tuos prekių ženklus, kurie 
neatskleidžia savo socialinių ir politinių pažiūrų.

Nuotolinio seminaro „Aplinkosauginė įmonių atsa-
komybė: kaip nepasiklysti įstatymų ir reikalavimų 
pinklėse“ metu konstatuota, jog Autogamintojų ir 
importuotojų asociacijai priklausantiems verslams 
pokyčiai bus nedideli, nes dauguma jų savo vei-
kloje vadovaujasi aplinkosaugą reglamentuojan-
čiais teisės aktais; taip pat jau stebi savo poveikį 
aplinkai, tačiau būtina rengtis vis griežtėjantiems 
Žaliojo kurso įgyvendinimo reikalavimams. 

JEI JUMS RŪPI, KAIP 

IŠGYVENTI TIK ŠIAIS 

METAIS, TADA APIE 

VERSLO TVARUMĄ 

KALBĖTI NET NEVERTA 

AUDRONĖ ALIJOŠIŪTĖ



IKI 2030 M. SIEKS 

SUKURTI 6 TŪKST. 

VIEŠŲJŲ IR 54 TŪKST. 

PRIVAČIŲ ELEKTROMO-

BILIŲ ĮKROVIMO 

PUNKTŲ.

Šiuo metu Lietuvoje apie 27 proc. visos suvartoja-
mos energijos gaminama pasitelkiant alternatyvius 
energijos šaltinius. Europos Sąjunga (ES) siekia, 
kad iki 2050 m. jos ribose vyrautų klimatui neutrali 
ekonomika – tokios ekonomikos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisija būtų lygi nuliui.

Pasak Lietuvos Respublikos energetikos ministe-
rijos viceministrės Daivos Garbaliauskaitės, prie 
klimatui neutralios ekonomikos perėjimo Lietuvoje 
prisidės žaliojo vandenilio gamyba, elektromobilių 
parko plėtra, jūrinio vėjo energetikos vystymas ir 
gaminantys vartotojai.

Po tridešimties metų 80 proc. galutinės energijos 
Lietuva turės pagaminti pati, o visa ji privalės būti 
pagaminta iš neiškastinių išteklių.

„Elektrinis mobilumas laikomas lūžio tašku at-
sinaujinančios elektros energijos panaudojimui 
transporto sektoriuje. Todėl Lietuva turi tikslą – iki 
2030 m. sukurti 6 tūkst. viešųjų ir 54 tūkst. privačių 
elektromobilių įkrovimo punktų,“ – pasakoja vice-
ministrė D. Garbaliauskaitė.

Bet tai dar ne viskas – anot jos, Lietuva siekia iš-
naudoti biometano ir vandenilio dujų potencialą.
„Siekiama, kad iki 2030 m. 5,2 proc. biometano 
ir žaliojo vandenilio būtų panaudojami transporto 
sektoriuje,“ – akcentuoja viceministrė.    

ALTERNATYVI ENERGIJA TRANSPORTO SEKTORIUJE: SIEKS 
PER KELERIUS METUS SUKURTI 60 TŪKST. ELEKTROMOBILIŲ 
ĮKROVIMO PUNKTŲ



IŠAUGO TVARKINGAI UTILIZUOJAMŲ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
APIMTYS

Per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje nebenaudojamų transporto priemonių antriniam per-
dirbimui surinkta beveik dvigubai daugiau nei tuomet, kai nebuvo vykdomos skatinimo pro-
gramos. Vis dėlto, dar pasitaiko nemažai atvejų, kai autoverslininkai, siekdami kuo didesnio 
pelno, bando apeiti galiojančias tvarkas, įpareigojančias juos prisidėti prie poveikio aplinkai 
mažinimo.

ATSAKOMYBĖ – 

VISIEMS: 

IMPORTUOTOJAMS, 

SAVININKAMS IR NEBE-

NAUDOJAMŲ AUTOMO-

BILIŲ SURINKĖJAMS

Autogamintojų ir importuotojų asociacija primena, 
kad atliekų tvarkymo pareigą turi visi fiziniai ir juri-
diniai asmenys su tikslu parduoti ar neatlygintinai 
kitiems asmenims perduoti į šalį atvežę bent vieną 
transporto priemonę arba savo reikmėms per me-
tus įsivežę daugiau nei penkis jų vienetus, o taip 
pat ir autodetalių bei alyvos pardavėjai.

„Neretai pareigų importuotojai nevykdo, nes pa-
prasčiausiai nežino tokio savo statuso ir su juo 
įgyjamų prievolių. Ypač tai pasakytina apie fizi-
nius asmenis, kurie įregistravę savo veiklą, tačiau 
dažnai mano, jog per metus atsivežę iš užsienio 
pardavimui daugiau nei penkis automobilius ūki-
nės veiklos nevykdo ir automobilių importuotojais 
netampa. Vis tik įstatymai aiškiai nurodo, kad tokie 
asmenys, kaip ir įmonės, turi finansuoti eksploa-
tuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą“, – 
sako AGIA vadovė Rūta Zdanevičienė.

AGIA vadovės teigimu, šiandien Lietuvoje turime 
dvi rimtas, su automobiliais susijusias, problemas. 
Pirma – ne visi importuotojai žino savo pareigą 
turėti sutartį su atliekų surinkėjais, antra – ne visi 
transporto priemonių savininkai suvokia, kad už 
paskutinę automobilio kelionę į legalų sąvartyną 
yra atsakingi būtent jie. Kitaip yra reali tikimybė, 
jog nelegaliai išardyto automobilio bevertės deta-
lės atsidurs pamiškėse, o VĮ „Regitra“ jo jau nieka-
da neišregistruos.



„Automobilius, jų dalis, priedus ir aksesuarus į Lietuvą įvežę juridiniai ar fiziniai asmenys tą pačią aki-
mirką tampa atsakingi už susidariusių atliekų sutvarkymą bei privalo dalyvauti jų surinkimo sistemo-
je.  Transporto priemonių importuotojams tenkančios pareigos yra numatytos Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatyme. Jame apibrėžiama, kad pradėję vidaus rinkai tiekti transporto priemones 
juridiniai ir fiziniai asmenys privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Tą padaryti jie gali 
Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje gamta.lt, o į registrą jau įtraukti gamintojai ir importuotojai 
privalo organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą ir tvarkymą. Tai reiškia, 
kad jie turi sudaryti sutartis su teisę tokias atliekas surinkti bei tvarkyti turinčiomis įmonėmis ir finan-
suoti tinkamą sutvarkymą, - teigia R. Zdanevičienė. - Galiojančios tvarkos besilaikantys importuotojai 
gali patys sudaryti sutartis su sertifikuotais šalies atliekų surinkėjais, tačiau toks atsakingo tvarkymosi 
būdas kainuoja gerokai brangiau nei tai daryti organizuotai, dirbant su mūsų ar kita kokia nors asoci-
acija. Mūsų nariai nuolatos konsultuojami, rengiame seminarus, kuriuose aiškiname, ką turi padaryti, 
kad nekiltų kokių nors neaiškumų nei dabar, nei ateityje“.

SVARBU!

AUTOMOBILIS, JEI JIS 

NETAMPA ISTORINE 

VERTYBE, ANKSČIAU 

AR VĖLIAU SUSIDĖVI IR 

TAMPA PAVOJINGA 

ATLIEKA

Automobilis, jei jis netampa istorine vertybe, anks-
čiau ar vėliau susidėvi ir tampa pavojinga atlieka. 
Daugelis iš mūsų matome daugiabučių kiemuose 
metų metus stovinčius nenaudojamas transporto 
priemones. Ir, deja, jos ne tik vietą užima. Specia-
listai tvirtina, kad gali būti daug blogiau.

Automobilis po atviru dangumi, keičiantis oro są-
lygoms, gali rūdyti, ima tekėti įvairūs kenksmingi 
skysčiai, tepalai. Žinoma galima bandyti tokį dar 
remontuoti, tačiau šis kelias gali būti labai bran-
gus. Dar galima pamėginti jį parduoti, tačiau pir-
kėjo gali ir neatsirasti. Tada telieka utilizuoti pagal 
visus reikalavimus.

Kai atiduosite automobilį licencijuotiems perdirbė-
jams, gausite sunaikinimo pažymą ir tai reikš, kad 
ši transporto priemonė jau ne jūsų galvos skaus-
mas. Bendrovė automobilį tinkamai išardys ir išre-
gistruos. Savininkui šią procedūrą reikės tik dekla-
ruoti VĮ „Regitroje“.



Legaliai sunaikinti – naudinga ir dar eisme dalyvaujantį: galima 
gauti kompensaciją netaršių transporto priemonių įsigijimui 

TEIKIAMOS KOMPENSA-

CIJOS: UŽ ĮSIGYTĄ NAU-

DOTĄ ELEKTROMOBILĮ 

– 2500 €, O UŽ ĮSIGYTĄ 

NAUJĄ ELEKTROMOBILĮ 

– 5000 €

Viena iš patraukliausių taršos mažinimo iniciatyvų - 
atsikratyti seno automobilio - yra Aplinkos ministe-
rijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 
teikiama parama. Norint gauti 1 tūkst. eurų kom-
pensaciją tereikia priduoti nebetinkamą eksploa-
tuoti transporto priemonę sunaikinimui bei gauti šį 
faktą patvirtinantį pažymėjimą. Su juo automobilį  
reikia išregistruoti iš VĮ „Regitra“ tvarkomo Lietu-
vos Respublikos kelių transporto priemonių regis-
tro.

Tūkstančio eurų kompensacija yra ne vienintelė 
APVA taikoma skatinamoji priemonė atsisakyti tar-
šaus automobilio. Ją galima gauti ir įsigyjant elek-
trinius paspirtukus, dviračius, viešojo transporto 
bilietus ar net transporto priemonių dalijimosi pas-
laugas. Teikiamos ir kitos papildomos kompen-
sacijos ekologiškesnėms seno automobilio alter-
natyvoms įsigyti: už įsigytą naudotą elektromobilį 
– 2,5 tūkst. eurų, o už įsigytą naują elektromobilį 
– 5 tūkst. eurų. Vien 2021-ųjų rugsėjo pabaigoje 
APVA buvo gavusi 7 tūkst. gyventojų prašymų už 
beveik 5 mln. eurų elektrinių paspirtukų, dviračių 
ar mažiau taršių automobilių įsigijimui kompensuo-
ti, kai 2020 metais šis skaičius tesiekė 3 tūkstan-
čius paraiškų.  



LIETUVOJE BEMAŽ PUSĖ NEBETINKAMŲ NAUDOTI AUTOMO-
BILIŲ PADANGŲ UTILIZUOJAMA KITŲ SĄSKAITA

„UN Comtrade Database“ - oficiali Tarptautinės prekybos statistika – skelbia, jog per pasku-
tinius penkerius metus į Lietuvą įvežama maždaug po 40 tūkst. tonų padangų, o surenkama 
ir išgabenama perdirbimui į užsienį tik apie 15 tūkst. tonų. Šalies atliekų tvarkytojai pateikia 
kiek kitokius skaičius, tačiau pripažįsta, jog padėtis šiame sektoriuje išties prasta – pas mus, 
vietoje, perdirbama ir utilizuojama tik nedidelė dalis.

DIDŽIAUSI SURINKIMO 

KAŠTAI TENKA ATLIE-

KŲ TVARKYTOJAMS IR 

GAMINTOJUS BEI IM-

PORTUOTOJUS VIENI-

JANČIOMS ORGANIZA-

CIJOMS

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos „AGIA“ 
vadovė Rita Zdanevičienė sako, jog situaciją iš es-
mės būtų galima pakeisti, jei pavyktų įtikinti prie 
atsakingo požiūrio į tvarkymąsi prisijungti turgaus 
prekeivius bei internetu padangas pardavinėjan-
čius juridinius ir fizinius asmenis. Taip pat rūpesčių 
kelia kai kurios logistikos kompanijos, kurios au-
todetalėmis apsirūpina užsienyje, o nebereikalin-
gomis atsikrato Lietuvoje, niekaip neprisidėdamos 
prie jų utilizavimo. 

Asociacijos direktorės teigimu, panaudotų padan-
gų eksportas iš Lietuvos kiekvienais metais auga, 
o oficialiai veikiantys padangų pardavėjai, turimais 
duomenimis, tikrai tokių kiekių neįveža. Metinis 
perviršis, įvairiais skaičiavimais siekia apie 8 tūkst. 
tonų. 

„Problemos žinomos ir jos neišsprendžiamos per 
labai trumpą laiką. Net gyventojai iš garažų jas 
vis dar traukia. Jau galvojome, kad po intensyvios 
reklaminės ir šviečiamosios kampanijos per pra-
ėjusius metus žmonės atsikratys senomis padan-
gomis, juk susitvarkyti tikrai yra nebrangu. Tačiau 
paaiškėjo, jog ne. Žmonės jų dar randa ir randa. 
Gal tvarkydami sodybas, pamiškes... Bet pagrindi-
nė problema, kad kol kas sunku įtikinti kai kuriuos 
prekybininkus, kad ir jiems tinkamai tvarkyti tokias 
atliekas taip pat naudinga. Tereikia prisijungti prie 
centralizuotai jau veikiančios sistemos. Svarbu 
suvokti, jog narystė AGIA organizacijoje tikrai kai-
nuos pigiau, nei nelegalių būdų paieška.“, - teigia 
R. Zdanevičienė.



Didžiuliai kiekiai nebetinkamų padangų išvežama perdirbimui į 
Lenkiją 

Tinkamai susitvarkyti trūksta tik sąmoningumo

Bene labiausiai panaudotomis padangomis užteršti Šalčininkų ir 
Vilniaus regionai 

Padangų atliekoms nuo 2016 m. Lietuvoje taikoma 
užduotis – perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 
kaip 80 proc. vidaus rinkai tiektų padangų kiekio.
Pas mus bene labiausiai prie šio tikslo prisideda 
cemento gamintojai, o iniciatyva gumos granules 
naudoti kelių ir takų tiesimo technologiniuose pro-
cesuose kiek prigeso. 

Tuo tarpu kaimyninėje Lenkijoje iš jų gaminamos 
įvairios grindinio ir stadionų dangos, išgaunami ce-
mento komponentai, gaminama šiluma. Absoliutūs 
lyderiai Europoje šiame sektoriuje – Portugalija, 
Italija ir Danija. Jų produkcija eksportuojama ir  į ki-
tas šalis. Švedija net 55 proc. tokių atliekų panau-
doja energijos gamyboje, Latvija - apie 30 proc. 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, baudos už netin-
kamai utilizuotas padangas gali svyruoti labai skirtingai, priklausomai ne tik nuo pažeidimo pobūdžio, 
bet ir nuo aplinkai padarytos žalos. Kiekvienas atvejis ar tyrimas vertinamas atskirai ir individualiai.

Bauda fiziniams asmenims gali siekti nuo 30 iki 90 Eur, o maksimali - nuo 2300 iki 2900 Eur. Jos 
dydis tiesiogiai susijęs ir priklauso nuo pašalinto atliekų kiekio. Juridiniams asmenims baudos siekia 
nuo 300 iki 850 Eur, o maksimali - nuo 1700 iki 6000 Eur. Jos dydis taip pat priklauso nuo pašalinto 
atliekų kiekio.

2020 -aisiais metais vien Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai miškingose šalies vietovėse surinko 
daugiau kaip 268 tonas gyventojų išmestų padangų. Miškininkai taip pat ragina žmones būti atsakin-
gais ir tokių atliekų nemėtyti bet kur, o pristatyti į tam skirtas vietas.

Urėdijos Šalčininkų regioniniame padalinyje surinkta net  52 tonos. Kretingos regioniniame padaliny-
je darbuotojai surado beveik 27 tonas padangų, Nemenčinės miškininkai pašalino 20 tonų, Dubravos 
regioniniame padalinyje - daugiau kaip 15, Radviliškio – daugiau kaip 13 tonų.

2019 m. miškuose išmestų nenaudojamų padangų rasta beveik 157 tonos, 2018 m. – 99,7 tonos.

LIETUVOJE TAIKOMA 

UŽDUOTIS – PERDIRBTI 

AR KITAIP PANAUDOTI 

NE MAŽIAU KAIP 80 % 

VIDAUS RINKAI TIEKTŲ 

PADANGŲ KIEKIO

Tinkamai sutvarkyti senas padangas galima nemokamai. Už didelį 
kiekį – tenka primokėti

Legaliai atsikratyti padangomis Lietuvoje galima net keliais būdais: tokį pat kiekį, kokį perki, atiduo-
dant pardavėjui; paliekant automobilių servise, kuriame tos padangos keičiamos; 4 vnt. per metus 
leidžiama atvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles; arba bet kokį skaičių, susimokėjus tam 
tikrą mokestį, perduoti atliekų tvarkytojams.  



PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE 
ŠLAKAS PANAUDOTAS 
KELIŲ TIESIMUI

Jurbarko rajone baigtas tiesti unikalus kelio ruo-
žas, kuriame panaudotas po nepavojingų atlie-
kų vertimo energija susidaręs šlakas. Tai pirmas 
toks projektas Lietuvoje, kurio tikslas – išsamiai 
ištirti kelią ir nustatyti, kokią įtaką kelio eksploa-
tacijai daro šlakas. Atlikus tyrimus bei įvertinus 
pasiektus rezultatus bus galima spręsti dėl toles-
nio šlako naudojimo Lietuvos keliuose.

Vieno kilometro ilgio bandomajame ruože su-
naudota 9000 tonų šlako, kuris susidarė UAB 
Gren Klaipėda atliekų vertimo energija jėgainė-
je ir buvo paruoštas naudojimui. Projekto užsa-
kovas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, 
rangovas – AB „Kauno tiltai“, o kelio įrengimo ir 
eksploatacijos metu tyrimus vykdo VšĮ Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas (VILNIUS 
TECH).

Tiksli eksperimentinio ruožo vieta – Jurbarko ra-
jone esantis valstybinės reikšmės rajoninis kelias 
Nr. 1705 Mikutaičiai I–Vertimai nuo 1,8 iki 2,8 km. 
Šiame ruože įrengtos 5 eksperimentinės dangų 
konstrukcijos. Projektas vykdomas dviem eta-
pais. Pirmasis etapas – eksperimentinio ruožo 
įrengimas, antrasis etapas – šlako panaudojimo 
kelyje galimybės vertinimas sumontuotų daviklių 
pagalba. Antrasis etapas tęsis iki 2024 m. balan-
džio, tačiau eksploatacijos rezultatus, tikėtina, 
bus galima pamatyti jau po pirmos arba dviejų 
žiemų.

„Pirmasis Lietuvoje vykdomas bandymas – tie-
siant kelius panaudoti nepavojingų atliekų de-
ginimo metu susidarantį šlaką – puikus žiedinės 
ekonomikos principų įgyvendinimo pavyzdys. 
Pasiteisinus šiam eksperimentui, gautume viso-
keriopą naudą – aplinka būtų švaresnė, o kelių 
infrastruktūrai plėsti turėtume Lietuvoje gauna-
mą perdirbtą žaliavą. Susisiekimo sektoriuje tai 
būtų naujas žingsnis, atveriantis platesnes pers-
pektyvas keliams panaudoti aplinkos atžvilgiu 
tvarias medžiagas“, – sako susisiekimo ministras 
Marius Skuodis.

Rugsėjo mėnesį Aplinkos ministerija patvirtino 
naujus pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimus, 
kurie leidžia po atliekų deginimo likusį šlaką 
naudoti keliams tiesti, pastatų pamatams įrengti, 
šalinamų atliekų sluoksniams dengti, sąvartynų 
uždarymui ir laikiniems keliams juose įrengti.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas tikisi, kad 
eksperimentui pasiteisinus ateityje keliams tiesti 
pavyks panaudoti visą šalyje sukuriamą antrinę 
žaliavą – pelenus ir šlaką, kuri pakeis įprastai im-
portuojamą granitą. „Pro Vertimų kaimą važiuo-
jančius vairuotojus kviečiu atkreipti dėmesį, kad 
šį ruožą profesionalai pavertė keliu, panaudoję 
medžiagą, kuri kadaise buvo mūsų atliekos. Pe-
lenų ir šlako panaudojimas sudaro sąlygas kurti 
naują vertę, užuot be reikalo naudingą medžiagą 
vežus į sąvartynus“, – sako aplinkos ministras. 

SIMONAS GENTVILAS



ILGAAMŽIAI IR YPATINGAI DRAUGIŠKI APLINKAI AR 
ATVIRKŠČIAI: KAS LAUKIA ELEKTROMOBILIŲ LIETUVOJE PO 
10 METŲ?

VOKIETIJOS VAIRUOTO-

JAI NESKUBA ATSISA-

KYTI PAČIŲ TARŠIAUSIŲ 

VISUREIGIŲ. MANOMA, 

JOG TO PRIEŽASTIS 

- ĮPROČIAI, DIDESNĖ 

ELEKTROMOBILIŲ KAI-

NA IR NEPAKANKAMA 

ĮKROVIMO STOTELIŲ 

INFRASTRUKTŪRA

Ambicingi tikslai – stabdyti klimato kaitą – verčia 
mąstyti, kas mūsų laukia, kai susidursime su dide-
liu kiekių panaudotų baterijų, kurias teks tvarkyti 
kaip itin pavojingas atliekas. Apie tai su nerimu 
kalba Automobilių gamintojų ir importuotojų aso-
ciacijos atstovai bei patys nebetinkamos naudoti 
technikos tvarkytojai. Tuo tarpu akumuliatorius 
transporto priemonėms gaminantis verslas ir net 
Aplinkos ministerija kol kas problemos neįžvelgia.
Autopramoninės šalies, Vokietijos, žiniasklaidos 
priemonėse itin dažnai kalbama apie būtinybę 
mažinti šiltnamio efekto planetai sukeliamus pa-
darinius.  Vienoje iš paskutiniųjų Deutsche Welle 
(DW) publikuotoje gyventojų apklausoje pateikia-
mi duomenis, jog daugiau nei pusė vokiečių (pagal 
vienas apklausas 53 proc., pagal kitas – 59 proc.) 
šalies Vyriausybės veiksmų planą, skirtą klimato 
kaitai, vadina nepakankamu. Tačiau tuo pačiu nu-
rodoma, kad Vokietijos vairuotojai neskuba atsi-
sakyti pačių taršiausių visureigių. Manoma, jog to 
priežastis -  įpročiai, didesnė elektromobilių kaina 
ir nepakankama įkrovimo stotelių infrastruktūra.  
Be to, glumina ir kai kurie tyrimai, teigiantys, jog 
elektromobiliai klimato kaitai turi netgi didesnę 
reikšmę nei transporto priemonės su dyzeliniais ar 
benzininiais varikliais. Tai įrodinėjantys yra įsitiki-
nę, jog būtina skaičiuoti ne tik tuos teršalų kiekius, 
kurie susidaro eksploatacijos metu, bet ir tuos, ku-
rie atsiranda, gaminat tokias transporto priemones 
bei jas utilizuojant. 

Tuo tarpu Anglijoje jau skelbiama, jog viešųjų įkro-
vimo taškų skaičius pralenkė šalyje esančių dega-
linių skaičių. „Zap-Map“ (įkrovimo taškų žemėlapis) 
duomenimis, Jungtinėje Karalystėje dabar yra 8471 
įkrovimo aikštelė ir 8400 degalinių, kurių skaičius 
kasmet vis mažėja.



Elektromobilių Lietuvoje turėtų sparčiai daugėti

Statistika rodo, kad šiuo metu dyzeliniai varikliai 
užima per 68 proc. bendro šalies automobilių 
parko. Elektromobiliai ir hibridinės transporto 
priemonės bendrai sudaro tik apie 2 proc. Verti-
nant panašių charakteristikų naujo benzininio ar 
dyzelinio automobilio bei elektromobilio kainas, 
skirtumas nemažas - siekia apie 40 proc. Be to, 
infrastruktūra, reikalinga aptarnauti tokį trans-
portą, nėra iki galo Lietuvoje išvystyta.

Vis dėlto per artimiausią dešimtmetį šalies ke-
liuose turėtume matyti gerokai daugiau elektra 
varomų automobilių, bent jau taip užsimojo val-
džia. Pagal klimato kaitos valdymo darbotvarkę, 
2030 m. pusė privačių pirkėjų turėtų įsigyti elek-
tromobilius.

Jau numatyta schema, pagal kurią įsigyjantiems 
elektromobilius valstybės skiriama dotacija gali 
siekti 5 tūkst. eurų. LR Vyriausybės patvirtinto-
je Klimato kaitos programos sąmatoje tvarioms 
subsidijoms numatytame 161,6 mln. eurų biudže-
te 57 mln. eurų skirta mažiau taršiam transpor-
tui įsigyti. Iš jų 5 mln. atiteks gyventojams, nu-
sprendusiems pirkti elektromobilį. Numatytas 
kompensacinės išmokos dydis vienam fiziniam 
asmeniui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 
2 tūkst. eurų, už įsigytą naują elektromobilį – 4 
tūkst. eurų. Papildoma 1 tūkst. eurų kompensa-
cija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną 
transporto priemonę.

PER ARTIMIAUSIĄ 

DEŠIMTMETĮ ŠALIES 

KELIUOSE TURĖTUME 

MATYTI GEROKAI 

DAUGIAU ELEKTRA 

VAROMŲ AUTOMOBILIŲ



Specialistų teigimu, Lietuvoje būtina mažinti kas-
met vis didėjantį tiesiogiai išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį transporto 
sektoriuje. Tai kad jis pastarąjį dešimtmetį toly-
giai tik didėjo, rodo ir šių metų Nacionalinė ŠESD 
išmetimų ataskaita.

„Dėl elektromobilių ir įprastinių transporto prie-
monių viso gyvavimo ciklo taršos palyginimo yra 
daug diskusijų, tačiau pažymėtina, kad naciona-
liniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo 
tikslai yra nustatyti tiesiogiai išmetamam kiekiui. 
Šie siekiai paremti Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos metodika, kuri taip pat orientuo-
ta į tiesiogiai išmetamų teršalų kiekį. Todėl šiuo 
atžvilgiu transporto priemonės, eksploatavimo 
metu tiesiogiai neišmetančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, turi pranašumą“, - sako Tomas 
Aukštinaitis, AM Klimato politikos grupės vyresn. 
patarėjas.

Ministerijos pareigūnas patvirtino, jog jokio pla-
no, kaip bus utilizuojamos elektromobilių bate-
rijos kol kas nėra ir jo nereikia, nes tokių atliekų 
tvarkymą reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstaty-
mas, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir aku-
muliatorių atliekų tvarkymo taisyklės, Baterijų ir 
akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas. 

„Nacionalinės teisės aktų nuostatos, susijusios 
su visų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarky-
mu, suderintos su Europos Sąjungos teisės ak-
tais. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. 
planas bei gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
užduotys atitinka europinius reikalavimus. Todėl, 
Aplinkos ministerijos nuomone, šiuo metu nėra 
poreikio rengti papildomus planus, susijusius su 
elektromobilių baterijų tvarkymu, panaudojimu ir 
utilizavimu“, - teigia  T. Aukštinaitis.

Nacionalinės klimato kaitos darbotvarkės pro-

jekte numatytas skatinimas naudotis elektro-
mobiliais yra įtvirtintas Alternatyviųjų degalų 
įstatymu, pagal kurį yra didinamas privalomas 
įsigyjamų netaršių transporto priemonių skaičius 
viešuosiuose pirkimuose, taip pat skatinamas 
pirmą kartą Lietuvoje registruojamų elektromo-
bilių įsigijimas.

Aplinkos ministerija: elektromobilių plėtra padės mažinti oro taršą

TRANSPORTO PRIEMO-

NĖS, EKSPLOATAVIMO 

METU TIESIOGIAI 

NEIŠMETANČIOS 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ 

SUKELIANČIŲ DUJŲ, 

TURI PRANAŠUMĄ



Senos akumuliatorių baterijos gali būti 
panaudotos naujų gamybai

Klaipėdoje kuriamiems ir gaminamiems elektri-
niams miesto autobusams „Dancer“ naudojamos 
ličio titano oksido (ličio titanato) baterijos, kurios 
dėl savo nano kristalų technologijos ir didesnio 
anodų judėjimo ploto, kaip teigiama, pasižymi 
galimybėmis jas įkrauti per labai trumpą laiką – 
užtenka vos 10 minučių. 

„Ličio titano oksido baterijos yra pagamintos iš 
kasybos būdu išgaunamo ličio bei iš perdirbamų 
lėktuvų gaunamo bei oksiduojamo titano. Be to, 
baterijoms taip pat naudojamas metalinis rėme-
lis, kuris dažniausiai gaminamas iš perdirbamų 
nebenaudojamų automobilių. Tokių baterijų ga-
myba jau yra žiedinės ekonomikos dalis dėl tie-
kimo grandinės, kuri įtraukia medžiagų gavybą iš 
perdirbamų daiktų“, - teigia AGIA asociacijai pri-
klausančios, autobusus gaminančios UAB „Vėjo 
projektai“ bendrovės generalinis direktorius 

Alvydas Naujėkas. - Kadangi ličio titanato bate-
rijos taip pat pasižymi ir ilgaamžiškumu, užtikri-
nant iki 20 tūkstančių pakrovimo ciklų, kol kas 
pasaulyje nėra nė vieno atvejo, kad tokio tipo 
baterijas reikėtų utilizuoti. Tačiau jau dabar yra 
galvojama, baterijose panaudotos medžiagos – 
litis bei titano oksidas – galėtų būti pakartotinai 
naudojamos naujų baterijų gamybai. O didėjant 
atsinaujinančių energijos šaltinių svarbai, ličio ti-
tano oksido baterijos suteikia galimybę užtikrinti 
sinergiją tarp saulės ir vėjo energijos, energijos 
kaupimo ir tinklo. Ličio titanato pagrindu paga-
mintos energijos kaupimo priemonės galėtų 
prisidėti prie elektros sistemos stabilizavimo, ir 
būtų gerokai tvaresnės nei bet kurios kitos anks-
tesnės alternatyvos“.

Manoma, kad atsakingas baterijų naudojimas 
„Dancer“ autobusuose leis užtikrinti jų naudoji-
mą daugiau nei 20 metų. Po šio laikotarpio, per-
dirbant ir panaudojant medžiagas pakartotinai, 
elektrinės transporto priemonės taps visiškai 
neutralios klimatui - ne tik sutaupys CO2, NOx, 
CO emisijas, bet ir neturės jokio poveikio aplin-
kai visuose gamybos etapuose. 

AKUMULIATORIUOSE 

PANAUDOTOS MEDŽIA-

GOS GALĖTŲ BŪTI 

PAKARTOTINAI 

NAUDOJAMOS NAUJŲ 

BATERIJŲ GAMYBAI



AKUMULIATORIŲ 

PERDIRBIMO TECHNO-

LOGIJOS DAR KURIA-

MOS IR TOBULINAMOS, 

TODĖL JOS ŠIAI DIENAI 

PAKANKAMAI 

BRANGIOS

Pastaraisiais metais elektromobilių technologijos 
labai sparčiai juda į priekį, nuolat kinta, nes tiks-
las yra vienas, kad toks automobilis kuo daugiau 
nuvažiuotų.  Autopramonė nuolat lenktyniauja dėl 
pigesnių ir galingesnių akumuliatorių, todėl vis 
didesnis dėmesys skiriamas jų komponentų per-
dirbimui, o ne utilizavimui. Baterijų utilizavimu už-
siimančios bendrovės „Žalvaris“ atstovo Pauliaus 
Repšio teigimu, kol kas labai realių ir tobulai vei-
kiančių sprendimų dar nėra.

„Elektromobiliams vis labiau populiarėjant, aki-
vaizdu, kad labai artimoje ateityje susidursime su 
iššūkiais, kalbant apie jų komponentų ir ličio bate-
rijų tvarkymą. Kol kas jų perdirbimo technologijos 
kuriamos ir tobulinamos, todėl jos šiai dienai pa-
kankamai brangios“, - sako P. Repšys, didžiausios 
Lietuvoje pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvar-
kymo bendrovės „Žalvaris“ plėtros direktorius.

Tam, jog dar daug nežinomųjų šioje srityje visame 
pasaulyje pritaria Autogamintojų ir importuotojų 
asociacijos vadovė Rita Zdanevičienė. Pasak jos, 
Lietuvoje kol kas elektromobilių baterijos yra su-
renkamos ir išgabenamos perdirbti į užsienį. Vis 
tik Nacionalinio oro taršos mažinimo plano ir elek-
tromobilių populiarėjimo kontekste Lietuvai būtina 
jau dabar ruoštis tvarkyti šias atliekas ir galbūt de-
rėtų galvoti, kaip sukurti ličio jonų baterijų utiliza-
vimo rinką.

„Vienijame automobilių gamintojus ir importuoto-
jus, todėl tos problemos, kurios susijusios su pavo-
jingomis laikomomis autodetalėmis, yra supranta-
mos. O dėl elektromobilių baterijų perdirbimo šiuo 
metu pasaulyje daugiau klausimų nei atsakymų.  
Aiškus baterijų perdirbimo reglamentavimas padė-
tų mūsų nariams sklandžiau planuoti savo veiklą“, 
- teigia R. Zdanevičienė. 

Klausimų kol kas daugiau nei atsakymų



Dyzelinių ir benzininių automobilių paklausa 
Europoje toliau sparčiai mažėja

Europos Sąjungoje (ES) pirmąjį 2021 m. metų 
ketvirtį smuko dyzelinių automobilių pardavimai 
– jie sudarė tik 23,2 proc. visų parduotų automo-
bilių skaičiaus. 2020 metais tuo pačiu laikotarpiu 
šis sektorius sudarė 30 proc.  rinkos. Panašiai to-
liau mažėjo ir benzininių automobilių paklausa. 
Jų pardavimai sumažėjo net 16,9 proc.

Europos automobilių gamintojų asociacijos 
ACEA duomenimis, hibridinės transporto prie-
monės sudarė 18,4 proc. visų lengvųjų automo-
bilių pardavimų ES – per metus jų rinkos dalis 
išaugo beveik dvigubai. Taip pat pastebima, kad 
per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius padidėjo ir 
elektromobilių paklausa – jų pardavimai sudarė 
5,7 proc. visų naujų automobilių pardavimų.  

PER PIRMUOSIUS TRIS 

2021 M. METŲ 

MĖNESIUS PADIDĖJO IR 

ELEKTROMOBILIŲ 

PAKLAUSA – JŲ PARDA-

VIMAI SUDARĖ 5,7 %



Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 
dėmesį atkreipė į asmenis, kurie garažų bendri-
jose, pavieniuose garažuose, ūkiniuose pasta-
tuose, fermose, angaruose ir gamybinėse patal-
pose remontuoja ir ardo transporto priemones.  

Taip tikrinama, ar šias priemones surenkantys, 
apdorojantys asmenys turi Taršos leidimą, ku-
riame nurodytos ENTP surinkimo ir apdorojimo 
sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos.

„Visiems, kurie užsiima transporto priemonių 
priežiūra, remontu ar ardymu, norisi priminti, kad 
tokia veikla turi kuo mažiau kenkti aplinkai. Norisi 
pabrėžti, kad akcijos tikslas ne bausti, o skatinti 
veiklą vykdyti neteršiant aplinkos. Ypatingas dė-
mesys kreipiamas į tuos veiklų vykdytojus, kurie 
tuo užsiima nelegaliai“, – sako Kauno aplinkos 

apsaugos inspekcijos vyr. specialistas Konstan-
tinas Šumskas.

Pasak aplinkosaugininko, akcija „Garažiukas“ 
siekiama šviesti bei informuoti veiklos vykdyto-
jus apie sutarčių sudarymo su teisėtais, skaidriai 
veikiančiais atliekų tvarkytojais, svarbą.

AKCIJĄ „GARAŽIUKAS 2021” SURENGĘ APLINKOSAUGININKAI 
PRIMENA: ATSAKINGAI REMONTUOKITE IR ARDYKITE 
AUTOMOBILIUS 

VISIEMS, KURIE UŽSIIMA 

TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA - 

TOKIA VEIKLA TURI KUO 

MAŽIAU KENKTI 

APLINKAI



Automobilius ardantiems asmenims 

Autoservisams

Aplinkosaugininkai tikrina, ar ENTP veikla vykdoma tik negyvenamosiose patalpose. 
Tais atvejais, kai dirbama lauke, svarbu užtikrinti, kad teršalai nesusigertų į žemės paviršių.

Taip pat tikrinamos patalpos, kuriose ardomi automobiliai, nutekėjusių skysčių surinkimo ir tvarkymo 
sistemos.

Pareigūnai kreipia dėmesį, ar asmenys turi oficialias sutartis su atliekų tvarkytojais, kuriems perduo-
damos susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos.

Tikrinama, ar, prieš priimant ardyti nebetinkamą naudoti automobilį, patikrinama „Regitroje“ skelbia-
ma informacija, pvz., ar automobilis nėra įkeistas, areštuotas ir kt.

Departamento pareigūnai tikrina ir autoservisų 
patalpas: ar jos atitinka nustatytus reikalavimus, 
ar remonto dirbtuvėse yra priemonės, skirtos 
išsiliejusiems pavojingiems skysčiams neutrali-
zuoti.

Ypatingas dėmesys kreipiamas, ar tinkamai rū-
šiuojamos ir laikomos atliekos, ar jų ne per daug 
sukaupta.

Taip pat svarbu, kad autoserviso savininkas būtų 
sudaręs sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais.

Pareigūnai primena, kad tikrinama, kokie dažai, 
lakai ir gruntai naudojami pakartotiniam dažy-
mui. Taip pat, ar reikalavimų laikomasi tuose ser-
visuose, kuriuose remontuojamos kondicionavi-
mo sistemos.

Be abejo, tikrinama, ar autoserviso savininkas, 
remontuojantis detales, darančias įtaką išmeta-
mųjų dujų kokybei, turi dujų matavimo prietaisą 
su galiojančiu valstybinės patikros sertifikatu.



Svarbu!

Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepa-
vojingos atliekos (išskyrus tam tikras teisės aktuo-
se numatytas išimtis), turi atliekų susidarymo aps-
kaitą vesti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų 
apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Užsiimant ENTP ardymo veikla neturint leidimo 
arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, 
fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 
560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 
iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – 
nuo 600 iki 1150 eurų.

Juridiniams asmenims vykdant ENTP ardymo vei-
klą neturint leidimo numatyta bauda nuo 10 tūkst. 
iki 30 tūkst. eurų. Vykdant ENTP ardymo veiklą pa-
žeidžiant leidimo sąlygas,  juridiniams asmenims 
gresia bauda nuo 1000–2000 eurų.

Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asme-
nims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4100 
eurų.

Juridiniams asmenims, perdavusiems pavojingas 
atliekas nelegaliems atliekų tvarkytojams, gresia 
bauda nuo 150 iki 55 tūkst. eurų, o atliekų aps-
kaitos pažeidimai gali užtraukti baudą nuo 150 iki 
1400 eurų.

Primename, kad apie aplinkos apsaugos pažeidi-
mus galite pranešti AAD Pranešimų priėmimo tar-
nybos telefonu (8 5) 273 2995 arba 112. 

PRIMENAME, KAD APIE 

APLINKOS APSAUGOS 

PAŽEIDIMUS GALITE 

PRANEŠTI AAD 

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO 

TARNYBOS TELEFONU 

(8 5) 273 2995 ARBA 112 



APIE AGIA

Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA) yra licenci-
juota, savanoriška, pelno nesiekianti visuomeninė organi-
zacija, jungianti eksploatuoti netinkamų transporto priemo-
nių, alyvų bei apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų 
ir akumuliatorių) gamintojus ir importuotojus. Veikla – nuo 
nuo 2016 metų.

VEIKLOS PRIORITETAI

Kviečiame automobilių pardavėjus, detalių gamintojus ir 
importuotojus jungtis prie AGIA. Nuolat rengiame video 
mokymus, skelbiame aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo 
naujienas bei dalinamės žiniomis, taip palengvindami Jūsų 
ar Jūsų atstovaujamos organizacijos aplinkosauginės vei-
klos procesus. Konsultuojame ir vertiname verslo subjektų 
veiklos atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams ir teisės 
aktams. Norite tinkamai vykdyti gamintojų ir importuotojų 
pareigas - rašykite mums ir mes patarsime, kaip tai pada-
ryti.

Užtikrinti asociacijos nariams LR Vyriausybės nustaty-
tų aplinkosauginių pareigų tinkamą įvykdymą.

Organizuoti skaidrų atliekų tvarkymą.

Konsultuoti narius atliekų tvarkymo ir apskaitos klau-
simais.

Atstovauti asociacijos narių interesus valdžios institu-
cijose.

Didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą.


