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1. PLANUOJAMAS ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 METAIS

1.1.
ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPAI
Pagrindinis organizacijos tikslas - įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose padangų
gamintojams ir importuotojams numatytas su atliekų tvarkymu susijusias apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievoles visiems
nariams vienodomis sąlygomis skaidriai ir efektyviai organizuojant jai pavestų atliekų tvarkymo prievolių vykdymą. Visi organizacijos dalyviai (steigėjai,
dalyviai ir pavedimo davėjai) su organizacija privalo pasirašyti vienodas atliekų tvarkymo prievolių pavedimo Organizacijai sutartis, kuriose nustatomos
visiems vienodos bendradarbiavimo su Organizacija sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės. Pagrindiniai Organizacijos veiklos tikslai yra šie:
➢ organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir
importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius (padangas);
➢ aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo galimybes ir
surinkimo vietas ir pan.;
➢ apmokėti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo
organizavimo ir vykdymo išlaidas;
➢

tvarkyti apmokestinamųjų gaminių (padangų) apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka;

➢

diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo sistemas;

➢ koordinuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimą ir šių
veiklų vykdymą;
➢ organizuoti teisės aktuose nustatytų pareigų ir užduočių apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo srityje Organizacijos dalininkams ir
asmenims pavedusiems Organizacijai tvarkyti padangų atliekas vykdymą;
➢

konsultuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus;

➢

sutelkti ir vienyti Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus į Organizaciją bendrai veiklai;

➢ atstovauti ir ginti Organizacijos dalininkų ir dalyvių interesus visose valstybės ir / ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su
kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
➢ padėti tobulinti atliekų tvarkytojų naudojamas ir diegti naujas apmokestinamųjų gaminių (padangų) perdirbimo technologijas, atliekų logistikos,
surinkimo veiklas;
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➢ organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimą iš padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
➢ organizuoti, koordinuoti ir atlikti kitus su apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievolėmis susijusius veiksmus.
Organizacija savo veikloje vadovausis šiais teisės aktais bei jų reikalavimais:
➢

LR atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726);

➢

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469);

➢ LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintu Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 79-3140);
➢ LR aplinkos ministro įsakymu “Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, pažymos
apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių panaudojimą (išvežimą) formos
pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 89-3566);
➢ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro įsakymas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių
taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklėmis,
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklėmis, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formomis ir jos papildomo
lapo FR0521P forma, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 forma, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos
priedo FR0522S forma, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 forma, jos papildomo lapo FR0523P
formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 forma, jos papildomo lapo
FR0524P forma ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimu (Žin., 2008, Nr. 145-5844);
1.2.
Visas apmokęstinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo
organizavimo ir vykdymo išlaidas Organizacija apmoka iš Pavedimo davėjų mokamų įnašų.
1.3.
Organizacija tvarko apmokestinamųjų gaminių (padangų) apskaitą ir teikia apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka bei organizuoja
teisės aktuose nustatytų pareigų ir užduočių apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo srityje Organizacijos dalininkams ir asmenims
pavedusiems Organizacijai tvarkyti padangų atliekas vykdymą.
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1.4. ORGANIZACIJOS VALDYMO ORGANAI, ADMINISTRACINĖ STRUKTŪRA IR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
Padangų importuotojų organizacija tai savo pavadinimą turintis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Organizacijos
teisinė forma – viešoji įstaiga. Organizacija įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir
organizacijos įstatus. Organizacija negali įgyti teisių ir pareigų per savo dalininkus, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra ir Organizacijos valdymo organo
narys.
Organizacijos valdymo organai yra šie:
1) Visuotinis dalininkų susirinkimas;
2) Vienasmenis valdymo organas – direktorius.
Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka bei organizacijos direktoriaus pareigos apibrėžtos organizacijos įstatuose.
Pagrindinės visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos yra keisti Organizacijos įstatus, nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų
nustatymo taisykles, skirti ir atleisti Organizacijos vadovą, nustatyti jo darbo sutarties sąlygas, sudaryti kolegialius organus (jei yra poreikis), tvirtinti metinę
finansinę atskaitomybę, nustatyti ir tvirtinti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Organizacijos veiklą, nustatyti Organizacijos vidaus kontrolės
tvarką, priimti sprendimą dėl Organizacijos metinės finansinės atskaitomybės audito ir rinkti audito įmonę, tvirtinti naujų dalininkų priėmimo į Organizaciją
tvarką.
Organizacijos veiklą organizuoja Administracija. Administracijai vadovauja administracijos vadovas – direktorius. Organizacijos direktorių skiria ir atšaukia
Visuotinis dalininkų susirinkimas. Numatoma organizacijos struktūra, susidedanti iš trijų darbuotojų:
- Administracijos vadovo- direktoriaus (-ė) (pavaldaus ir atskaitingo visuotiniam dalininkų susirinkimui);
- Administratoriaus, (-ė) (pavaldaus direktoriui).
- Viešųjų ryšių specialistas (ė) (pavaldaus direktoriui).
Pagrindinės organizacijos direktoriaus pareigos yra organizuoti administracijos veiklą, spręsti organizacijos organizacinius, ūkinius bei finansinius
klausimus, teikti informaciją organizacijos dalininkams apie organizacijos institucijų priimtų nutarimų vykdymą, atstovauti organizacijai teismuose,
santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei pagal savo kompetenciją - valstybės valdžios ir valdymo institucijose, sudaryti organizacijos
ūkinius sandorius, priimti darbuotojus į darbą, juos atleisti, skatinti ir skirti nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka, nustatyti administracijos darbuotojų
pareiginius įgaliojimus, leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos veiklą, užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą keičiantis Organizacijos dalininkų
atstovams.
Visi darbuotojai dirba pagal pareigybines instrukcijas, direktoriaus pareigybines instrukcijas tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Planuojama, kad
esant poreikiui (vykdant didelės apimties projektus) konkrečioms užduotims ar projektams atlikti bus samdomi darbuotojai ar konsultacinės įmonės būtent
tam tikriems konkretiems darbams (ar projektams) atlikti.
1.5. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ IR NARIŲ (DALININKŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
Organizacijos steigėjas įsteigęs organizaciją, tai yra pasirašęs steigimo sutartį, parengęs ir įteisinęs organizacijos įstatus ir atliekų tvarkymo organizavimo
veiklos planą, finansavimo schemą bei švietimo programą, pateikęs prašymą bei gavęs apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo
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licenciją ir įstatymo ir organizacijos įstatų nustatyta tvarka perdavę Organizacijai įnašą (pajų), tampa lygiateisiu organizacijos dalyviu ir turi tokias pačias
teises ir pareigas kaip ir kiti Organizacijos dalyviai ir pavedimo davėjai. Organizacijos steigėjai tampa jos dalininkais nuo organizacijos įregistravimo
dienos.
Organizacijos dalininkais gali būti visi apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojai ir importuotojai, kurių dalyvavimą tokio tipo organizacijose leidžia
Lietuvos Respublikos įstatymai, ir kurie įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavę Organizacijai įnašą (pajų) ar dalininko teises (pajų) įgiję iš kitų
dalininkų. Organizacija į dalininkus priima visus pageidaujančius būti organizacijos dalininkais asmenis, jeigu tokiems asmenims Lietuvos Respublikos
įstatymai leidžia būti tokio tipo organizacijos nariais. Organizacijos dalininkai privalo laikytis Organizacijos įstatų, visuotinio dalininkų susirinkimo priimtų
sprendimų. Organizacijos dalininkai ir jų įnašų dydžiai apskaitomi Organizacijos dalininkų sąraše. Organizacijoje turi būti visų, o filiale - jam priklausančių
dalininkų sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Organizacijos dalininkas. Organizacijos dalininkas turi šias neturtines teises: dalyvauti ir
balsuoti Organizacijos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, būti renkamam ir siūlyti kandidatus į Organizacijos valdymo organų narius, jei Organizacijoje
būtų nuspręsta tokius valdymo organus sudaryti, susipažinti su Organizacijos dokumentais ir gauti Organizacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kreiptis į
teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Organizacijos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų Organizacijos organų sprendimus, taip pat pripažinti
negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Organizacijos įstatams arba protingumo ar
sąžiningumo principams, kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Organizacijos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius
Organizacijos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Organizacijos valdymo organo kompetenciją, kitos Organizacijos dalininkų teisės detaliai aptartos
Organizacijos įstatuose.
Padangų importuotojų ir gamintojų, nesančių Organizacijos dalininkais, teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta Organizacijos įstatuose bei sutartyse tarp
Organizacijos ir gamintojų ir importuotojų, kurie jai sutartiniais pagrindais pavedė organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymą ir
vykdyti visas ar dalį įstatymų nustatytų pareigų. Organizacija sudaro sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo su
visais pageidavimą sudaryti sutartis pareiškusiais padangų importuotojais ir gamintojais, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji yra Organizacijos dalininkais.
Organizacija visų savo dalininkų bei gamintojų ir importuotojų, kurie jai sutartiniais pagrindais pavedė organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų)
atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį įstatymų nustatytų pareigų, pareigas vykdo vienodomis sąlygomis.
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1.6.

ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ SĄRAŠAS

Organizacijos steigėjas yra UAB „Aurexa”. Organizacijos steigėjas yra pagrindinis pajininkas ir organizacijos dalyvis. Visi organizacijos steigėjai yra ir organizacijos
dalyviai. Pateikiamas Organizacijos dalyvių (steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų) sąrašas:

Lentelė 1. Organizacijos dalyvių sąrašas 2019 m.
Eil.
Nr.

Organizacijos steigėjo,
dalyvio ar pavedimo davėjo
pavadinimas

Įmonės
kodas

Narystės

Steigėjas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

UAB “Aurexa”
MB Ratai visiems
UAB Melgos ratai
UAB Melga
UAB Transratai
UAB Maritum
UAB Autointer
UAB E-marketas
UAB Automontoja
UAB Hokla
UAB Ratelitas
UAB Ramtom
Raifena, P. Šimkaus firma

302982945
135443483
300046132
123021015
301511627
300621743
121766131
302444245
302428967
110644539
126380870
301856705
140246142

Organizacijoje

Dalyvis

forma

Sutarties dėl padangų
atliekų tvarkymo
organizavimo
pasirašymo data

Sutarties dėl
padangų atliekų
tvarkymo
organizavimo
veiklos vykdymo
data

Pavedimo
davėjas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.04.02
2014.03.25
2014.04.02
2014.03.28
2015.03.25
2014.04.15
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.05.29

2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.04.02
2014.03.25
2014.04.02
2014.03.28
2014.03.25
2014.04.15
2014.03.25
2014.03.25
2014.03.25
2014.05.29
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

UAB Nortire
UAB Alytaus Melga
Kesko Senukai Lithuania,
UAB
Transgesta Servis, UAB
Korpus, UAB
U.K.R. Resursai, UAB
R. Jagintavičiaus firma Praja
UAB Šimtasiūlė
UAB PGM Technika
Vidmantas Nėnius
Techman, UAB
Sigmos padangos, UAB
UAB Bohnenkamp
Sudomino, UAB
Padangų centras, UAB
Betolita
Baltyre LT, UAB
Stora Enso Lietuva, UAB
Marijampolės eoltas, UAB
Idea 3, UAB
Martonas, UAB
Rato ašis, UAB
Bridgestone Baltics, SIA
Padangos plius, UAB
Balsana, UAB
Darius Dirmantas
Virenda, UAB
Loyal LT, UAB
Valdas Milašius

111757479
150091135
234376520

x
x
x

2014.03.25
2014.04.04
2014.05.02

2014.03.25
2014.04.04
2014.05.02

300149940
302656426
302444633
133920726
135074431
300558104
812032
302583348
301112891
111741293
304231776
300567345

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2014.05.28
2014.05.29
2014.06.09
2014.05.07
2014.06.12
2014.07.03
2014.09.29
2014.12.05
2014.10.07
2014.07.03
2017.10.01
2014.10.06

2014.05.28
2014.05.29
2014.06.09
2014.05.07
2014.06.12
2014.07.03
2014.09.29
2014.12.05
2014.10.07
2014.07.03
2017.10.01
2014.10.06

303387128
111783972
301806741
301674738
122034821
135782882
2900743186
302538157
123405336
821228
134174959
303198177
963994

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2014.12.05
2014.12.08
2014.12.05
2014.12.05
2014.12.01
2014.06.12
2015.01.04
2015.02.03
2015.04.24
2015.03.26
2015.06.01
2015.11.30
2015.11.12

2014.12.05
2014.12.08
2014.12.05
2014.12.05
2014.12.01
2014.06.12
2015.01.04
2015.02.03
2015.04.24
2015.03.26
2015.06.01
2015.11.30
2015.11.12
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Nevetas, UAB
L. Židonio firma
Dideli ratai, UAB
Algis Ragauskas
Andrius Mankus
Remigijus Juodvalkis
DEK LT, UAB
Viskas sodininkams, UAB
Imenza, UAB
Euronordas, UAB
Geros padangos, UAB
Autoimpulsas, UAB
Mireli, UAB
Ratola, UAB
Yellow Tyre Group, UAB
Copus, UAB
Auto ratai, UAB
Prekeivis, UAB
Ruedus, UAB
Latakko, UAB
Ratomas, UAB
Kliva, IĮ
Naftėnas, UAB
Motorida, UAB
Handlopex Baltic, UAB
Rytas, UAB
Me Trailers, UAB
Goodyear Dunlop Tyres
Baltic, OŪ

125057864
235492780
303519900
620620
811106
830224
302297578
122644447
154107957
148535775
304215291
124991140
302585598
211790590
304231139
302561896
302572622
303145018
304176326
302531472
301031667
166876867
148238336
110665095
302284666
185103120
302502008
10479009

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2015.10.01
2015.10.02
2015.07.31
2015.10.12
2015.11.17
2015.10.22
2015.11.30
2015.12.04
2015.12.01
2016.04.04
2016.06.21
2016.10.27
2016.10.27
2016.11.17
2016.11.22
2016.11.22
2016.11.28
2016.12.08
2016.12.08
2017.01.02
2017.01.30
2017.01.31
2017.02.08
2017.03.22
2017.03.29
2017.04.06
2018.06.15
2017.04.01

2015.10.01
2015.10.02
2015.07.31
2015.10.12
2015.11.17
2015.10.22
2015.11.30
2015.12.04
2015.12.01
2016.04.04
2016.06.21
2016.1027
2016.10.27
2016.11.17
2016.11.22
2016.11.22
2016.11.28
2016.12.08
2016.12.08
2017.01.02
2017.01.30
2017.01.31
2017.02.08
2017.03.22
2017.03.29
2017.04.06
2018.06.15
2017.04.01
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Monrat, UAB
Ratų taškas, UAB
Padangų profesionalai, UAB
Dariaus transportas, UAB
Konseptus, UAB
Vilniaus Dagris, UAB
Autolinta, UAB

Šarūno Plado Įmonė
Plieno stogai, UAB
Felgas, UAB
Ratai tau, UAB
Rototeh, UAB
Brūzgos dirbtuvė, UAB

301676714
304406243
303128403
30975642
301069568
303342866
304090133
125568467
301645672
300137151
304633127
304745350
151247936

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2017.05.09
2017.06.26
2017.07.19
2017.08.31
2017.11.15
2017.11.16
2017.12.06
2017.12.06
2017.12.18
2018.03.07
2018.05.21
2018.04.04
2017.12.08

2017.05.09
2017.06.26
2017.07.19
2017.08.31
2017.11.15
2017.11.16
2017.12.06
2017.12.06
2017.12.18
2018.03.07
2018.05.21
2018.04.04
2017.12.08

1.7. PLANUOJAMAS BENDRAS 2018 KALENDORINIAIS METAIS ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ APMOKESTINAMŲJŲ
GAMINIŲ(PADANGŲ) RINKAI TEIKTI KIEKIS
1.7.1. Organizacijos steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai 2019 kalendoriniais metais planuoja pateikti LR rinkai 15 000 tonų padangų

1.7.

ORGANIZACIJOS SANTYKIAI SU SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS BEI PARTNERIAIS

1.8.1. Organizacijos santykiai su organizacijos steigėjais, dalyviais ir pavedimo davėjais
Visi organizacijos dalyviai (steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai) su organizacija pasirašo vienodas atliekų tvarkymo prievolių pavedimo Organizacijai sutartis,
kuriose nustatomos visiems vienodos bendradarbiavimo su Organizacija sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės.
1.8.2. Organizacijos santykiai su atliekas tvarkančiomis įmonėmis
Atliekų tvarkytojus Organizacija išrinks tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka skelbdama viešus paslaugų pirkimo konkursus arba
apklausos būdu.
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1.8.3. Organizacijos santykiai su savivaldybėmis arba savivaldybių įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą
Siekiant vykdyti padangų importuotojams pavestas Vyriausybės nustatytas gaminių (padangų) atliekų tvarkymo užduotis, bei, esant poreikiui, didinti padangų
surinkimą bei siekdama sukurti gyventojams ir organizacijoms maksimaliai patogų atsikratymo senomis padangomis vietų tinklą, Organizacija vykdys
paruošiamuosius darbus sudaryti bendradarbiavimo sutartis su šalies savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.
2019 metais Organizacija bendradarbiaus su savivaldybėmis bei regioniniais atliekų tvarkymo centrais (RATC) analizuodama jų poreikius bei pageidaujamas
padangų atliekų surinkimo sistemas bei bešeimininkių padangų atliekų susidarymo tendencijas.
1.8.4. Organizacijos santykiai su gaminių (padangų) gamintojais ir importuotojais bei platintojais
Pagrindinis Organizacijos tikslas yra skatinti visus padangų importuotojus bei platintojus jungtis ir organizuoti padangų atliekų tvarkymą kolektyviai,
dalyvauti Organizacijos kuriamoje padangų atliekų surinkimo sistemoje, bendradarbiauti skatinti juos dalyvauti Organizacijos vykdomose švietimo programose bei
atliekų surinkimo akcijose. Organizacija skatina padangų importuotojus:
-

savo prekybos vietose priiminėti iš gyventojų senas padangas;
dalyvauti Vieningos kuponų sistemos veikloje, parduodant naujas padangas duoti pirkėjui padangų atliekų nemokamo surinkimo kuponus, kuriuose nurodytos
vietos, kuriose galima atitarnavusias padangas priduoti nemokamai;
padangų montavimo įmonėse (tais atvejais, kai importuotojas turi savo autoservisą ar transporto priemonių priežiūros ar remonto įmonę) kuponų ar tiesioginių
sutarčių pagrindu senas padangas priiminėti nemokamai bei priduoti jas Organizacijos, poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, išrinktiems atliekų tvarkytojams.
1.8.5. Organizacijos santykiai su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentais
Organizacija planuoja bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais teisinėmis bei viešinimo priemonėmis siekti,
kad :
- visi padangų importuotojai vykdytų savo pareigą organizuoti padangų atliekų tvarkymo veiklą bei registruotųsi teisės aktų nustatyta tvarka;
- būtų iki minimumo mažinamas nelegalaus (neapskaitomo) padangų srauto patekimas į padangų atliekų tvarkymo sistemą.
Organizacija taip pat planuoja rengti informacinius seminarus inspektoriams bei organizuoti apvažiuojamąsias informacines/ konsultacines akcijas padangų
prekeiviams ir montuotojams.
1.8.6. Organizacijos santykiai su transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiomis įmonėmis
Organizacija organizuos padangų atliekų surinkimą ne tik iš padangų platinimo vietų, tačiau ir iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui konkurso būdu.

1.9.

PLANUOJAMA ORGANIZACIJOS VEIKLOS PLĖTRA 2019 M.

2019 metais Organizacija planuoja priimti naujus narius ar pavedimo davėjus ir organizuoti apie 12 000 (80% planuojamo teikti rinkai kiekio) tonų padangų
atliekų tvarkymą. Bus pasirašytos sutartys su keturiais 2018 m. gruodžio 20 d. vykusio kainų apklausos konkurso dalyviais. Padangų atliekų tvarkytini kiekiai tarp
šių tvarkytojų bus paskirstyti pasirašius sutartis su naujais nariais ar pavedimo davėjais, norinčiais pavesti Apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo
organizavimą Organizacijai.
10

Nors įstatyminėje bazėje dar nepriimta nauja padangų atliekų klasifikacija, Organizacijos pavedimo davėjai padangų atliekas tvarkys pagal padangų dydžius. Bus
pasirašytos naujos sutartys, kuriose kaina už padangų atliekų tvarkymą bus paskirstyta tokiu būdu:
• Moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų tvarkymo kaina;
• Žemės ūkio technikos padangų atliekų tvarkymo kaina;
• Krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų tvarkymo kaina.
Visuomenės švietimo ir informavimo programos vykdymo ir administracinis mokestis taip pat bus diferencijuojamas pagal gamintojų importuotojų tiekiamus LR
rinkai padangų kiekius.

Lentelė 2. 2019 M. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ IR NARIŲ, PAVEDIMO DAVĖJŲ ĮNAŠŲ DYDŽIAI
Eil. Nr.

1.

2.

Organizacijos steigėjų ir narių, Įnašo (mokesčio) dydis (Eur/t)
pavedimo davėjų
įnašų
(mokesčių) pavadinimas
Švietimo programos mokestis
Jei gamintojas importuotojas į
Atliekų
tvarkymo
rinką tieks:
organizavimo administracinis
• 0,100 -100,000 t
mokestis
padangų – 9,000 Eur/t
(be PVM) T.y. 11,25% įnašo
dydžio
• 100,100 – 1 000,00 t
padangų – 7,00 Eur/t
(be PVM) T.y. 8,75 %
įnašo dydžio
• 1 000,100 - 3000,000 t
padangų – 5,00 Eur/t
(be PVM) T.y. 6,25 %
įnašo dydžio

Pastabos apie lėšų planavimą ir paskirstymą

Atliekų tvarkymo mokestis

Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą atliekų
toną. Mokestis kasmet nustatomas pagal LR aplinkos ministro nustatyta tvarka
išrinktų atliekų tvarkymo paslaugų teikėjų teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų
kainas

• Moto, lengvojo transporto,
krovininio transporto padangų
atliekų tvarkymo kaina – 80,000
Eur/t (be PVM)

Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą atliekų
toną. Mokestis kasmet nustatomas atsižvelgiant į planuojamų švietimo veiksmų
apimtis. Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą
atliekų toną.
Mokestis skirtas organizacijos administracinėms reikmės (biuro nuomai,
automobilio panaudai, darbo užmokesčiui ir kt.) bei kompensavimo fondui, kuris
kaupiamas Organizacijos steigėjų ir narių patirtų nuostolių dėl apmokestinamųjų
gaminių (padangų) atliekų tvarkymo veiklos priemonių ir (ar) nustatytų užduočių
neįvykdymo kompensavimui.
Mokesčio dydis nustatomas kasmet atsižvelgiant į planuojamą administracinį
biudžetą.
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• Žemės ūkio technikos
padangų atliekų tvarkymo kaina
– 99,97 Eur/t (be PVM)
• Krovimo technikos,
pilnavidurių 12 sluoksnių
padangų atliekų tvarkymo kaina
– 119,97 Eur/t (be PVM)
T.y. 92,35 % įnašo dydžio
1.10.

ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ ĮNAŠŲ MOKĖJIMO PERIODIŠKUMAS IR SURINKIMO TVARKA

1.10.1. Paslaugų Pavedimo davėjui kainą sudaro išleistų į vidaus rinką padangų atliekų tvarkymo ir tvarkymo organizavimo kaštai, visuomenės informavimo ir švietimo
kaštai, Organizacijos veiklos administravimo bei kitų pareigų, kylančių iš Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų gamintojams
ir importuotojams, kurias Pavedimo davėjas paveda vykdyti Organizacijai, kaštai.
1.10.2. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 24 d. Organizacija pateikia Pavedimo davėjui Paslaugų tarifus pagal padangų rūšis, už sąlyginį išleistą į vidaus
rinką svorio vienetą - toną, ateinančiais kalendoriniais metais ar ateinančių kalendorinių metų dalį. Į padangų, išleistų į vidaus rinką atliekų, sąlyginio svorio vieneto
sutvarkymo tarifą įtraukiami visi 1.9.1 punkte nurodyti kaštai. Paslaugų tarifai ateinantiems kalendoriniams metams ar jų daliai pateikiami Sutarties 1 priede nustatyta
forma.
1.10.3. Pavedimo davėjai kalendorinių metų pradžioje Organizacijai pateikia metinius planuojamus išleisti į rinką padangų kiekius, pateikdami metinį užsakymą,
paskirstytą ketvirčiais, kurių pagrindu Organizacija užsako padangų tvarkymo apimtis išrinktam padangų atliekų tvarkytojui.
1.10.4. Pavedimo davėjai kiekvieno mėnesio bėgyje teikia užsakymus, nurodydami adresus iš kur reikia surinkti padangų atliekas. Sekančio mėnesio pradžioje,
Organizacija gavusi iš išrinkto padangų atliekų tvarkytojo visus surinkimą patvirtinančius dokumentus (krovinio važtaraščius, padangų atliekų priėmimo aktus ir atliktų
darbų prėmimo – perdavimo aktą) jų pagrindu, pagal nurodytus paslaugų tarifus išrašo PVM sąskaitą faktūrą pavedimo davėjui už surinktą kiekį.
1.10.5. Pasibaigus ketvirčiui pavedimo davėjai koreguoja metinį užsakymą pagal faktinį per ketvirtį išleistų į rinką padangų kiekį. Organizacija suderina kiekius su
padangų atliekų tvarkytoju, šis pateikia surinkimą patvirtinančius dokumentus sulyginamajam kiekiui (kiekiui, kuriam nebuvo pateikti tiesioginiai padangų surinkimo
užsakymai). Kiekvienam pavedimo davėjui nurodytais paslaugų tarifais yra išrašoma PVM sąskaita faktūra sulyginamajam kiekiui pagal suderintą praėjusio ketvirčio
metinį užsakymą.
1.10.6. Pavedimo davėjas moka ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, per 15 dienų kai Organizacija Pavedimo davėjui pateikia PVM sąskaitą faktūrą.
1.10.7. Jei pasibaigus kalendoriniams metams paaiškėja, kad Pavedimo davėjas už šiuos (praėjusius) kalendorinius metus sumokėjo Organizacijai mažesnę sumą pinigų,
nei suma, kuri mokėtina Organizacijai už Paslaugas Pavedimo davėjo naudai, Pavedimo davėjas įsiskolinimą padengia ne vėliau kaip per 10 dienų, nuo PVM sąskaitos
faktūros gavimo iš Organizacijos dienos.

Lentelė 3. PLANUOJAMOS 2019 M. ORGANIZACIJOS PAJAMOS BEI LĖŠŲ PASISKIRTYMAS
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Eil. Nr.

1.

2.

3.

Importuotojų,
pavedusių organizuoti
padangų atliekų
programą, sutvarkytų
padangų kiekis
(tonos)
Planuojama surinkti ir
sutvarkyti apie
11 000,000 t moto,
lengvojo transporto,
krovininio transporto
padangų atliekų
Planuojama surinkti ir
sutvarkyti apie 500,00 t
Žemės ūkio technikos
padangų atliekų
Planuojama surinkti ir
sutvarkyti apie 500,000
t krovimo technikos,
pilnavidurių 12
sluoksnių padangų
atliekų
VISO:

Įnašų suma
(Organizacijos
pajamos), Eur be
PVM

Administracinės
išlaidos, Eur

Švietimo
programos
išlaidos, Eur be
PVM

Atliekų tvarkymo
išlaidos, Eur be
PVM

957 000,00 Eur
plius PVM

48 290,00 Eur

28 710,00 Eur plius
PVM

880 000,00 Eur plius
PVM

53 485,00 Eur
plius PVM

1 895,00 Eur

1 605,00 Eur plius
PVM

49 985,00 Eur plius
PVM

63 485,00 Eur
plius PVM

1 595,00 Eur

1 905,00 Eur plius
PVM

59 985,00 Eur plius
PVM

1 073 970,00 Eur
plius PVM

51 780,00 Eur

32 220,00 Eur
plius PVM

989 970,00 Eur
plius PVM
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1.11.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ, ORGANIZACIJAI, NEĮVYKDŽIUS DALIES VYRIAUSYBĖS
NUSTATYTOS ŠIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIES, PASKIRSTYMO ORGANIZACIJOS STEIGĖJAMS, DALYVIAMS IR
PAVEDIMO DAVĖJAMS TVARKA.

1.11.1. Organizacija vykdydama apklausas dėl padangų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo vertina ne tik juridinę informaciją apie padangų atliekas teikiančias
įmones, bet ir kreditinę paslaugų teikėjų istoriją. Įmonės kurių kreditinė istorija yra rizikinga, privalo pateikti sutarties įvykdymo banko ar draudimo garantiją visai
už Mokestinį laikotarpį priskaičiuoto mokesčio už aplinkos teršimą padangų atliekomis sumai bei kitiems Organizacijos patirtiems nuostoliams atlyginti.
1.11.2. Jeigu Aplinkos ministerijos regioninis aplinkos departamentas ar kita kompetentinga institucija anuliuoja (pripažįsta negaliojančiais) Paslaugų teikėjo
išduotus Patvirtinančius dokumentus, Paslaugų teikėjas privalo pakeisti tokius Patvirtinančius dokumentus galiojančiais iki Mokestinio laikotarpio pabaigos ar jam
pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo Paslaugų teikėjui apie anuliavimą dienos.
1.11.3. Jeigu Paslaugos teikėjas nevykdo Sutartyje su Organizacija numatytų įsipareigojimų ir dėl šių įsipareigojimų nevykdymo Organizacijos Pavedimo davėjai
visiškai ar dalinai negali pasinaudoti LR Mokesčio už aplinkos teršimą nustatytomis lengvatomis, Paslaugos teikėjas įsipareigoja kompensuoti Organizacijai visą už
Mokestinį laikotarpį priskaičiuoto mokesčio už aplinkos teršimą padangų atliekomis sumą bei kitus Organizacijos nuostolius.
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LENTELĖ 4. 2019 M. DETALUS PLANUOJAMŲ SUKAUPTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Išlaidų grupės
I. Bendros administravimo ir
atliekų tvarkymo veiklos
organizavimo išlaidos, įskaitant
darbo užmokestį:
1.1. Tame tarpe darbo užmokestis
1.2. Tame tarpe administravimo
išlaidos
II. Švietimo programos
įgyvendinimas
III. Atliekų tvarkymo išlaidos,
įskaitant finansavimą
savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo
sistemose
3.1. Tame tarpe lėšos savivaldybių
organizuojamoms komunalinių
atliekų tvarkymo sistemoms
Iš viso:

Metinė išlaidų suma pagal tipus,
Eur plius PVM, 2019m.

Išlaidų pasiskirstymas proc. pagal
tipus, 2019 m.

51 780,00

4,82 %

36 000,00

3,35%

15 780,00

1,47%

32 220,00

3,00%

989 970,00

92,18 %

70 000,00

6,52 %

1 073 970,00 Eur plius PVM

100,00%
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Lentelė 4. PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANAS 2019 M.
Veiklos organizavimo plane numatytos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta Organizacijai priklausantiems padangų importuotojams nustatyta pareiga
organizuoti padangų atliekų tvarkymą, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus LR vidaus rinkai verslo tikslais padangas.
Eil.
Nr.

Priemonė

Priemonės apimtis

Aprašymas

I ketv.
1.

Tikslas:
2.

II ketv.

III ketv.

Finansavimo šaltinis
ir planuojama skirti
lėšų suma
IV ketv.

Gamintojų ir
importuotojų
skatinimas tapti
Organizacijos Nariais
ir pavedimo davėjais

Organizacijos vykdoma visuomenės švietimo ir
1 naujas
0
0
1 pvedimo Administraciniai,
informavimo programa, verčia gamintojus
pavedimo
pavedimo
pavedimo
davėjas
narystės, atliekų
importuotojus atsakingiau vykdyti padangų
davėjas
davėjų
davėjų
tvarkymo
atliekų tvarkymo organizavimo prievoles, todėl
organizavimo
gamintojų importuotojų, norinčių pavesti
mokesčiai
Organizacijai padangų atliekų tvarkymo
1 000,00 Eur plius
organizavimą, skaičius auga. Tačiau didelės
PVM
pavedimų davėjų plėtros Organizacija 2018
metais neplanuoja. Nes rinka tarp organizacijų,
galinčių organizuoti padangų atliekų tvarkymą jau
yra psiskirčiusi.
Bus sudaromos sutartys su visais padangų
gamintojais, norinčiais visapusiškai vykdyti LR
įstatyminėje bazėjė jiems numatytas prievoles.
Vienodas gamintojo importuotojo atsakomybės veikimo principų taikymas visiems padangas LR rinkai tiekiantiems ūkio subjektams.

Atliekų tvarkymo
paslaugų pirkimas

Organizacija skelbia reikiamų atliekų tvarkymo
paslaugų (atliekų surinkimo, vežimo, saugojimo ir
perdirbimo) pirkimo apklausą. Pagrindinis
apklausos tikslas yra užtikrinti, kad Organizacijai
teikiamos (nupirktos) atliekų tvarkymo paslaugos
užtikrintų Organizacijos nariams ir pavedimo
davėjams nustatytų atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymą.

0

0

0

1

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai
2 500,00 Eur plius
PVM
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Užtikrinti, kad Organizacijai teikiamos (nupirktos) atliekų tvarkymo paslaugos užtikrintų Organizacijos nariams ir pavedimo davėjams nustatytų atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą.
3.
Bendradarbiavimas su Nesant prievolės visiems padangų importuotojams Planuojama Planuojama Planuoja
Planuojama Administraciniai,
savivaldybėmis
sudaryti sutartis su savivaldybėmis, Organizacijos finansuoti
finansuoti
ma
finansuoti
narystės, atliekų
pavedimo davėjai neturi galimybės pilnai
200 t
300 t
finansuoti 250 t
tvarkymo
finansuoti savivaldybėse susidarančių
Regioninių Regioninių 250 t
Regioninių organizavimo
bešeimininkių padangų surinkimo kaštų, todėl
atliekų
atliekų
Regionini atliekų
mokesčiai
pagal finansines galimybes 2018 metais
tvarkymo
tvarkymo
ų atliekų
tvarkymo
70 000,00 Eur plius
planuojame dalinai finansuoti savivaldybėse
centrų
centrų
tvarkymo centrų
PVM
susidarančių bešeimininkių padangų atliekų
aikštelėse
aikštelėse
centrų
aikštelėse
tvarkymą, suderėjus priimtiną kainą su padangų
ar
ar
aikštelėse ar
atliekų tvarkytojais. Jeigu LR Seime bus priimtos savivaldybė savivaldybė ar
savivaldybė
Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos, dėl padangų
se
se
savivaldy se
gamintojų importuotojų prievolės sudaryti sutartis surenkamų surenkamų bėse
surenkamų
su savivaldybėmis, dėl padangų atliekų,
(bešeiminin (bešeiminin surenkam (bešeiminin
surenkamų per savivaldybėse įsteigtų atliekų
kių)
kių)
ų
kių)
surinkimo sistemas, tvarkymo finansavimo, bus
padangų
padangų
(bešeimin padangų
pradėtos ruošti sutartys, kurios įsigalios nuo
atliekų
atliekų
inkių)
atliekų
įstatymo įsigaliojimo datos. Su visais regioninias
tvarkymą
tvarkymą
padangų
tvarkymą
atliekų tvarkymo centrais bus pasirašytos sutartys
atliekų
dėl DGSA surenkamų padangų atliekų
tvarkymą
sutvarkymo. Organizacija planuoja 2018 metais
sutvarkyti apie 1000 tonų padangų atliekų,
susikaupsiančių RATC.
Tikslas: Visi apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojai importuotojai vienodomis sąlygomis privalo finansuoti savivaldybėse sukurtų padangų atliekų
surinkimo sistemas.
4.
Atliekų surinkimo
Organizacija aptarnaus jau sukurtą padangų
4 padangų 8 padangų 4 padangų
4 padangų Administraciniai,
tinklo prekių platinimo atliekų surinkimo tinklą. Organizuos padangų
atliekų
narystės, atliekų
atliekų
atliekų
atliekų
vietose sukūrimas
atliekų surinkimą pagal tiesioginius Organizacijos
surinkimo surinkimo surinkimo
surinkimo tvarkymo mokesčiai
narių bei pavedimo davėjų užsakymus iš jų
vietos
2 000,00 Eur plius
vietų
vietos
vietų
nurodytų vietų ir galės plėsti šį tinklą tik tuo
PVM
atveju jei per šiuos užsakymus nebus surenkamas
užduotyse numatytas kiekis. Kadangi 2019 metais
neplanuojama didelė Organizacijos plėtra, tai
pagrindinis veiklos principas bus gerinti
aptarnaujamų vietų prieinamumą Oraganizacijos
pavedimo davėjų klientams(vartotojams,
servisams) ir padangų atliekų surinkimo kokybę.
Tikslas:
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Įkurti apie 20 padangų atliekų surinkimo vietų
padangų platinimo ir technines paslaugas
teikiančiose įmonėse.
Tikslas:
Kiekvienas vartotojas, įsigijęs padangas iš Organizacijos nario ar pavedimo davėjo privalo gauti nemokamą padangų atliekų surinkimo paslaugą.
5.
Nariams taikomų
Organizacija sudarydama sutartis su atliekų
Planuojama Planuojama Planuojama Planuojama Administraciniai,
užduočių įvykdymas
tvarkytojais dėl atliekų sutvarkymo paslaugos
sutvarkyti
sutvarkyti
sutvarkyti
sutvarkyti
narystės, atliekų
įvertins siūlomus sutvarkyti kiekius ir užtikrins,
2 000 t.
3 500 t.
2 500 t.
4 000 t.
tvarkymo mokesčiai
kad siūlomas kiekis būtų ne mažesnis nei narių
padangų
padangų
padangų
padangų
989 970,00 Eur
ketinamam išleisti kiekiui taikoma atliekų
atliekų.
atliekų.
atliekų.
atliekų.
plius PVM
tvarkymo užduotis. Planuojama sutvarkyti apie
12 000 tonų padangų atliekų.
Tikslas:
6.

Įvykdyti LR Vyriausybės padangų gamintojams importuotojams, pavedusiems padangų atliekų tvarkymo organizavimą Organizacijai, nustatytas
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo užduotis.
Padangų atliekų
Organizuos padangų atliekų surinkimą iš
Planuojama Planuojama Planuojama Planuojama Administraciniai,
surinkimą iš
transporto priemonių techninės priežiūros ir
sutvarkyti
sutvarkyti
sutvarkyti
sutvarkyti narystės, atliekų
transporto priemonių
remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų 1 000,000 t. 2 000,000 t. 1 000,000 t. 2 000,00 t. tvarkymo mokesčiai
techninės priežiūros ir perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti
padangų
480 000,00 Eur plius
padangų
padangų
padangų
remonto paslaugas
atliekų tvarkytojui. Visi Organizacijos nariai ir
atliekų.
PVM
atliekų.
atliekų.
atliekų.
teikiančių įmonių
pavedimo davėjai, parduodami padangas

vartotojui išduos dokumentą, kuriame bus
nurodytas atliekų tvarkytojas kuriam skiriamas
finansavimas už padangų atliekų tvarkymą, tik
tokiais atvejais, bet kuri technines paslaugas
teikianti įmonė, gavusi iš vartotojo padangų
platintojo nuorodas, galės kreiptis į Organizaciją
ir iš jų padangų atliekos bus išvežamos tvarkymui
be papildomų mokesčių. Planuojama sutvarkyti
apie 6 000,00 t. padangų atliekų.
Tikslas:
Finansuoti Organizacijos narių ir pavedimo davėjų išleidžiamų padangų atliekų kiekio tvarkymo organizavimą ir neskirti finansavimo nelegaliai LR
rinkai tiekiamų padangų tvarkymui.
Tikslas:
Veiklą vykdyti pagal visus LR teisės aktų reikalavimus.
7.
Organizacijos veiklos
2018 metų Organizacijos veiklos ir finansinio
1
Administraciniai,
auditai
audito atlikimas
narystės atliekų
tvarkymo mokesčiai
1 500,00 Eur plius
PVM
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Tikslas:

Veiklą vykdyti pagal visus LR teisės aktų reikalavimus.

PATVIRTINTA ____________________
ORGANIZACIJOS DIREKTORĖ

DANGUOLĖ BUTKIENĖ

A.V.
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PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJA
VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PROGRAMOS VYKDYMO PLANAS 2019 M.
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ŠVIETIMO PROGRAMA
1. APRAŠOMOJI DALIS
2018 metais Organizacija aktyviai dirbo su technines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, padangų platintojais, savivaldybėmis ir padangų vartotojais.
Visuomenės švietimo ir informavimo veiklos gairių Organizacija ir 2019 metais nekeis. Programa bus aktyviai vykdoma tęstinumo būdu.
Bendradarbiausime tik su tais tvarkytojais, kurie teiks Organizacijos nariams ir pavedimo davėjams realias ir kokybiškas paslaugas. Per jau sukurtą
padangų atliekų surinkimo tinklą, skleisime informaciją padangų vartotojams. Bendrarbiausime su valstybinėmis institucijomis padangų atliekų
tvarkymo klausimais. Viešinsime dar vis pasitaikančias negeroves. Pasirašysime bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su visais norinčiais
kartu dirbti regioniniais atliekų tvarkymo centrais ir visuomenės švietimo ir informavimo programą vykdysime per šį tinklą.
Yra priimti Atliekų tvarkymo įstatymo papildymai, numatantys prievolę padangų gamintojams importuotojams sudaryti sutartis su savivaldybėmis.
Šiais metais Organizacija tęs paruošiamuosius darbus šioms sutartims sudaryti, kad įsigaliojus įstatymo papildymams nedelsiant galėtume pradėti
bendradarbiauti, o svarbiausia finansuoti savivaldybių įkurtų padangų atliekų surinkimo sistemas.
Galingiausias ginklas – žinojimas. Kaip parodė besikeičianti situacija ir toliau reikia dirbti tais pačiais principais: atvirai, sutelktai, vieningai

2. ŠVIETIMO PROGRAMOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Organizacijos švietimo programos kryptys, tikslai ir uždaviniai nesikeičia, numatomos šios pagrindinės švietimo programos kryptys:
I.
Plačiosios visuomenės, vartotojų bei tikslinių grupių (automobilių turėtojų, autoservisų, savivaldybių) švietimas padangų atliekų poveikio aplinkai
bei tinkamo surinkimo ir sutvarkymo klausimais;
II.

Padangų importuotojų švietimas gamintojo atsakomybės, socialinės atsakomybės bei tinkamo atliekų tvarkymo klausimais;

III. Bendradarbiavimo ir bendrų veiklų inicijavimas tarp organizacijos, savivaldybių, Aplinkos apsaugos ministerijos kontroliuojančių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų.
Įgyvendinant švietimo programą bus siekiama šių tikslų ir uždavinių:
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Lentelė 1. Švietimo programos tikslai ir uždaviniai
Švietimo programos tikslai
1.

Didinti Organizacijos žinomumą

Švietimo programos uždaviniai
1.1 Nuolat tobulinti organizacijos tinklalapį;
1.2 Informuoti padangų importuotojus apie kolektyvinio atliekų tvarkymo organizavimo
pranašumus;
1.3 Skleisti informaciją apie organizaciją, narių gerąsias praktikas padangų importuotojų
bei visų suinteresuotų šalių tarpe.

2.

Šviesti visuomenę apie tai, kodėl ir kaip reikia
1.1 Naudojant pasirinktas priemones, informuoti visuomenę, padangų naudotojus bei
tinkamai atsikratyti senomis padangomis
transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie padangų atliekų
netinkamo tvarkymo | atsikratymo žalą, perdirbimo bei naudojimo energijai gauti
naudą ;
1.2 Naudojant pasirinktas priemones, informuoti visuomenę, padangų naudotojus bei
transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie padangų atliekų
prevencijos būdus ir prevencijos naudą.

3.

Skatinti vartotojus tinkamai atsikratyti padangų
1.1 Taikant kuponų sistemą (fiziniams ir juridiniams) asmenims aiškinti tinkamus
atliekomis
padangų atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus;
1.2 Bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir nevyriausybiniu sektoriumi šviesti rengti
bendrus netradicinius projektus, siekiant įtraukti vartotojus ir skatinti juos tapti
atsakingais.

4.

Informuoti visuomenę apie tai, kur galima 4.1 Naudojant pasirinktas priemones, informuoti visuomenę, padangų naudotojus
atsikratyti senomis padangomis (informacija apie (vartotojus) bei transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie padangų
surinkimo vietas)
atliekų surinkimo vietas ir būdus.

5.

Skleisti informaciją vartotojų bei savivaldybių, 5.1 Naudojant pasirinktas sklaidos priemones, informuoti visuomenę ir savivaldybes
kitų tikslinių grupių tarpe apie Organizacijos apie padangų atliekų surinkimo sistemą, jos prevencinę naudą, kovą su šešėliniu
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veiklą.

padangų importu bei naudą visoms suinteresuotoms šalims.

3. ŠVIETIMO VEIKSMŲ PLANAS 2019 m.
2019 m. švietimo planas pateiktas 2 lentelėje, nurodant programos įgyvendinimo priemones, tikslines grupes, tikslą ir apimtis (skaitinė reikšmė),
vykdymo terminus bei numatomą finansavimą.
Lentelė 2. VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PROGRAMOS VYKDYMO PLANAS 2018 M.

Tikslinės
Priemonės apimtis (ketvirčiais)
Finansavimo šaltinis ir
grupės
planuojamų skirti lėšų
I
II
III
IV
(švietimo
suma
programoje)
1. Straipsniai
4 straipsniai.Organizacija per
Visuomenė
1
1
1
1
spaudoje ar
žiniaskladą platins informaciją apie
padangų
Administraciniai ir
intenetinėje
jau veikiančią padangų atliekų
gamintojai
visuomenės švietimo ir
erdvėje
surinkimo sistemą, apie visas
importuotojai
informavimo programos
negeroves padangų atliekų tvarkymo platintojai,
mokesčiai
srityje, kvies būti atsakingais
vartotojai,
4 000,00 Eur plius PVM
padangų platintojais ir vartotojais.
technines
paslaugas
teikiančios
įmonės
Tikslas: Didinti Organizacijos žinomumą, informuoti visuomenę apie Organizacijos veiklos principus, negeroves padangų atliekų tvarkymo srityje, skatinti
vartotojus tinkamai atsikratyti padangų atliekomis
2. Radijo ar
4 priemonės per metus. Padangų
Visa
1
1
1
1
Administraciniai ir
televizijos laidos keitimo sezono metu aktualu priminti visuomenė
visuomenės švietimo ir
vartotojams apie jų teises ir pareigas,
informavimo programos
bei suteikti informaciją apie padangų
mokesčiai
tvarkymo naujoves, ar negeroves
4 000,00 Eur plius PVM
Lietuvoje.
Tikslas: Skleisti informaciją apie organizaciją, narių gerąsias praktikas padangų importuotojų bei visų suinteresuotų šalių tarpe. Aiškinti tinkamus padangų
atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus.
Eil.
Nr.

Priemonė

Aprašymas
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3. Seminarai,
konferencijos,
sporto renginiai,
diskusijų popietės

2 seminarai per metus
Gyventojai,
2
3
1
1
Administraciniai ir
savivaldybėse, apie padangų
padangų
visuomenės švietimo ir
gamintojų importuotojų , servisų,
platintojai,
informavimo programos
padangų platintojų ir vartotojų
servisų ir
mokesčiai
pareigas, bei bešeimininkių
savivaldybių
12 000,00 Eur plius PVM
padangų atliekų mažinimo
atstovai.
galimybes savivaldybėse. 1
Padangų
diskusijų popietė paskutinį metų
gamintojai
ketvirtį padangų gamintojams
importuotojai
importuotojams, aptarti padangų
atliekų tvarkymo organizavimo
aktualijas. 4 sporto treniruotės su
padangomis, plačiai visuomenei,
viešose erdvėse.
Tikslas: Mažinti savivaldybėse susidarančių bešeimininkių padangų atliekų kiekius. Skleisti informaciją apie ne vietoje išmestų padangų atliekų daromą žalą.
Skatinti padangų platintojus atsakingai parduoti padangas ir pardavimo metu nurodyti tvarkytoją, kuris pasirūpins padangų atliekomis.
1. 4. Lankstinukai
Visose Organizacijos narių ir
Gyventojai,
50 vnt
50 vnt
50 vnt
50 vnt
Administraciniai ir
pavedimo davėjų padangų
servisai,
visuomenės švietimo ir
platinimo vietose, seminarų,
padangų
informavimo programos
konferencijų metu išplatinti ne
platintojai.
mokesčiai
mažiau kaip 200 vnt. lankstinukų
200,00 Eur plius PVM
informuojančių apie padangų
atliekų tvarkymo , panaudojimo
galimybes, bei ne vietoje išmestų
padangų atliekų daromą žalą.
2.
Tikslas: Informuoti kuo daugiau padangų vartotojų apie jų pareigas bei teises.
5. Informaciniai
1. Visose Organizacijos narių ir
Gyventojai,
plakatai
pavedimo davėjų padangų platinimo servisai,
vietose, seminarų, konferencijų metu padangų
išplatinti ne mažiau kaip 30 vnt. 3A platintojai.
formato plakatų, informuojančių
apie padangų atliekų tvarkingą

5 vnt.

10 vnt.

5 vnt.

10 vnt.

Administraciniai ir
visuomenės švietimo ir
informavimo programos
mokesčiai
120,00 Eur plius PVM
24

pridavimą ir veikiančią padangų
atliekų tvarkymo sistemą
Organizacijoje.
Tikslas: Organizacijos veiklos viešinimas.
6. Informacija apie
Visuomenės lankomose vietose
Visa
0
1
0
1
Administraciniai ir
padangų atliekų
rengti darbų iš padangų atliekų
kūrybinga
visuomenės švietimo ir
panaudojimo
nuotraukų parodas.
visuomenė
informavimo programos
kūrybines ir
mokesčiai
praktines
3 400,00 Eur plius PVM
galimybes
Tikslas: Supažindinti visuomenę su kūryba iš padangų atliekų ir skatinti nemėtyti jų kur papuola, bet pasitelkus fantaziją panaudoti buities ar aplinkos
gražinimui.
7. Informacijos
Internetiniame puslapyje nuolat
Gyventojai ir
1
1
1
1 priemonė
Administraciniai ir
teikimas
teikti informaciją apie
padangų
priemonė priemonė priemonė
visuomenės švietimo ir
Organizacijos
Organizacijos veiklą, skelbti
gamintojai
informavimo programos
internetineme
padangų surinkimo vietas,
importuotojai
mokesčiai
puslapyje
vykdomas akcijas.
2 500,00 Eur plius PVM
www.pio.lt
Tikslas: Didinti informacijos apie padangų atliekų tvarkymą prieinamumą.
8. Informacijos
Ant kiekvieno padangų atliekų
Visi padangų
1
1
1
1 priemonė
Administraciniai ir
sklaida tarp
surinkimo akto, kuris išduodamas
atliekų
priemonė priemonė priemonė
visuomenės švietimo ir
padangų atliekų
padadangų atliekų turėtojui
turėtojai
informavimo programos
turėtojų
(servisai, transporto įmonės,
mokesčiai
Regioniniai atliekų surinkimo
1 000,00 Eur plius PVM
centrai) spausdinsime informaciją
ir nuorodą į Organizacijos
internetinį puslapį www.pio.lt.
Tokiu budu padangų atliekų
turėtojas bus informuotas kas skiria
finansavimą susikaupusių atliekų
tvarkymui.
Tikslas: Skleisti informaciją apie Organizacijos veiklą tarp padangų atliekų turėtojų.
9. Informacijos
Nuolat talpinti informaciją apie
Visi internetu
1
1
1
1 priemonė
Administraciniai ir
sklaida
visas su padangų atliekų tvarkymu besinaudojant priemonė priemonė priemonė
visuomenės švietimo ir
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internetinėje
susijusias naujienas Organizacijos
ys gyventojai
svetainėje
Facebook paskyroje.
Facebook.
Tikslas: Kad informacija apie padangų atliekų tvarkymo aktualijas būtų prieinama kuo platesnei visuomenei.
9.
Konsultacijos dėl
Nuolat konsultuoti organizacijos
Visi padangų
Nuolat
Nuolat
Nuolat
GPAIS
pavedimo davėjus ir atliekų
gamintojai
darytojus apie duomenų teikimą
importuotojai
GPAIS.
ir padangų
atliekų
turėtojai.
Tikslas: Kad visi organizacijos pavedimo davėjai ir padangų atliekų turėtojai atsakingai teiktų duomenis GPAIS.

informavimo programos
mokesčiai
2 000,00 Eur plius PVM
Nuolat

Administraciniai ir
visuomenės švietimo ir
informavimo programos
mokesčiai
3 000,00 Eur plius PVM

PATVIRTINTA ____________________
ORGANIZACIJOS DIREKTORĖ

DANGUOLĖ BUTKIENĖ
A.V.
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