
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ RINKOS 

IR JŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

SISTEMOS VERTINIMO ATASKAITA   



 

 

APLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS  2 

TURINYS 

 
TURINYS .......................................................................................................................................................................... 2 

PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI ................................................................................................................... 3 

SANTRAUKA ................................................................................................................................................................... 4 

PAGRINDINĖS IŠVADOS ............................................................................................................................................. 5 

SIŪLYMAI ....................................................................................................................................................................... 7 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS ............................................................................................................................... 8 

ESAMA SITUACIJA ..................................................................................................................................................... 18 

NETEISĖTO EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ARDYMO MASTO 

VERTINIMAS ................................................................................................................................................................ 34 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

APDOROJIMO VEIKLAI IR ADMINISTRACINIŲ SĄNAUDŲ VEIKLOS PRADŽIAI VERTINIMAS ......... 43 

VERSLO PRIEŽIŪROS VERTINIMAS ..................................................................................................................... 47 

 

 

  



 

 

APLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS  3 

PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI 

 Kasmet LR vidaus rinkai patiekiama (pirmą kartą parduodama) apie 165 tūkst. transporto 

priemonių 

 Kasmet Lietuvoje susidaro apie 130 tūkst. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

 LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas vykdantys transporto priemonių gamintojai ir 

importuotojai LR vidaus rinkai per metus patiekia tik 43%, o pareigų nevykdantys – net 57%  

transporto priemonių 

 47% pirmą kartą 2017 metais Lietuvoje registruotų transporto priemonių buvo registruota pagal 

pateiktus užsienio transporto priemonių registracijos dokumentus (teisiškai transporto priemonė 

įsigyjama iš užsienyje registruoto asmens) 

 82% Lietuvoje susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išardoma neteisėtai 

 Dėl neteisėto transporto priemonių tiekimo vidaus rinkai valstybė per metus galimai nesurenka 

mokesčių nuo 256  mln. eurų gautinų pajamų už naudotų automobilių pardavimą 

 Dėl neteisėto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo valstybė per metus galimai 

nesurenka mokesčių nuo 33 mln. eurų gautinų pajamų už priduotas atliekas 
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SANTRAUKA 

 Transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos vertinimo ataskaitos 

svarba 

Lietuvoje registruota 1,5 mln. kelių transporto priemonių, iš kurių 1,4 mln. yra lengvieji automobiliai 

ir mikroautobusai (transporto priemonės priskiriamos M1 ir N1 klasei). Kasmet beveik 9 % Lietuvoje 

naudojamų kelių transporto priemonių tampa nebetinkamomis tolesniam naudojimui – atliekomis, t. y. 

kasmet Lietuvoje susidaro apie 130 tūkst. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios 

priskiriamos prie pavojingų atliekų. 

 

Taikant gamintojo atsakomybės principą, transporto priemonių gamintojai ir importuotojai atsakingi 

už jų vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos 

iki saugaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, 

perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie transporto priemones 

ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, atliekų priėmimą, 

tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą. 

 

Aplinkos apsaugos institucijos, siekdamos mažinti aplinkos teršimą atliekomis ir užtikrinti tinkamą ir 

saugų atliekų sutvarkymą, reglamentuoja eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sistemos 

funkcionavimą, atliekų tvarkytojams išduoda leidimus, licencijas, registruoja transporto priemonių 

gamintojus ir importuotojus, vykdo gamintojo atsakomybės principo taikymo kontrolę ir pan. 

 

Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinamas aktualus kiekvienam gyventojui, nes įsigyjant 

gaminius sumokama už gaminių atliekų tvarkymą. Gamintojams ir importuotojams bei eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių tvarkytojams tinkamai nesutvarkius eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių už jų neteisėto ardymo metu susidariusių atliekų tvarkymą papildomai sumoka 

gyventojai. 

 

Transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos vertinimo tikslas, 

uždaviniai ir vertinimo metodai 

Vertinimo tikslas – įvertinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo 

sistemą ir LR atliekų tvarkymo įstatyme transporto priemonių gamintojams bei importuotojams  

nustatytų pareigų vykdymą bei pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padėti valdyti ir sumažinti nustatytus 

neigiamus veiksnius. 

 

Vertinimo uždaviniai: 

 Įvertinti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/53/EB dėl ENTP nustatytų 

reikalavimų praktinį įgyvendinimą; 

 Įvertinti teisės aktus, reglamentuojančius ENTP tvarkymą ir transporto priemonių 

gamintojų bei importuotojų  pareigų vykdymą; 
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 Įvertinti gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo mastą, nustatyti 

tendencijas ir priežastis; 

 Įvertinti nelegalaus ENTP surinkimo ir ardymo veiklos mastą, nustatyti tendencijas ir 

priežastis; 

 Pateikti pasiūlymus, kaip užtikrinti tinkamą gamintojo atsakomybės principo 

įgyvendinimą, ENTP tvarkymą, ES direktyvose nustatytų pareigų įgyvendinimą ir 

mažinti administracinę naštą verslui. 

 

Duomenų, informacijos rinkimo ir vertinimo metodai: 

 Teisės aktų turinio analizė;  

 Pokalbiai (bendravimas su ekspertais ir specialistais jų darbo vietoje);  

 Statistinė analizė;  

 Iš valstybės institucijų gautų duomenų ir informacijos vertinimas; 

 Viešai prieinamos informacijos vertinimas; 

 Paslaugų vidutinės rinkos vertės nustatymas; 

 Transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos vertinimo ataskaitos (toliau 

– Ataskaita) išvados padarytos vadovaujantis nurodytų duomenų vertinimu.  

 

PAGRINDINĖS IŠVADOS 

1. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos sąjungos šalių, Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvos 2000/53/EB dėl ENTP įgyvendinamas pagrįstas gamintojo atsakomybės 

principu ir įgyvendinimas per ne pelno siekiančias organizacijas. Vykdydami LR atliekų 

tvarkymo įstatymo reikalavimus pareigas vykdantys transporto priemonių gamintojai ir 

importuotojai kartu su ENTP tvarkytojais sukūrė ENTP tvarkymo sistemą, bet ši sistema 

užtikrina tik mažos dalies Lietuvoje susidarančių ENTP tinkamą sutvarkymą. 

 

2. Valstybinės atliekų ir gaminių tiekimo rinkai (transporto priemonių) apskaitos duomenys 

yra nepatikimi ir neatspindi realios situacijos rinkoje. 

 

3. Dauguma transporto priemonių gamintojų ir importuotojų nevykdo LR atliekų tvarkymo 

įstatyme nustatytų pareigų. 2017 metais LR vidaus rinkai patiekta apie 160 tūkst. M1 ir N1 

klasės transporto priemonių, iš jų: 

 

 pareigas vykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai LR vidaus rinkai 

patiekė apie 69 tūkst. transporto priemonių arba 43%; 

 pareigų nevykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai LR vidaus 

rinkai patiekė apie 91 tūkst. transporto priemonių arba 57%. 
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4. Didžioji dauguma Lietuvoje susidarančių ENTP išardoma neteisėtai. 2017 metais Lietuvoje 

gali būti apdorota (išardyta) 129 tūkst. M1 ir N1 klasės netinkamų naudoti transporto 

priemonių, iš jų: 

 

 teisėtai apdorotas (išardytas) ENTP  kiekis yra 24 tūkst. arba 18 %; 

 neteisėtai apdorotas (išardytas) ENTP  kiekis yra 105 tūkst. arba 82 %. 

5. Dėl neteisėto transporto priemonių tiekimo vidaus rinkai valstybė per metus galimai 

nesurenka mokesčių nuo 256  mln. eurų gautinų pajamų už naudotų automobilių pardavimą. 

6. Dėl neteisėtos ENTP ardymo veiklos šešėlinis verslas per metus galimai gauna apie 23 mln. 

eurų neapskaitytų pajamų už priduotas teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas ir parduotas 

pakartotiniam naudojimui tinkamas dalis. Taip pat per metus neapskaitoma apie 10 mln. 

eurų gautinų lėšų dėl neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų, susidariusių apdorojant ENTP, 

pridavimo. Viso valstybė per metus galimai nesurenka mokesčių nuo 33 mln. eurų gautinų 

pajamų už priduotas atliekas. 

7. Galimas aplinkai padarytos žalos dydis (teorinis) užteršiant aplinką (aplinkos komponentus) 

po neteisėto ENTP apdorojimo (išardymo) susidariusiomis neigiamą rinkos vertę 

turinčiomis atliekomis per metus gali siekti 236 mln. eurų. 

8. Aplinkosauginių ir kitų dokumentų gavimas teisėtai ENTP apdorojimo veiklai pradėti 

vidutiniškai užtrunka apie 7 mėnesius ir planuojamos veiklos vykdytojui gali kainuoti apie 

35 tūkst. eurų. Tokia administracinė ir finansinė našta smulkiajam ir vidutiniam verslui yra 

per didėle ir skatina vykdyti veiklą nelegaliai.   

 

9. Kontrolė, vykdant planinius patikrinimus, nukreipiama į teisėtai veikiantį verslą, tuo tarpu 

nelegalus  verslas ir toliau veikia šešėlyje. 

 

10. Neteisėtai ENTP ardymą vykdantys asmenys ir aplinkosauginių bei mokestinių prievolių 

nevykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai ne tik iškraipo rinką ir 

konkurencinę aplinką, bet ir dėl negalėjimo sąžiningai konkuruoti stumia visą sektorių į 

šešėlį. 

 

11. Dėl LR atliekų tvarkymo įstatyme transporto priemonių gamintojams ir importuotojams 

nustatytų pareigų nevykdymo ir neteisėto netinkamų naudoti M1 ir N1 klasės automobilių 

ardymo Lietuva nevykdo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/53/EB dėl 

ENTP nustatytų pakartotinio naudojimo ir naudojimo bei pakartotinio naudojimo ir 

perdirbimo užduočių. 
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SIŪLYMAI 

I. Siūlymai dėl transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų 

vykdymo 

1. LR atliekų tvarkymo įstatyme aiškiai nustatyti, kad visi transporto priemonių gamintojai ir 

importuotojai, be kitų pareigų, privalo dalyvauti ENTP tvarkymo sistemoje, organizuoti ir 

finansuoti ENTP tvarkymą (pvz., individualiai ar kolektyviai įsteigti ne mažiau kaip vieną 

netinkamų naudoti transporto priemonių priėmimo vietą kiekvienoje savivaldybėje) ir 

užtikrinti šiose vietose priimtų ENTP pakartotinio naudojimo ir naudojimo bei pakartotinio 

naudojimo ir perdirbimo užduočių vykdymą. 

2. Teisės aktuose numatyti ekonomines sankcijas pareigų nevykdantiems transporto priemonių 

gamintojams ir importuotojams, t.y. valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams 

nustačius, kad transporto priemonių gamintojas ar importuotojas nevykdė pareigų 

(atsižvelgiant į laikotarpį ir į LR vidaus rinkai patiektą transporto priemonių kiekį) taikyti 

ekonominę sankciją, kuri privalo būti ženkliai didesnė negu būtų kainavęs gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymas. Tokios ekonominės sankcijos buvimas 

neabejotinai paskatintų transporto priemonių gamintojus ir importuotojus vykdyti pareigas. 

Ekonominių sankcijų taikymo metu gautos lėšos galėtų būti apskaitomos Atliekų tvarkymo 

programoje ir panaudojamos kontrolės stiprinimui ar kitiems tikslams. 

3. Teisės aktuose numatyti draudimą Transporto priemonių registre pirmą kartą registruoti 

transporto priemonę įsigytą iš gamintojo ir importuotojo, kuris neregistruotas Vieningoje 

gaminių ir pakuočių apskaitos informacinėje sistemoje (toliau ir – GPAIS) ir nedalyvauja 

ENTP tvarkymo sistemoje.  

4. Teisės aktuose numatyti, kad Transporto priemonių registro valdytojas kauptų, sistemintų ir 

kasmet kontroliuojančiai institucijai perduotų duomenis apie pirmą kartą Lietuvoje 

registruojamų transporto priemonių pardavėjus ir jų LR vidaus rinkai patiektą transporto 

priemonių kiekį.  

5. LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatyti vienodus reikalavimus licencijuotoms 

organizacijoms priklausantiems transporto priemonių gamintojams ir (ar) importuotojams ir 

individualiai pareigas vykdantiems transporto priemonių gamintojams ir (ar) 

importuotojams.  

6. Sukurti pažeidimų stebėsenos, išankstinio neteisėtai veiklą vykdančio verslo kontrolės 

planavimo, rizikos profiliavimo, pažeidimų prevencijos, teisės aktų taikymo praktikos 

analizavimo, veiklos vykdytojų prevencinio informavimo sistemas ir kontrolę, pirmiausiai 

koncentruoti dėmesį į pareigų nevykdančius transporto priemonių gamintojus ir 

importuotojus. 
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II. Siūlymai dėl ENTP tvarkymo 

 

1. Panaikinti priverstinio (automatinio) transporto priemonės išregistravimo galimybę kai 

naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis 

pareiškėjas, nustatyta tvarka ir terminais, nesikreipia į Transporto priemonių registro 

tvarkytoją dėl įregistruotų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo, t.y., kai 

pardavus automobilį ir pasikeitus jo valdytojui pastarasis neperregistravo automobilio savo 

vardu. 

2. Teisės aktuose nustatyti, kad Transporto priemonių registro tvarkytojui sustabdžius leidimą 

dalyvauti eisme dėl pasibaigusios privalomosios techninės apžiūros ar privalomojo 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo galiojimo, tolesnis buvimas 

Transporto priemonių registre transporto priemonės savininkui būtų mokamas iki transporto 

priemonės išregistravimo. 

3. Teisės aktuose nustatyti, kad baigus eksploatuoti transporto priemonę ji išregistruojama iš 

Transporto priemonių registro tik jos valdytojui pateikus Transporto priemonės sunaikinimo 

pažymėjimą. Taip pat numatyti galimybę teisėtai veiklą vykdantiems ENTP tvarkytojams 

tiesiogiai pateikti Transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą Transporto priemonių 

registro tvarkytojui ir ją išregistruoti. 

4. Teisės aktuose nustatyti draudimą ENTP tvarkytojams perleisti ENTP apdorojimo metu 

gautas oro saugos pagalves kitiems asmenims pakartotiniam naudojimui. 

5. Sumažinti administracinę naštą (atsisakyti iš esmės nereikalingų reikalavimų) ENTP veiklą 

norintiems pradėti ir ją vykdantiems asmenims, sutrumpinti ir palengvinti Taršos leidimų, 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo terminus ir procedūras arba atsisakyti 

Atrankos dėl PAV būtinumo, Taršos leidimų ENTP apdorojimo veiklos vykdymui, nustatant 

pareigą atsakingai Aplinkos apsaugos institucijai deklaruoti (registruoti) planuojamą vykdyti 

veiklą, jos apimtis, registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre bei vykdyti kitus 

nustatytus reikalavimus, taip pat sankcijas ir atsakomybę už šių pareigų nevykdymą. 

6. Sukurti pažeidimų stebėsenos, išankstinio neteisėtai veiklą vykdančio verslo kontrolės 

planavimo, rizikos profiliavimo, pažeidimų prevencijos, teisės aktų taikymo praktikos 

analizavimo, veiklos vykdytojų prevencinio informavimo sistemas. Prevencinį informavimą 

ir kontrolę pirmiausiai koncentruoti į nelegaliai veikiantį ENTP apdorojimo (ardymo) verslą. 

 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ENTP tvarkymą ir ENTP tvarkymo organizavimą: 

 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/53/EB dėl ENTP; 

 LR atliekų tvarkymo įstatymas; 

 LR aplinkos apsaugos įstatymas; 
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 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

 LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas; 

 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas; 

 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo licencijavimo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos ENTP tvarkymo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo 

taisyklės;  

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių 

darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarka; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklės;  

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 

nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 

taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 

akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano 

rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Atliekų vežimo tvarkos aprašas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo 

planų rengimo metodinės rekomendacijos; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos 

aprašas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą 

įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų 

tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės; 

 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Reikalavimai visuomenės švietimui ir 

informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo 

klausimais tvarkos aprašas; 
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 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos 

organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir 

ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas. 

 

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl ENTP pagrindinės nuostatos: 

Skirtingos nacionalinės priemonės dėl ENTP turėtų būti suderintos. Pirma, kad sumažėtų šių transporto 

priemonių poveikis aplinkai ir tai prisidėtų prie aplinkos kokybės apsaugos, išsaugojimo bei gerinimo 

ir energijos taupymo. Antra, kad būtų garantuota sklandi vidaus rinkos veikla ir kad Bendrijoje būtų 

išvengta konkurencijos iškraipymų. 

 

Siekiant įgyvendinti atsargumo bei prevencines priemones ir laikytis Bendrijos atliekų tvarkymo 

strategijos, būtina dar labiau vengti atliekų susidarymo. Kitas labai svarbus principas yra tai, kad 

atliekos turėtų būti pakartotinai naudojamos ir naudojamos, pirmenybę suteikiant pakartotiniam 

naudojimui ir perdirbimui. 

 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad paskutinis ENTP turėtojas ir (arba) savininkas galėtų pristatyti ją 

į patvirtintą apdorojimo įmonę nepatirdamas išlaidų, jei transporto priemonė neturi vertės rinkoje arba 

jos vertė yra neigiama. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visus arba didelę dalį šių priemonių 

įgyvendinimo išlaidų padengs gamintojas; neturi sutrikti normalus rinkos jėgų veikimas. 

 

Surinkėjams ir apdorotojams turėtų būti leidžiama dirbti tik gavus leidimą, o kai taikoma ne leidimų, 

o registracijos sistema – laikomasi konkrečių sąlygų. 

 

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant šios direktyvos nuostatas būtų išlaikyta 

konkurencijos galimybė, ypač mažų ir vidutinių įmonių teisė į surinkimo, išmontavimo, apdorojimo 

bei perdirbimo rinką. 

 

Šioje direktyvoje nustatytų priemonių prioritetinis tikslas – transporto priemonių atliekų prevencija, 

ENTP bei jų dalių pakartotinis naudojimas, perdirbimas bei kitos naudojimo formos, kad mažiau 

atliekų būtų šalinama. Tarp prioritetinių tikslų taip pat yra ekonominės veiklos vykdytojų, susijusių su 

transporto priemonėmis visu jų eksploatavimo laiku, aplinkosaugos veiksmingumas, ypač tų veiklos 

vykdytojų, kurie tiesiogiai apdoroja ENTP. 

 

„Transporto priemonė" — tai bet kuri M1 arba N1 kategorijai priskirta transporto priemonė, apibūdinta 

Direktyvos 70/156/EEB IIA priede, ir triratės motorinės transporto priemonės, apibūdintos Direktyvoje 

92/61/EEB, išskyrus motorinius triračius. 

 

„Ekonominės veiklos vykdytojai" — tai gamintojai, tiekėjai, surinkėjai, autotransporto priemonių 

draudimo kompanijos, išmontuotojai, smulkintojai, naudotojai, perdirbėjai ir kiti eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių bei jų dalių ir medžiagų apdorotojai. 
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Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti: 

- kad ekonominės veiklos vykdytojai numatytų visų ENTP ir, kiek tai techniškai įmanoma, 

naudotų dalių, išimtų remontuojant keleivinius automobilius, surinkimo sistemas, 

- jų teritorijoms reikalingą surinkimo įrenginių skaičių. 

Be to, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos ENTP būtų nugabentos į patvirtintą 

apdorojimo įmonę. 

Valstybės narės numato sistemą, pagal kurią ENTP būtų išregistruojama tik pateikus sunaikinimo 

pažymėjimą. Šis pažymėjimas išduodamas jos turėtojui ir (arba) savininkui po to, kai ENTP 

perduodama apdorojimo įmonei. Apdorojimo įmonėms, gavusioms 6 straipsnyje minėtą leidimą, 

leidžiama išduoti sunaikinimo pažymėjimą. Valstybės narės gali neprieštarauti, kad sunaikinimo 

pažymėjimus patvirtintos apdorojimo įmonės vardu išduotų gamintojai, prekybos agentai ir surinkėjai, 

jei jie garantuoja, kad ENTP buvo perduota patvirtintai apdorojimo įmonei, ir jei jie yra įsiregistravę 

valstybinėje institucijoje. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad transporto priemonės pristatymas į patvirtintą 

apdorojimo įmonę paskutiniajam jos turėtojui ir (arba) savininkui nieko nekainuotų, nes ši transporto 

priemonė neturi vertės rinkoje arba jos vertė yra neigiama. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gamintojai padengtų visas arba didžiąją dalį 

išlaidų, susijusių su šios priemonės įgyvendinimu, ir (arba) atsiimtų visas ENTP pirmojoje pastraipoje 

nurodytomis sąlygomis. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos ENTP būtų saugomos (netgi laikinai) ir 

apdorojamos laikantis Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir 

būtiniausių techninių reikalavimų, išdėstytų šios direktyvos I priede, nepažeidžiant nacionalinių 

sveikatos ir aplinkos teisės aktų. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad bet kuri įmonė, užsiimanti apdorojimu, gautų 

kompetentingų institucijų leidimą arba būtų jose užregistruota, kaip reikalauja Direktyvos 75/442/EEB 

9, 10 ir 11 straipsniai. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, skatinančių pakartotinai naudoti dalis, kurias galima naudoti 

pakartotinai, naudoti dalis, kurios netinka pakartotiniam naudojimui, ir teikti pirmenybę perdirbimui, 

kai tai nekenkia aplinkai, nepažeidžiant transporto priemonių saugos reikalavimų ir aplinkosaugos 

reikalavimų, kaip teršalų išmetimas į atmosferą ir triukšmo kontrolė. 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai įgyvendins 

šiuos uždavinius –  ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. vidutiniškai padidins visų ENTP pakartotinį 

naudojimą ir naudojimą ne mažiau kaip 95 % vienam automobiliui per metus. Per tą patį laiką 

pakartotinis naudojimas ir perdirbimas turi padidėti vidutiniškai 85 % vienam automobiliui per metus. 

LR atliekų tvarkymo įstatymo pagrindinės nuostatos: 
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Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. 

Atliekų apdorojimas – atliekų naudojimo ar šalinimo veikla, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti. 

Atliekų darytojas – asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekų (pirminis atliekų darytojas), arba asmuo, 

kuris atlieka pradinį atliekų apdirbimą, maišymą ar kitus veiksmus, dėl kurių pakinta tų atliekų pobūdis 

arba sudėtis. 

Atliekų naudojimas – veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekas sudarančių medžiagų 

naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoje kitų medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų 

paruošimas naudoti pagal tą paskirtį įmonėje arba visame ūkyje. Nebaigtinį atliekų naudojimo veiklų 

sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

Atliekų perdirbimas – atliekų naudojimo veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos 

pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, 

tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip 

kuras ar užpildas. 

Atliekų šalinimas – veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos 

rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. 

Gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus alyvų, elektros ir elektroninės įrangos bei 

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių naudojimo laikui, 

ir ENTP. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas – gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir 

perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės 

nustatytą užduotį (gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas). Gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekų sutvarkymo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris gamina transporto 

priemones ar verslo tikslais importuoja į valstybę narę. 

Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris iš kitos valstybės 

narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones. 

Pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, 

nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias 

direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), priede. 

Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei (ne mažiau kaip keturis 

ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios 

vietos keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti 

transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t), ir triratė 
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motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai 

išdėstytais ratais. 

Įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, perdirbančios laivus, ir įmonės, atliekų susidarymo 

vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip 

vienerius metus, turi gauti leidimus. 

Leidimai išduodami tik toms atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, kurios turi atliekų 

naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus, parengtus pagal nustatytus reikalavimus. 

Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruojamos atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios 

įmonės; 

Atliekų apskaitą tvarko ir ataskaitas apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, naudodamiesi Vieninga 

gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aplinkos ministro įgaliotai institucijai 

Vyriausybės ar jos įgaliota institucijos nustatyta tvarka teikia – atliekas surenkančios, vežančios ar 

apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai. 

Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, 

kuris smulkiai apibrėžtų visas atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos 

(monitoringo) ir kontrolės operacijas, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą. 

Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtą atliekų 

naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą. 

Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų 

tvarkymo licenciją. 

Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo 

išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) 

produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. 

Transporto priemonių gamintojų ir importuotojų pareigos: 

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka; 

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą ENTP, kurios susidarė 

naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais transporto priemones; 

3) užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti ENTP neturi rinkos 

vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią ENTP 

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę ENTP tvarkymo 

klausimais: apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas; ENTP netinkamo 

tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; transporto priemonių dalių pakartotinio 
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naudojimo galimybes, ENTP ir jų dalių tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti 

pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant transporto priemones; 

5) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto ENTP surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir 

naudojimo išlaidas, taip pat šios dalies 4 punkte nurodyto visuomenės informavimo 

organizavimo ir vykdymo išlaidas; 

6) tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai turi teisę pareigas vykdyti: 

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų 

transporto priemonių naudojimo susidariusių ENTP tvarkymą; 

2) kolektyviai – steigdami šio Įstatymo 345 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami 

tokios Organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio Įstatymo 345 straipsnio 1 dalyje, jai 

pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas arba, kaip numatyta šio Įstatymo 

345 straipsnio 1 dalyje, Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami 

vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami Organizacijos dalyviais. 

Vykdydami nustatytas pareigas, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne 

mažiau kaip vienos ENTP priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose 

priimtų ENTP perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. 

ENTP tvarkytojai privalo tvarkyti ENTP pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės 

sveikatai saugiu būdu, taikydami ENTP tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus. 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pagrindinės nuostatos: 

Planuojama ūkinė veikla – numatoma ūkinė veikla, apimanti statybą, statinių rekonstravimą, gamybą, 

technologinės įrangos ir gamybos proceso diegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, 

produkcijos kiekio ar rūšies keitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir ertmių naudojimą, kitų gamtos 

išteklių naudojimą, žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą veiklą ir kitą 

galinčią daryti poveikį aplinkai ūkinę veiklą. 

Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo – procesas, kuris apima: 

1) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų rengėjo informacijos, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (toliau – atrankos informacija), parengimą; 

2) atrankos informacijos nagrinėjimą atsakingojoje institucijoje, siekiant nustatyti, ar 

privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, konsultacijas su 

poveikio aplinkai vertinimo subjektais ir suinteresuota visuomene, motyvuotos atrankos 

dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados (toliau – atrankos išvada) priėmimą ir jos 

viešinimą. 
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Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas – planuojamos ūkinės veiklos galimo 

poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo procesas, kuris apima: 

1) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo atliekamą planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimą, poveikio aplinkai vertinimo programos (toliau – programa) ir 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) parengimą pagal teisės aktų 

reikalavimus; 

2) poveikio aplinkai vertinimo subjektų atliekamą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, taip pat suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų nagrinėjimą ir išvadų dėl programos ir ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai parengimą; 

3) visuomenės informavimą, suinteresuotos visuomenės dalyvavimą poveikio aplinkai 

vertinimo procese, kaip nustatyta teisės aktuose, kai atliekamas tarpvalstybinio poveikio 

aplinkai vertinimas, - ir konsultacijas su kitomis valstybėmis; 

4) atsakingosios institucijos atliekamą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimą ir 

įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymų nagrinėjimą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo ir (ar) planuojamos 

ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktos papildomos informacijos, jeigu teisės 

aktų nustatyta tvarka tokia informacija pateikiama, nagrinėjimą ir įvertinimą, atsižvelgiant į 

poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai, į tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, jeigu toks atliktas, 

rezultatus; 

5) atsakingosios institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

priėmimą ir jo viešinimą. 

Planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti 

reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai: 

1) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai 

privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (įstatymo 1 priedas): 

 pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas jas apdorojant terminiais būdais, tokiais 

kaip deginimas, pirolizė, dujofikavimas, degazacija, plazminis procesas, ar derinant 

kuriuos nors būdus; 

 pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas jas apdorojant cheminiu būdu; 

 pavojingųjų atliekų šalinimas pavojingų atliekų sąvartyne; 

 nepavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas jas apdorojant terminiais būdais, tokiais 

kaip deginimas, pirolizė, dujofikavimas, degazacija, plazminis procesas, ar derinant 

kuriuos nors būdus įrenginiuose, kurių pajėgumas 100 ir daugiau tonų per parą; 
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 nepavojingųjų atliekų naudojimas ar šalinimas jas apdorojant cheminiu būdu 

įrenginiuose, kurių pajėgumas 100 ir daugiau tonų per parą; 

2) planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka dėl 

poveikio aplinkai vertinimo) metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma 

atlikti poveikio aplinkai vertinimą; 

3) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos 

Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (toliau – saugomų teritorijų institucija), aplinkos 

ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. 

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos 

ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (įstatymo 

2 priedas): 

 nepavojingųjų atliekų naudojimas ar šalinimas jas apdorojant terminiais būdais, tokiais kaip 

deginimas, pirolizė, dujofikavimas, degazacija, plazminis procesas, ar derinant kuriuos nors 

būdus įrenginiuose, kurių pajėgumas – mažiau kaip 100 tonų per parą; 

 nepavojingųjų atliekų naudojimas ar šalinimas jas apdorojant cheminiu būdu įrenginiuose, 

kurių pajėgumas – mažiau kaip 100 tonų per parą; 

 nepavojingųjų atliekų naudojimas jas apdorojant biologiniu būdu įrenginiuose, kurių 

pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą; 

 nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti 

pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų; 

 nepavojingųjų atliekų šalinimas, kai netaikomi šio priedo 11.2–11.5 papunkčiai; 

 pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus: 

- įstatymo 1 priedo 9.6, 9.7 ir 9.8 papunkčiuose nurodytą veiklą; 

- pavojingųjų atliekų laikymą, įskaitant jų paruošimą naudoti arba šalinti, kai vienu metu - 

laikoma ne daugiau kaip 10 tonų atliekų; 

- pavojingųjų atliekų paruošimą naudoti pakartotinai, įskaitant tokių atliekų laikymą. 

 

LR Vyriausybės nutarimu patvirtinto Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano pagrindinės 

nuostatos: 

 

ENTP tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad būtų imtasi visų priemonių, užtikrinančių visų 

surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą, kad kasmet būtų vykdomos šios užduotys: 

 pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal vienos transporto priemonės vidutinį 

svorį) – 95 %; 
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 pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal vienos transporto priemonės 

vidutinį svorį) – 85 %. 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintų ENTP tvarkymo taisyklių pagrindinės nuostatos: 

Apdorojimas – veikla, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) ENTP į įmonę 

išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir 

visi kiti veiksmai, susiję su ENTP ir jos dalių naudojimu ir (arba) šalinimu. 

ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP 

surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos ENTP turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią 

Taisyklėse nustatytus reikalavimus. ENTP surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas 

negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, 

gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės 

perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose. 

Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti ENTP ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą 

kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Tokia ENTP priimanti 

įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre pagal [6.3.] reikalavimus, o sutartyje 

turi būti nustatytos ENTP surinkimo, laikymo ir pervežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios 

šių Taisyklių reikalavimus. Sutarties kopija pateikiama Aplinkos apsaugos departamentui prie 

Aplinkos ministerijos. 

ENTP apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų 

[6.3.] reikalavimų, apdorojant ENTP atliekas, įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. 

Šioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos 

vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir 

Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) įsteigtoje Bendrijos 

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje. 

ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos: 

 personalo; 

 ENTP priėmimo ir laikymo; 

 ENTP išmontavimo; 

 metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo; 

 mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo; 

 pavojingųjų atliekų laikymo; 

 naudotų padangų laikymo; 
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 kitų nepavojingųjų atliekų laikymo. 

ENTP turi būti apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolesnis šių 

transporto priemonių dalių panaudojimas. Susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos. 

Naujų transporto priemonių ekonominės veiklos vykdytojai turi skelbti informaciją apie: 

 transporto priemonių ir jų dalių konstrukciją, siekiant šias dalis panaudoti ar perdirbti; 

 ENTP apdorojimą aplinkai saugiu būdu, visų pirma išmontavimą ir skysčių bei dujų 

išleidimą; 

 ENTP ir jų dalių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir naudojimo būdų tobulinimą ir 

optimizavimą; 

 pažangą siekiant padidinti ENTP dalių ir medžiagų naudojimą bei perdirbimą ir mažinti 

šalintinų atliekų kiekį. 

ENTP apdorojimo įmonės privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą vadovaujantis 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. 

ENTP apdorojimo įmonės privalo teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas 

vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais 

reikalavimais. 

 

ESAMA SITUACIJA 

Lietuva privalo įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/53/EB dėl ENTP.  

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių, atliekų tvarkymas pagrįstas gamintojo atsakomybės 

principu ir įgyvendinimas per ne pelno siekiančias organizacijas. 

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/53/EB dėl ENTP buvo pakeisti LR 

atliekų tvarkymo įstatymas ir kiti teisės aktai atsižvelgiant į šios direktyvos reikalavimus. Šiuo metu 

Lietuvoje veiklą vykdo 2 licencijuotos transporto priemonių gamintojams ir importuotojams 

atstovaujančios organizacijos – Gamintojų ir importuotojų asociacija ir Autogamintojų ir importuotojų 

asociacija. 

Vykdydami LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus kolektyviai pareigas vykdantys transporto 

priemonių gamintojai ir importuotojai bendradarbiaudami su ENTP tvarkytojais sukūrė ENTP 

tvarkymo sistemą atitinkančią Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl ENTP ir LR 

atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Tačiau dėl itin didelio pareigų nevykdančių transporto 

priemonių gamintojų ir importuotojų skaičiaus ir labai didelio nelegalaus ENTP ardymo masto 

Lietuvoje neįgyvendinami pagrindiniai Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl 

ENTP reikalavimai. 



 

 

APLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS  19 

 

Informacija (pagal Valstybinės atliekų apskaitos duomenis) apie Lietuvoje surinktų ir sutvarkytų 

(apdorotų) ENTP kiekius 2012-2016 m.: 

 

1 lentelė. Lietuvoje surinktos ir sutvarkytos ENTP, kuriose yra skysčių ar kitų pavojingųjų 

sudedamųjų dalių (atliekos kodas 160104*) 

 

Metai 

Atliekų 

tvarkytojų 

turėtas kiekis 

metų pradžioje, t 

Atliekų 

tvarkytojų 

surinktas kiekis, 

t 

Atliekų tvarkytojų 

apdorotas kiekis, t 

Atliekų tvarkytojų 

turėtas kiekis 

metų pabaigoje, t 

2012 1 020,280 25 009,837 24 851,263 1 178,854 

2013 1 461,122 30 723,607 30 767,133 1 417,596 

2014 1 391,115 32 159,638 31 923,425 1 615,664 

2015 2 019,743 27 441,777 27 739,453 1 716,041 

2016 1 900,165 25 280,155 25 227,293 1 964,283 

 
Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 

1 pav. Lietuvoje surinktos ir sutvarkytos  ENTP, kuriose yra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų 

dalių (atliekos kodas 160104*) 

 

 

Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 
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2 lentelė. Lietuvoje surinktos ir sutvarkytos ENTP, kuriose nėra skysčių ar kitų pavojingųjų 

sudedamųjų dalių (atliekos kodas 160106) 

 

Metai 

Atliekų 

tvarkytojų 

turėtas kiekis 

metų 

pradžioje, t 

Atliekų 

tvarkytojų 

surinktas 

kiekis, t 

Atliekų 

tvarkytojų 

eksportuotas  

kiekis, t 

Atliekų 

tvarkytojų 

apdorotas 

kiekis, t 

Atliekų 

tvarkytojų 

turėtas kiekis 

metų pabaigoje, 

t 

2012 1 748,829 3 266,633 63,894 4 160,397 791,171 

2013 791,611 9 106,434 192,159 8 495,809 1 210,077 

2014 1 370,175 2 238,923 596,945 3 616,868 645,174 

2015 581,486 5 044,562 124,453 7 990,923 688,145 

2016 693,076 4 369,813 322,250 5 962,495 1 372,236 

 
Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 

2 pav. Lietuvoje surinktos ir sutvarkytos ENTP, kuriose nėra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų 

dalių (atliekos kodas 160106) 

 

 

Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 

Kaip matosi iš pateiktų duomenų, nuo 2015 metų oficialiai surinktų ENTP kiekis mažėja: 

 Lietuvoje surinktas pavojingų ENTP (atliekų kodas 160104*) kiekis 2016 metais, lyginant 

su 2015 metais, sumažėjo 7,9 % arba 2161,62 t (nuo 27 441,777 iki 25 280,155 t); 

 Lietuvoje surinktas nepavojingų ENTP (atliekų kodas 160106) kiekis 2016 metais, 

lyginant su 2015 metais, sumažėjo 13,4 % arba 674,75 t (nuo 5 044,562 iki 4 369,813 t).  
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Aplinkos apsaugos agentūros pateikti duomenys (gauti iš ENTP atliekų tvarkytojų) apie ENTP atliekų 

tvarkytojų turėtą kalendorinių metų pradžioje, surinktą, eksportuotą, apdorotą ir likusį metų pradžioje 

ENTP kiekį yra netikslūs, t.y. nesutampa ENTP metinis balansas (ENTP kiekis metų pradžioje + 

surinktas = eksportuotas + apdorotas + kiekis metų pabaigoje). 

3 lentelė. Į Lietuvos Respubliką įvežtos ENTP, kuriose yra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių 

(atliekos kodas 160104*) ir ENTP, kuriose nėra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (atliekos 

kodas 160106) 

 

Į Lietuvos Respubliką įvežta ENTP kiekis tonomis 

Metai 

Pavojingos ENTP (atliekos kodas 

160104*) 

Nepavojingos ENTP (atliekos kodas 

160106) 

2012 2750,666 6010,531 

2013 4392,842 10247,551 

2014 2078,838 0 

2015 747,59 10,02 

2016 659,885 30 

 
Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 

3 pav. Į Lietuvą įvežtų ENTP, kuriose yra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (atliekos kodas 

160104*), kiekis 

 

 

Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 
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4 pav. Į Lietuvą įvežtų ENTP, kuriose nėra skysčių ar kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (atliekos kodas 

160106), kiekis 

 

 

Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros duomenys 

 

Į Lietuvą oficialiai įvežtų ENTP kiekis nuo 2013 metų drastiškai sumažėjo: 

 Pavojingų ENTP (atliekų kodas 160104*) 2016 metais, lyginant su 2013 metais, sumažėjo  

85 % arba 3 732,96 t (nuo 4 392,842 iki 659,885 t); 

 Nepavojingų ENTP (atliekų kodas 160106) 2016 metais, lyginant su 2013 metais, 

sumažėjo 99,7 %  arba 10 217,55 t (nuo 10 247,551 iki 30 t). 

ENTP tvarkytojams apdorojus (išardžius) ENTP iš esmės susidaro šie daiktų ir atliekų srautai: 

 Teigiamą rinkos vertę turinčios atliekos (juodieji ir spalvotieji metalai, automobiliams 

skirti akumuliatoriai, laidai ir pan.); 

 Neigiamą rinkos vertę turinčios atliekos (plastikai, guma, stiklas ir pan.) 

 Pakartotiniam naudojimui tinkamos dalys. 

Lietuvoje įgyvendinant ir skatinant žiedinę ekonomiką yra sveikintinas pakartotinis naudojimas, tačiau 

atsižvelgiant į eismo ir žmonių saugumą daugelyje ES šalių yra draudžiamas tam tikrų atsarginių dalių 

(pvz. oro saugos pagalvių) pakartotinis naudojimas. LR teisės aktuose nėra nustatytas pakartotiniam 

naudojimui draudžiamų atsarginių dalių sąrašas (pvz., oro saugos pagalvės). 

 

Informacija apie Lietuvoje registruotas transporto priemones: 
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4 lentelė. Lietuvoje viso įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius 

 

Data Visų kategorijų Iš jų M1 klasės Iš jų N1 klasės 

2016 metais (gruodžio 31 

dienai) 
1 468 315 1 305 384 53 781 

2017 metais (gruodžio 31 

dienai) 
1 533 202 1 361 598 55 953 

Skaičiaus padidėjimas per 

metus, % 
4,42 4,31 4,04 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

5 pav. Lietuvoje viso įregistruotų kelių transporto priemonių skaičius 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Lietuvoje įregistruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių parkas 2017 metais, lyginant su 2016 

metais, padidėjo 4,3 % arba 58 386 vnt. (nuo 1 359 165 vnt. iki 1 417 551 vnt.) 

 

5 lentelė. Pirmą kartą Lietuvoje registruotų kelių transporto priemonių skaičius 

 

Data Viso Iš jų M1 ir N1 klasės  

2016 gruodžio 31 d.  154790 140067 

2017 gruodžio 31 d.  176560 160423 

Pokytis per metus, % 14,06 14,53 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 
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6 pav. Lietuvoje viso pirmą kartą registruotų kelių transporto priemonių skaičius 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Pirmą kartą Lietuvoje registruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių skaičius 2017 metais, lyginant 

su 2016 m., padidėjo 14,5 % arba 20 356 vnt. (nuo 140 067 iki 160 423 vnt.). 

 

Transporto priemonių valstybinio registro tvarkytojo pateiktais duomenimis, 2017 metais pirmą kartą 

Lietuvoje registruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių pagal tiesiogiai pateiktus užsienio 

transporto priemonių registracijos dokumentus (teisiškai transporto priemonė įsigyjama iš užsienyje 

registruoto asmens) sudarė apie 47% skaičiuojant nuo viso tais metais pirmą kartą registruotų M1 ir 

N1 klasės transporto priemonių skaičiaus. Įvertinus transporto priemonių kiekį, teisiškai įsigytų iš 

užsienyje registruotų asmenų, ir 2017 metais vidutinę naudotos transporto priemonės pardavimo kainą 

Lietuvoje (Autoplius.lt duomenimis ji buvo 3,4 tūkst. EUR), galima teigti, kad šešėlinis verslas už 

pirmą kartą Lietuvoje parduotas naudotas transporto priemones per metus galimai gauna apie 256 mln. 

eurų neapskaitytų pajamų.  
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7 pav. 2017 metais pirmą kartą Lietuvoje registruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių kiekis pagal 

pardavimo šaltinį 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

 

6 lentelė. Pirmą kartą Lietuvoje registruotų naudotų transporto priemonių skaičius 

 

Data Visų kategorijų Iš jų M1 klasės Iš jų N1 klasės 

2016 metais (gruodžio 31 dienai) 129 124 117 755 3 682 

2017 metais (gruodžio 31 dienai) 146 512 134 057 4 212 

Skaičiaus padidėjimas per metus, 

% 
13,47 13,84 14,39 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

  

47%

53%

2017 metais pirmą kartą Lietuvoje registruotų M1 ir 
N1 klasės transporto priemonių kiekis pagal 

pardavimo šaltinį

Pirmą kartą įregistruotos transporto priemonės, įsigytos  iš užsienio
valstybėje registruoto asmens
Pirmą kartą įregistruotos transporto priemonės, įsigytos  iš Lietuvoje
registruoto asmens
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8 pav. Lietuvoje pirmą kartą registruotų naudotų kelių transporto priemonių skaičius 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Pirmą kartą Lietuvoje registruotų naudotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių skaičius 2017 

metais, lyginant su 2016 m. padidėjo 13,9 % arba 16 832 vnt. (nuo 121 437 iki 138 269 vnt.). 

 
7 lentelė. Pirmą kartą Lietuvoje registruotų naujų transporto priemonių skaičius 

 

Data Visų 

kategorijų 
Iš jų M1 klasės Iš jų N1 klasės 

2016 metais (gruodžio 31 dienai) 
25 666 16 159 2 471 

2017 metais (gruodžio 31 dienai) 
30 048 19 272 2 882 

Skaičiaus padidėjimas per metus, 

% 17,07 19,26 16,63 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 
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9 pav. Lietuvoje viso pirmą kartą registruotų naujų kelių transporto priemonių skaičius  

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Pirmą kartą Lietuvoje registruotų naujų M1 ir N1 klasės transporto priemonių skaičius 2017 

metais, lyginant su 2016 m. padidėjo 18,9 % arba 3 524 vnt. (nuo 18 630 iki 22 154 vnt.). 

 

Vertinant Transporto priemonių registro tvarkytojo (VĮ „Regitra“) pateiktus duomenis nustatyta, kad 

nuo 2014 iki 2016 metų 24 fiziniai asmenys pirmą kartą savo vardu registravo daugiau negu 50 M1 ir 

N1 klasės transporto priemonių. Lietuvoje yra fizinių asmenų, kurie pirmą kartą savo vardu per metus 

vidutiniškai registruoja 300 transporto priemonių. 

 

Informacija apie transporto priemonių išregistravimą ir išregistravimo priežastis: 

8 lentelė. Iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išregistruotų kelių transporto 

priemonių skaičius  

 

Informacija apie 

išregistravimo priežastis 

2016 metai 2017 metai 

Visų 

klasių 

Iš jų M1 

klasė 

Iš jų 

N1 

klasė 

Visų 

klasių 

Iš jų M1 

klasė 

Iš jų 

N1 

klasė 

Pateikus ENTP 

sunaikinimo pažymėjimą, 

skaičius 

7 898 7 462 278 7 695 7 224 339 

Savininkui deklaravus 

kaip neeksploatuojamas,  

ne pateikus ENTP 

3 780 2 919 211 3 694 3 041 123 
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sunaikinimo pažymėjimą 

skaičius 

Gavus užsienio tarnybos 

pranešimą (automobilis 

registruotas kitoje ES 

šalyje) 

3 373 2 666 180 6 828 5 452 261 

Transporto priemonės 

savininko prašymu 
8 984 7 987 387 13 764 12 480 412 

Pardavus užsienio 

piliečiui 
7507 5779 446 10 264 8 386 498 

Priverstiniu būdu 

(automatiškai) kai naujo 

transporto priemonės 

valdytojo (transporto 

priemonės savininko) 

vardu veikiantis 

pareiškėjas nustatyta 

tvarka ir terminais 

nesikreipia į VĮ 

„Regitra“ dėl įregistruotų 

transporto priemonės 

registravimo duomenų 

keitimo, skaičius 

24 351 22 011 796 33 197 29 687 1 151 

Priverstiniu būdu 

(automatiškai), pasibaigus 

privalomosios techninės 

apžiūros ar privalomojo 

transporto priemonių 

valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimo 

galiojimui, skaičius 

58 739 50 229 2 534 83 197 71 344 3 531 

Kita 3 057 2 714 128 4 244 3706 174 

Viso 117 689 101 767 4 960 162 883 141 320 6 489 
 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 
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10 pav. Iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išregistruotų kelių transporto 

priemonių skaičius 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Išregistruotų kelių transporto priemonių skaičius 2017 metais, lyginant su 2016 m. padidėjo 38,4 

% arba 45 194 vnt. (nuo 117 689 iki 162 883 vnt.), iš jų išregistruotų M1 ir N1 klasės transporto 

priemonių 2017 metais, lyginant su 2016 m. padidėjo 38,5 % arba 41082 vnt. (nuo 106 727 iki 147 809 

vnt.). 

 

Išregistruotų, pateikus ENTP sunaikinimo pažymėjimą, kelių transporto priemonių skaičius 

2017 metais, lyginant su 2016, sumažėjo 2,6 proc. arba 203 vnt. (nuo 7 898 iki 7 695 vnt.), iš jų 

išregistruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių 2017 metais, lyginant su 2016, sumažėjo 2,3 

proc. arba 177 vnt. (nuo 7 740 iki 7 563 vnt.), tačiau išregistravimo dėl kitų priežasčių padidėjo.  

 

Daugiausia išregistruota transporto priemonių priverstinių būdu (automatiškai), pasibaigus 

privalomosios techninės apžiūros ar privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimo galiojimui. Tokiu būdu išregistruotų transporto priemonių skaičius 2017 

metais, lyginant su 2016 metais, padidėjo 41,6 % arba 24 458 vnt. (nuo 58739 iki 83197 vnt.). 

 

Pažymėtina, kad įsigaliojus 2017-10-19 Lietuvos Respublikos  saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymo Nr.VIII-2043 2, 10, 13, 27 29 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 62, 291 

straipsniais įstatymui Nr.XIII-692 nuo 2018 m. gegužes 20 d. išregistravimas pagal šį būdą panaikintas, 

tačiau išliko galimybė transporto priemonės išregistruoti priverstiniu būdu kai naujo transporto 

priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas nustatyta 

tvarka ir terminais nesikreipia į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų transporto priemonės 

registravimo duomenų keitimo, t.y. kai pardavus automobilį ir pasikeitus jo valdytojui pastarasis 

neperregistravo automobilio savo vardu per 10 dienų. Tokiu būdu išregistruotų transporto 
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priemonių skaičius 2017 metais, lyginant su 2016 metais, padidėjo 36,3 % arba 8846 vnt. (nuo 24 351 

iki 33 197 vnt.). 

 

Po priverstinio transporto priemonės išregistravimo tolimesnis tokios priemonės „gyvenimo kelias“ 

neaiškus ir didėja galimybė asmeniui išvengti mokestinių ir aplinkosauginių prievolių dėl transporto 

priemonės realizacijos arba neteisėto išardymo vykdymo. Didelė tikimybė, kad tokia transporto 

priemonė nelegaliai išardoma arba parduodama ir vėliau nelegaliai išardoma. Pagal Valstybinės  

įmonės „Regitra“ pateiktą informaciją vidutinis išregistruotų transporto priemonių amžius yra 

apie 20 metų ir todėl manytina, kad tolimesnė tokių senų transporto priemonių eksploatacija mažai 

tikėtina ir jos paprasčiausiai patenka į neteisėtai išardomų ENTP srautą. 

 
9 lentelė. Po priverstinio (automatinio) išregistravimo dėl prievolių nevykdymo pakartotinai įregistruotų 

kelių transporto priemonių skaičius vienetais 

 

Perregistravimo metai 
Visų kategorijų transporto 

priemonių skaičius, vnt. 

Iš jų M1 ir N1 klasės transporto 

priemonių skaičius, vnt. 

2016 5 622 5 001 

2017 3 385 3 027 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojų duomenys 

 

11 pav. Po priverstinio išregistravimo, dėl prievolių nevykdymo, pakartotinai įregistruotų kelių 

transporto priemonių skaičius 

 

 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojo duomenys 

 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, labai maža dalis transporto priemonių, tame tarpe ir M1 ir N1 

klasės, po priverstinio (automatinio) išregistravimo perregistruojamos tolimesnei eksploatacijai. 
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2017 metais pakartotinai įregistruotos 3 385 kelių transporto priemonės iš 116 394 priverstiniu būdu 

(automatiškai) išregistruotų transporto priemonių ir tai yra tik 2,9 %. 

Dar mažesnę dalį 1,7 proc. sudaro transporto priemonės, dėl kurių po priverstinio išregistravimo 

pranešta apie sunaikinimą. Informacija pateikiama žemiau pateiktoje lentelėje.  

10 lentelė. Po priverstinio (automatinio) išregistravimo dėl prievolių nevykdymo transporto priemonių 

skaičius, apie kurias pranešta VĮ "Regitra", kad ji sunaikinta (pateikiant Sunaikinimo pažymėjimą arba 

be jo) 

 

Pranešimo po 

išregistravimo metai 

Visų kategorijų 

transporto 

priemonės 

Iš jų M1 klasės 

transporto 

priemonės 

Iš jų N1 klasės 

transporto 

priemonės 

2016 2 200 1 912 119 

2017 1 056 925 56 
 

Šaltinis – Transporto priemonių registro tvarkytojų duomenys 

 

Kaip matyti iš 10 lentelėje pateiktų duomenų, labai maža dalis transporto priemonių savininkų, 

tame tarpe ir M1 ir N1 klasės, po priverstinio (automatinio) išregistravimo informuoja VĮ 

„Regitra“, kad transporto priemonės yra sunaikintos. 2017 metais VĮ „Regitra“, po priverstinio 

(automatinio) išregistravimo dėl prievolių nevykdymo, pranešta apie 1 056 transporto priemones ir kad 

jos sunaikintos iš 116 394 priverstiniu būdu (automatiškai) išregistruotų transporto priemonių ir tai yra 

tik 0,9 %. 

Informacija apie LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose transporto priemonių 

gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą: 

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą informaciją,  transporto priemonių (priskirtų M1, N1 

klasėms) gamintojų ir importuotojų registruotų Gamintojų ir importuotojų sąvade skaičius nuo 

2012 metų iki 2016 metų nuosekliai augo, nuo 433 – 2012 metais iki 1307 – 2016 metais. Gamintojų 

ir importuotojų, pateikusių transporto priemonių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitas, 

skaičius taip pat augo: nuo 279 – 2012 metais iki 940 – 2016 metais. 

 

11 lentelė. Transporto priemonių (priskirtų M1, N1 klasėms) tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

duomenys 

 

Metai 

Gamintojų ir 

importuotojų, 

pateikusių 

ataskaitas 

apie 

transporto 

priemonių 

tiekimą 

Viso 

ataskaitose 

nurodytas 

LR vidaus 

rinkai 

patiektas 

transporto 

Ataskaitose 

nurodytas 

kolektyviai 

pareigas 

vykdančių 

gamintojų ir 

importuotojų LR 

vidaus rinkai 

patiektas 

Viso 

ataskaitose 

nurodytas 

LR vidaus 

rinkai 

patiektas 

transporto 

priemonių 

Transporto 

priemonių 

gamintojų ir 

importuotojų 

registruotų 

Gamintojų ir 

importuotojų 

Pateikusių 

ataskaitas 

dalis nuo 

registruotų 

sąvade, 

proc. 
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vidaus rinkai, 

skaičius 

priemonių 

kiekis, vnt. 

transporto 

priemonių 

kiekis, vnt. 

kiekis, 

tonomis 

sąvade, 

skaičius 

2012 279 30 048 15399 46 221 433 64,4 

2013 387 35 189 20367 54 849 500 77,4 

2014 622 42 561 34689 68 417 688 90,4 

2015 743 51 668 34689 82 955 993 74,8 

2016 940 61 531 55250 99 074 1 307 71,9 

2017 - - 68 738 - - - 

 

Šaltinis – Aplinkos apsaugos agentūros, Gamintojų ir importuotojų asociacijos ir Autogamintojų ir importuotojų 

asociacijos duomenys 

 

Įvertinus 11 lentelėje esančius duomenis matyti, kad per 2012-2016 metų laikotarpį ataskaitas 

pateikdavo vidutiniškai apie 76 proc. visų Gamintojų ir importuotojų sąvade registruotų 

asmenų. Tai gali sąlygoti 2 priežastys: transporto priemonių gamintojai ir importuotojai neteikia 

ataskaitų ir (arba) Gamintojų ir importuotojų sąvade esantys duomenys neatitinka tikrovės, t.y. sąvade 

esantys asmenys nebevykdo veiklos, nors duomenys apie juos skelbiami. 

 

12 pav. Visų gamintojų ir importuotojų 2017 metais realiai LR vidaus rinkai patiektas transporto 

priemonių kiekis ir LR atliekų tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas 

vykdančių asmenų LR vidaus rinkai patiektas transporto priemonių kiekis 

 

 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 
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Svarbūs faktai, vertinant 2017 metais LR vidaus rinkai patiektą M1 ir N1 klasės transporto priemonių 

kiekį: 

 specialistų vertinimu tik iki 1% pirmą kartą Lietuvoje M1 ir N1 klasės transporto priemones 

įregistravusių asmenų patys (tiesiogiai) užsienio valstybėse įsigijo transporto priemones 

naudojimui savo reikmėms; 

 apie 9 tūkst. Lietuvoje įregistruotų M1 ir N1 klasės transporto priemonių 2017 metais buvo 

parduota užsienio piliečiams, t.y. galėjo būti įregistruota ir parduota į užsienį; 

 specialistų vertinimu daugiau negu 10 tūkst. M1 ir N1 klasės transporto priemonių per metus 

įvežama į Lietuvą (pvz. iš Didžiosios Britanijos) ir neįregistravus yra išardomos. 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją nutarta šioje Ataskaitoje 2017 metais LR vidaus rinkai 

patiektu transporto priemonių kiekiu laikyti 2017 metais pirmą kartą registruotų M1 ir N1 klasės 

transporto priemonių skaičių – 160 423 vnt.  

Atsižvelgiant į tai, kad realiai LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas vykdo tik kolektyviai 

pareigas vykdantys gamintojai ir importuotojai, todėl laikoma, kad pareigas vykdantys transporto 

priemonių gamintojai ir importuotojai 2017 metais LR vidaus rinkai patiekė 68 738 vnt. M1 ir N1 

klasės transporto priemones. 

 

13 pav. LR atliekų tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas vykdančių ir 

pareigų nevykdančių asmenų LR vidaus rinkai patiektas transporto priemonių kiekis 

 

 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 
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14 pav. Gamintojų ir importuotojų sąvade registruotų transporto priemonių gamintojų ir importuotojų 

2016 metais LR vidaus rinkai patiektas transporto priemonių kiekis pagal pasirinktas atsakomybes 

 

 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 

 

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai turi teisę LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas 

pareigas vykdyti individualiai ir kolektyviai. Šių pareigų vykdymo vertinimas parodė, kad praktikoje 

individualią atsakomybę pasirinkę gamintojai ir importuotojai realiai LR atliekų tvarkymo įstatyme 

nustatytų pareigų nevykdo dėl teisinio reglamentavimo spragų ir nepakankamos kontrolės. 

 

NETEISĖTO EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ ARDYMO MASTO VERTINIMAS 

Atliekant neteisėto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo masto vertinimą, naudotasi 

atliekų tvarkymą vykdančių asmenų pateikta informacija, atliktas skirtingų atliekų tvarkytojų 

komercinių pasiūlymuose, internetinėse svetainėse skelbiamos informacijos, M1 ir N1 klasės 

transporto priemonės  ardymo metu susidarančių atliekų ir jų vidutines rinkos vertės vertinimas. 

Padaryta prielaida, kad vidutiniškai viena M1 ir N1 klasės transporto priemonė sveria 1,43 t.  
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12 lentelė. ENTP (priskirtos M1 ir N1 klasei) išardymo metu susidariusių atliekų ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamų dalių (medžiagų) preliminarus kiekis ir susidariusių atliekų pridavimo preliminari 

vidutinė rinkos kaina 

 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

kodai 
Atliekų pavadinimai Dalių pavadinimai 

Bendras svoris Vidutin

ė rinkos 

kaina 

EUR/t 

be PVM 

Tonos % 

Atliekos turinčios teigiamą rinkos vertę**: 

1 16 01 21* 

pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 

16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

amortizatoriai 0,016 1,12 60 

2 16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai 0,788 55,10 150 

3 16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 0,05 3,5 250 

4 16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 

generatoriai, 

starteriai, elektriniai 

varikliai ir kt. 

0,05 3,5 400 

5 16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 
autolaidai 0,025 1,75 150 

6 16 06 01* švino akumuliatoriai akumuliatoriai 0,015 1,05 700 

7 16 08 01 

panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 08 

07 pozicijoje) 

katalizatoriai 0,001 0,07 55 000 

 

 

Viso 1-7 eil. 0,95 66,08 
 

Atliekos turinčios nulinę arba neigiamą rinkos vertę***: 

8 13 02 08* 
kita variklio, pavarų dėžės 

ir tepamoji alyva 
alyva 0,004 0,3 0 

9 16 01 03 
naudoti nebetinkamos 

padangos 
padangos 0,04 2,8 -173 

10 16 01 10* 
sprogios sudedamosios 

dalys (pvz. oro pagalvės) 
oro pagalvės 0,007 0,5 -1000 
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11 16 01 19 plastikas 
plastikai 

(autodetalės) 
0,13 9,1 -179 

12 16 01 19 plastikas sėdynės 0,1 7 -179 

13 16 01 19 plastikas plastikai (mix) 0,05 3,5 -179 

14 16 01 19 plastikas 
plastikai (bakai, 

bamperiai) 
0,02 1,4 0 

15 16 01 20 stiklas stiklas 0,1 7 -193 

16 16 01 07* tepalų filtrai tepalų filtrai 0,001 0,07 0 

17 16 01 21* 

pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 

16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

kuro filtrai 0,001 0,07 0 

18 16 01 21* 

pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 

16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

oro filtrai 0,001 0,07 0 

19 16 01 13* stabdžių skystis stabdžių skystis 0,001 0,07 -590 

20 16 01 14* 

aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingųjų 

medžiagų 

aušinamieji skysčiai 0,005 0,4 -590 

21 16 01 12 
stabdžių trinkelės, 

nenurodytos 16 01 11 
stabdžių trinkelės 0,003 0,21 -45 

22 14 06 01* 
chlorfluorangliavandeniliai, 

HCFC, HFC 
freonai 0,0006 0,04 -3500 

23 16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 
autogumos 0,02 1,4 -250 

   Viso 8-23 eil. 0,48 33,92  

      Iš viso: 1,43 100,00   

Priklausomai nuo automobilio amžiaus, markės, modelio dalis ENTP ardymo metu susidarančių 

medžiagų (atliekų), kurių didžioji dalis sudaryta iš metalinių komponentų, turi paklausą rinkoje ir 

yra parduodamos kaip pakartotiniam naudojimui tinkamos automobilių dalys (daugiausia fiziniams 

asmenims).  

 
Šaltinis – sudaryta rengėjo 

*- pavojinga atlieka 

**- atliekos už kurias atliekų tvarkytojas sumoka atliekų turėtojui 
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***- atliekos už kurių utilizavimą atliekų turėtojas turi sumokėti atliekų tvarkytojui 

 

Siekiant nustatyti, kiek ENTP, priskirtų M1 ar N1 klasei, realiai gali būti apdorota, vertinti Lietuvos 

Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenys (toliau ir – Transporto priemonių registras) 

apie 2017 metais išregistruotas M1 ir N1 klasės transporto priemones ir Valstybinės atliekų apskaitos 

duomenimis apie Lietuvoje sutvarkytas (apdorotas) naudoti netinkamas transporto priemones (atliekų 

kodai – 160104* ir 160106). 

Pažymėtina, kad šios Ataskaitos rengimo metu dar nebuvo paskelbti Valstybinės atliekų apskaitos 

duomenys apie 2017 m.  Lietuvoje apdorotas ENTP (atliekų kodai 160104* ir 160106). Dėl šios 

priežasties Ataskaitoje vertinamas 2012-2016 metų oficialiai apdorotų (išardytų) ENTP svorių 

vidurkis:  2012 m. – 29 011,66 t, 2013 m. – 39 262,94 t, 2014 m. – 35 540,29 t, 2015 m. – 35 730,38 

t, 2016 m. - 31 189,79 t, vidurkis sudaro 34 147 tonos. Duomenų palyginamumui daroma prielaida, 

kad viena transporto priemonė vidutiniškai sveria 1,43 tonos. Galima daryti išvadą, kad vidutiniškai  

per metus teisėtai veikiantys ENTP atliekų tvarkytojai apdoroja (išardo) 23 879 transporto priemones 

(34147/1,43). 

13 lentelė. 2017 m. galimai realiai apdorotų (teisėtai ir neteisėtai išardytų) nenaudojamų transporto 

priemonių (priskirtų M1 ar N1 klasei) masto vertinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Veiksmas 

Kiekis, 

vnt. 
Svoris, t 

1 Išregistruota pateikus ENTP sunaikinimo pažymėjimą 7 563 10 815 

2 
Išregistruota savininkui deklaravus kaip neeksploatuojamas,  ne 

pateikus ENTP sunaikinimo pažymėjimą 
3 164 4 525 

3 
Gavus užsienio tarnybos pranešimą (automobilis registruotas kitoje 

ES šalyje) 
5 713 8 170 

4 Transporto priemonės savininko prašymu 12 892 18 436 

5 Pardavus užsieniečiui 8 884 12 704 

6 

Išregistruota priverstinių būdu (automatiškai) kai naujo transporto 

priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu 

veikiantis pareiškėjas nustatyta tvarka ir terminais nesikreipia į VĮ 

„Regitra“ dėl įregistruotų transporto priemonės registravimo 

duomenų keitimo, skaičius 

30 838 44 098 

7 

Išregistruota priverstinių būdu (automatiškai), pasibaigus 

privalomosios techninės apžiūros ar privalomojo transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo galiojimui, 

skaičius 

74 875 107 071 

8 
Kita (savininkui mirus, juridinis asmuo nutraukė veiklą, pavogta ir 

pan. ) 
3 880 5 548 

9 Viso išregistruota transporto priemonių pagal 1-8 eilutes 147 809 211 367 

10 
Po priverstinio išregistravimo dėl prievolių nevykdymo pakartotinai 

įregistruotų transporto priemonių, skaičius 
3 027 4 329 
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11 

Po priverstinio išregistravimo dėl prievolių nevykdymo transporto 

priemonių skaičius apie kurias pranešta, kad ji sunaikinta (su 

pažyma ir be jos) 

981 1 403 

12 
Vidutiniškai per metus teisėtai apdorojamas (išardomas) transporto 

priemonių kiekis (2012-2016 m. vidurkis*) 
23 879 34 147 

13 
Galimai 2017 metais neteisėtai apdorotas (išardytas)  transporto 

priemonių kiekis (9 eil. minus 3, 5, 10, 11 ir 12 eil.) 
105 325 150 615 

14 
Viso galimai 2017 metais apdorotas (išardytas)  transporto 

priemonių kiekis (12 eil. plius 13 eil.) 
129 204 184 762 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 

* Valstybinės atliekų apskaitos duomenys apie 2017 m.  Lietuvoje apdorotų  atliekų pagal 160104* ir 160106 kodus 

nėra paskelbtos, todėl vertinamas 2012-2016 metų vidurkis. 

 

Įvertinus 13 lentelėje pateiktą informaciją, nustatyta, kad 2017 metais realiai galėjo būti apdorota 

apie 105 325 vnt. transporto priemonių daugiau negu fiksuota oficialioje atliekų apskaitoje. Po 

šių transporto priemonių apdorojimo galimai susidarė 150 615 t atliekų ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamų dalių (medžiagų).  

15 pav. 2017 m. galimai realiai apdorotų (teisėtai ir neteisėtai išardytų) nenaudojamų transporto 

priemonių (priskirtų M1 ar N1 klasei) masto vertinimas 

 

 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 

  

23 879

105 325

Galimai 2017 metais teisėtai ir neteisėtai apdorotų 
(išardytų) M1 ir N1 klasės nenaudojamų transporto 

priemonių masto palyginimas, vienetais

Teisėtai apdorotas (išardytas) transporto priemonių kiekis

Neteisėtai apdorotas (išardytas)  transporto priemonių kiekis
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16 pav. 2017 m. galimai realiai apdorotų (teisėtai ir neteisėtai išardytų) nenaudojamų transporto 

priemonių (priskirtų M1 ar N1 klasei) masto vertinimas 

 

 

Šaltinis – sudaryta rengėjo 

 

Remiantis 12 lentelėje pateiktais duomenimis apie ENTP (priskirtos M1 ir N1 klasei) išardymo metu 

susidariusių atliekų ir pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių (medžiagų) preliminariu kiekiu ir 

susidariusių atliekų pridavimo preliminaria vidutine rinkos kaina bei 13 lentelėje apskaičiuotu galimai 

2017 metais neteisėtai apdorotu (išardytu)  transporto priemonių kiekiu atliktas neteisėto ENTP 

(priskirtos M1 ir N1 klasei) išardymo metu 2017 metais Lietuvoje susidariusių atliekų ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamų dalių (medžiagų) preliminaraus kiekio ir susidariusių atliekų pridavimo 

preliminarios vidutinės rinkos vertės vertinimas, kuris pateiktas 14 lentelėje. 

14 lentelė. Neteisėto ENTP (priskirtos M1 ar N1 klasei) išardymo metu 2017 metais Lietuvoje susidariusių 

atliekų ir pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių (medžiagų) preliminarus kiekis ir susidariusių atliekų 

pridavimo preliminari vidutinė rinkos vertė 

 

2017 metais neteisėtai apdorotas (išardytas) 

transporto priemonių kiekis vienetais 
105 325 

2017 metais neteisėto transporto priemonių 

apdorojimo (išardymo) metu susidariusių 

atliekų ir pakartotiniam naudojimui tinkamų 

dalių kiekis tonomis 

150 615(1) 

Iš jų (1) turinčios teigiamą rinkos vertę**: 

Bendras svoris, 

t 

Vidutinė rinkos vertė, 

EUR/t be PVM 

16 01 21* amortizatoriai 
1 687 101 220 
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16 01 17 juodieji metalai 
82 989 12 448 350 

16 01 18 spalvotieji metalai 
5 272 1 318 000 

16 01 22 
generatoriai, starteriai, elektriniai 

varikliai ir kt. 
5 272 2 108 800 

16 01 22 autolaidai 
2 636 395 400 

16 06 01* akumuliatoriai 
1 581 1 106 700 

16 08 01 katalizatoriai 
105 5 775 000 

 Viso: 
99 542 23 253 470 

Priklausomai nuo automobilio amžiaus, markės, modelio dalis ENTP ardymo metu susidarančių 

medžiagų (atliekų), kurių didžioji dalis sudaryta iš metalinių komponentų, turi paklausą rinkoje ir 

yra parduodamos kaip pakartotiniam naudojimui tinkamos automobilių dalys (daugiausia 

fiziniams asmenims). 

Iš jų (1) turinčios neigiamą rinkos vertę***: 
Bendras svoris, 

t 

Vidutinė rinkos vertė, 

EUR/t be PVM 

13 02 08* alyva 
452 0 

16 01 03 padangos 
4 217 729 541 

16 01 10* oro pagalvės 
753 753 000 

16 01 19 plastikai (autodetalės) 
13 706 2 453 374 

16 01 19 sėdynės 
10 543 1 887 197 

16 01 19 plastikai (mix) 
5 272 943 688 

16 01 19 plastikai (bakai, bamperiai) 
2 109 0 

16 01 20 stiklas 
10 543 2 034 799 

16 01 07* tepalų filtrai 
105 0 

16 01 21* kuro filtrai 
105 0 

16 01 21* oro filtrai 
105 0 

16 01 13* stabdžių skystis 
105 61 950 

16 01 14* aušinamieji skysčiai 
602 355 180 

16 01 12 stabdžių trinkelės 
316 14 220 

14 06 01* freonai 
60 210 000 
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16 01 22 autogumos 
2 109 527 250 

 Viso: 
51 102 9 970 199 

Priklausomai nuo automobilio amžiaus, markės, modelio dalis ENTP ardymo metu susidarančių 

medžiagų (atliekų), kurių didžioji dalis turinti metalinių komponentų, turi paklausą rinkoje ir yra 

parduodamos kaip pakartotiniam naudojimui tinkamos automobilių dalys (daugiausia fiziniams 

asmenims).  

 
Šaltinis - sudaryta rengėjo 

**- atliekos už kurias atliekų tvarkytojas sumoka atliekų turėtojui 

***- atliekos už kurių utilizavimą atliekų turėtojas turi sumokėti atliekų tvarkytojui 

 

Atlikus neteisėto apdorojimo metu susidarančių atliekų vertinimą nustatyta, kad 2017 metais 

nelegaliai galėjo būti apdorota (išardyta) apie 105 tūkst. transporto priemonių daugiau negu 

fiksuota oficialioje atliekų apskaitoje. Po šių transporto priemonių apdorojimo galimai susidarė apie 

100 tūkst. tonų atliekų, turinčių teigiamą rinkos vertę, už kurias atliekų turėtojas iš atliekų tvarkytojo 

galėjo gauti apie 23 mln. EUR pajamų ir 51 tūkst. tonų atliekų, turinčių neigiamą rinkos vertę, už 

kurių sutvarkymą atliekų turėtojai turėjo sumokėti apie 10 mln. EUR. 

Dalis neteisėto ENTP ardymo metu susidarančių medžiagų (atliekų) turi paklausą rinkoje ir yra 

parduodamos kaip pakartotiniam naudojimui tinkamos automobilių dalys (daugiausia fiziniams 

asmenims). Tai teigiamą rinkos vertę turinčios dalys, kurios neteisėtai parduodamos rinkoje ir pajamos 

už jas praktikoje yra didesnės negu pajamos gautinos šias medžiagas priduodant kaip atliekas, todėl 14 

lentelėje vertinant vidutinę rinkos vertę pasirinkta naudoti vidutinę atliekų pridavimo vertę, o ne 

pakartotiniam naudojimui tinkamų automobilių dalių pardavimo vertę. 

Nelegaliai veikiantis asmenys, neteisėtais būdais vykdantys veiklą ir siekdami ekonominės naudos, 

vengia dalyvavimo atliekų tvarkymo sistemose, nesilaiko atliekų tvarkymo reikalavimų, slepia 

susidarančias atliekas, gaunamas pajamas. Todėl po nelegalaus transporto priemonės  apdorojimo, 

neigiamą rinkos vertę turinčiomis atliekomis atsikrato neteisėtai jas pašalinant aplinkoje, naudojantis 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis ir pan. Taip daroma didelė žala aplinkai ir žmonių sveikatai, 

taip pat valstybės biudžetui, nes nesutvarkytomis atliekomis tenka rūpintis valstybei arba jų tvarkymą 

finansuoja visi gyventojai mokėdami už komunalinių atliekų sutvarkymą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Aplinkai padarytos žalos 

atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, vertinamas žalos, padarytos aplinkos komponentams, 

teršiant atliekomis atlyginimo dydis. Minėtoje metodikoje nustatytas 4344 EUR žalos dydis už vieną 

toną nepavojingų atliekų išmetimą į aplinką (aplinkos komponentus) tarifas ir 10 426 EUR žalos dydis 

už vieną toną pavojingų atliekų išmetimą į aplinką (aplinkos komponentus) tarifas. Vertinimas 

pateikiamas 15 lentelėje. 
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15 lentelė. Galimas aplinkai padarytos žalos dydis užteršiant aplinką (aplinkos komponentus) po neteisėto 

ENTP apdorojimo (išardymo) susidariusiomis neigiamą rinkos vertę turinčiomis atliekomis. 

 

Susidaro atliekų turinčių neigiamą rinkos vertę  51 102 t, iš jų: 

Nepavojingosios (žalos atlyginimo tarifas 4 344 

EUR/t) Bendras svoris, t Galima žala, EUR 

16 01 19 plastikai (autodetalės) 
13 706 59 538 864 

16 01 03 padangos 4 217 18 318 648 

16 01 19 sėdynės 
10 543 45 798 792 

16 01 19 plastikai (mix) 
5 272 22 901 568 

16 01 19 plastikai (bakai, bamperiai) 
2 109 9 161 496 

16 01 20 stiklas 
10 543 45 798 792 

16 01 12 stabdžių trinkelės 
316 1 372 704 

16 01 22 autogumos 
2 109 9 161 496 

 Viso: 
48 814 212 052 360 

Pavojingosios (žalos atlyginimo tarifas 10 426 

EUR/t) 

Bendras svoris, t Galima žala, EUR 

13 02 08* alyva 
452 4 712 552 

16 01 10* oro pagalvės 753 7 850 778 

16 01 07* tepalų filtrai 
105 1 094 730 

16 01 21* kuro filtrai 
105 1 094 730 

16 01 21* oro filtrai 
105 1 094 730 

16 01 13* stabdžių skystis 
105 1 094 730 

16 01 14* aušinamieji skysčiai 
602 6 276 452 

14 06 01* freonai 
60 625 560 

 Viso: 
2 287 23 844 262 

 Iš viso: 
51 102 235 896 622 

 
Šaltinis - sudaryta rengėjo 

 



 

 

APLINKOS APSAUGOS INSTITUTAS  43 

Žalos vertinimas (15 lentelėje) atliktas vadovaujantis 2002-09-09 Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu Nr. 471 patvirtinta Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo 

metodikoje nurodytais aplinkos komponentų užteršimo pavojingomis ir nepavojingomis atliekomis 

tarifais.  Galimas aplinkai padarytos žalos dydis (teorinis) užteršiant aplinką (aplinkos 

komponentus) po neteisėto ENTP apdorojimo (išardymo) susidariusiomis neigiamą rinkos vertę 

turinčiomis atliekomis per metus gali siekti 236 milijonus EUR.  

 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOTI 

NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APDOROJIMO 

VEIKLAI IR ADMINISTRACINIŲ SĄNAUDŲ VEIKLOS 

PRADŽIAI VERTINIMAS 

Pagrindiniai reikalavimai ENTP apdorojimo veiklai ir administracinių procedūrų trukmė 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais ENTP turinčios pavojingų 

sudedamųjų medžiagų priskiriamos prie pavojingų atliekų.  

ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą išduotą vadovaujantis Taršos 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, kuriame 

apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Taršos leidimai išduodami tik toms atliekas 

naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, kurios turi atliekų naudojimo ar šalinimo techninius 

reglamentus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus, parengtus pagal nustatytus 

reikalavimus. Taip pat įmonės privalo turėti laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją 

vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 

nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu. 

Taršos leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio 

aplinkai vertinimo (toliau – atranka dėl PAV), vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Planuojamos 

ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais. 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja 

pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licencija). Licenciją 

išduoda Aplinkos apsaugos agentūra vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo 

taisyklėmis ir kitais teisės aktais.  

Licencija išduodama įmonei, jeigu: 

1) įmonė yra gavusi Taršos leidimą; 

2) pavojingas atliekas tvarkančios įmonės atsakingi darbuotojai išklausę atliekų tvarkymo 

specialistų ir vadovų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo 

specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje 
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patvirtinantį pažymėjimą, arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie 

naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse 

teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šioje dalyje 

nurodytą atliekų tvarkymo veiklą; 

3) pavojingas atliekas tvarkančios įmonės civilinė atsakomybė apdrausta draudimo įmonėje. 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės 

privalo būti registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Įmonės Atliekų tvarkytojų valstybės 

registre registruojamos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkytojų 

valstybės registro tvarkymo taisyklėmis. 

17 pav. Schema. Pagrindiniai dokumentacijos rengimo etapai licencijos gavimui. 

 

18 pav. Administracinių procedūrų, siekiant įteisinti ENTP veiklą (nevertinant dokumentacijos rengėjų 

laiko), trukmė 

 

 

Atranka dėl PAV Taršos leidimas Licencija Registracija ATVR

Atranka dėl PAV (admin. 
procedūros terminas 23

d.d. + 10 d.d. jeigu 
tikslinama)

• AAA praneša visuomenei ir PAV subjektams apie gautą informaciją atrankai ir galimybe su ją 
susipažinti ir teikti pasiūlymus

• AAA įvertina gautą informaciją atrankai 

• AAA teikia pastabas dokumentų rengėjui arba priima atrankos išvadą

• AAA praneša visuomenei apie priimtą atrankos išvadą

Taršos leidimas (admin. 
procedūros terminas 
35 d.d. + 10 d.d. jeigu 

tikslinama)

• AAA gavęs paraišką Taršos leidimui gauti siunčia šią paraišką AAD derinimui

• AAA teikia pastabas arba priimą sprendimą priimti paraišką ir priimta paraiška paskelbiami AAA 
interneto svetainėje

• Veiklos vykdytojas pateikia laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją

• AAA priima sprendimą  dėl Taršos leidimo išdavymo

• AAA savo interneto svetainėje paskelbia išduoto leidimo elektronines versijas 

Licencijos gavimas 
(admin. terminas 21 d.d. + 

21 d.d. jeigu tikslinama)

• AAA priima ir vertina paraišką Licencijai gauti

• AAA teikia pastabas arba priima sprendimą išduoti Licenciją

Registracija ATVR (admin. 
procedūros terminas 

5 d.d. + 5 d.d. jeigu 
tikslinama)

• AAA priima ir vertina paraišką registruoti ATVR

• AAA teikia pastabas arba priima sprendimą įregistruoti įmonę į ATVR
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AAA – Aplinkos apsaugos agentūra 

AAD – Aplinkos apsaugos departamentas 

ATVR – Atliekų tvarkytojų valstybinis registras 

 

Pagal dokumentų rengėjų suteiktą informaciją: 

 informacijos Atrankai dėl PAV dokumentų parengimas ir būtinų priedų surinkimas 

vidutiniškai užtrunka 5 d. d. + 3 d. d., jeigu reikia tikslinti informaciją dėl PAV; 

 paraiškos Taršos leidimui gauti parengimas ir būtinų priedų surinkimas vidutiniškai užtrunka 

5 d. d. + 3 d. d., jeigu reikia tikslinti paraišką Taršos leidimui gauti. Tačiau būtina pabrėžti, 

kad komercinių pasiūlymų, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 

numatytų priemonių sąmatai pagrįsti, gavimas praktikoje užtrunka ne mažiau negu 20 d.d.; 

 paraiškos Licencijai gauti parengimas ir būtinų priedų surinkimas vidutiniškai užtrunka 1 d. 

d. + 1 d. d., jeigu reikia tikslinti paraišką Licencijai gauti. 

 paraiškos registracijai ATVR parengimas vidutiniškai užtrunka 1 d. d. + 1 d. d., jeigu 

reikia tikslinti paraišką registracijai ATVR. 

PASTABA. Praktikoje, atsižvelgiant į AAA pateiktas pastabas, siekiant patikslinti dokumentus 

planuojamos veiklos vykdytojas dažnu atveju turi atlikti papildomas administracines procedūras (SAZ 

ribos registravimas, triukšmo, oro taršos modeliavimai, nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir 

pan.), o tai vidutiniškai užtrunka 21 d. d. 

Įvertinus aukščiau  pateiktą informaciją konstatuotina, kad reikalavimų ENTP apdorojimo įmonių 

veiklai pradėti įvykdymas užtrunka: 

 teisės aktuose nustatyta ir daugeliu atvejų praktikoje esanti administracinių procedūrų, 

siekiant įteisinti ENTP veiklą (nevertinant dokumentacijos rengėjų laiko), trukmė 

valstybinėse įstaigose – apie 6 mėn. 

 

 planuojamos veiklos vykdytojo arba jo samdomo dokumentų rengėjo planuojamai ENTP 

apdorojimo veiklai įteisinti aplinkosauginių dokumentų rengimo trukmė – apie 1 mėn., bet 

atsižvelgiant  į papildomai parengti būtinus dokumentus dokumentų rengimo trukmė gali 

padidėti nuo 1 mėn. iki 5 ar daugiau mėn. 

Svarbu pabrėžti, kad Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų institucijų pareigūnai atlikdami 

administracines procedūras susijusias su ENTP veiklos įteisinimu ir priimdami sprendimus dažniausiai 

laikosi teisės aktuose nustatytų terminų ir reikalavimų. Tačiau įvertinus teisės aktus, dokumentus ir 

gautą papildomą informaciją galima konstatuoti, kad administracinė našta, ENTP veiklos įteisinimui 

yra akivaizdžiai perteklinė. 
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ENTP apdorojimo veiklos įteisinimo kaštai 

Visas procesas nuo informacijos atrankai dėl PAV rengimo iki galutinio Licencijos gavimo yra susijęs 

su kitais vertinimo ir planavimo procesais: planų ir programų padarinių aplinkai vertinimu, poveikio 

teritorijai vertinimu, poveikio sveikatai vertinimu ir teritorijų planavimu. Tokios informacijos ir 

būtinos dokumentacijos parengimas reikalauja specialių žinių ir įgūdžių. Todėl praktikoje asmuo, 

planuojantis vykdyti ENTP surinkimo ir apdorojimo veiklą, savarankiškai įvykdyti visų reikalavimų 

negali ir priverstas samdytis dokumentų rengėją. Pagal atliktą rinkos analizę vidutinė kaina už minėtas 

paslaugas sudaro 3 200 EUR. 

Kaip jau buvo minėta Licencijos gavimui įmonės atsakingi darbuotojai privalo išklausyti atliekų 

tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų 

mokymo programas. Tokius kursus atlieka dvi įstaigos: Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Aplinkos apsaugos institutas ir VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas. Vidutinė vadovui 

ir specialistui skirtų kursų kaina yra 280 EUR.  

Taip pat Taršos leidimo gavimui būtina turėti laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją dėl 

atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimo įmonės 

bankroto ar kitų atveju, kurios priklausomai nuo  įmonėje vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio, 

kainos vidurkis sudaro apie 1 800 EUR.  Be to, įmonė savo veiklą turi apdrausti civiline atsakomybe, 

kurios kainos vidurkis sudaro apie 90 EUR. 

Valstybės rinkliava: 

 už Taršos leidimo išdavimą –  40 EUR; 

 už Licencijos išdavimą  144 EUR.   

Iš aukščiau pateiktų duomenų matosi, kad ENTP veiklos įteisinimui būtinos dokumentacijos 

parengimui investuotinų lėšų suma yra apie  5,5 tūkst. EUR.  

Kaip jau buvo minėta, kad ENTP apdorojimo veiklos įteisinimas užtrunka mažiausiai 7 mėnesius.  Per 

šį laikotarpį ūkio subjektas patiria sąnaudas dėl stacionarios veiklos vykdymo vietos eksploatavimo. 

Kai asmuo, planuojantis vykdyti ENTP apdorojimo veiklą, šiai veiklai patalpas nuomojasi, o tai pagal 

ekspertų pateiktą informaciją dažniausiai ir pasitaiko, jo sąnaudos sudaro vidutiniškai 17 500 EUR per 

7 mėnesius. Skaičiuojama, kad tokio segmento patalpų vidutinė nuomos kaina yra 2,5 EUR/m2 

(nustatyta pagal nekilnojamo turto agentūrų interneto svetainėse skelbiamą  vidutinę rinkos nuomos 

kainą patalpų, tinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklai vykdyti). Pagal ekspertų pateiktą 

informaciją dažniausiai patalpų plotas sudaro apie 1000 m2. Tokių patalpų 1 mėnesio nuoma 

vidutiniškai sudaro 2 500 EUR, atitinkamai 7 mėn. sudaro 2 500 x7 mėn.= 17 500 Eur.  

Taip pat reikalavimų vykdymo laikotarpiu patiriamos 11 600 EUR administracinės išlaidos dėl 

įmonės atsakingų darbuotojų darbo užmokesčio. Pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 

statistiką 2017 m. IV ketvirčio  vidutinis bruto darbo užmokestis didmeninės ir mažmeninės prekybos, 

variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriuose sudarė 829 EUR. Skaičiuojama, kad  

įmonės veiklos organizavimo užtikrinimui reikia mažiausiai dviejų darbuotojų – vadovo ir specialisto, 
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kurie ir privalo išklausyti atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus: 829 EUR x 2 žmonės x 7 mėn. 

= 11 606 EUR.  

Kaip matyti iš būtinų reikalavimų, pradėti vykdyti ENTP apdorojimo veiklą užtrunka 7 mėn. ir 

sudaro mažiausiai 34,6 tūkst. EUR administracinių išlaidų. Šios būtinosios išlaidos gali tiek didėti, 

tiek mažėti priklausomai nuo veiklos vykdymo vietos, planuojamos veiklos apimties, turimo turto ir jo 

panaudojimo, darbuotojų kiekio ir pan. 

 

VERSLO PRIEŽIŪROS VERTINIMAS 

Siekiant įvertinti kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išsiaiškinti 

dažniausiai pasitaikančius pažeidimus bei jų priežastis, kreiptasi į Aplinkos ministeriją, kaip instituciją 

organizuojančią valstybinę kontrolę ir vykdančią jos priežiūrą, dėl ENTP ardymo veiklą vykdančių 

asmenų ir transporto priemonių importuotojų ir gamintojų veiklos atliekamų patikrinimų statistinių 

duomenų. Aplinkos ministerija informavo, kad regioniniai aplinkos apsaugos departamentai tokiu 

detalumu nesistemina informacijos. 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas atliekų tvarkymo gamintojų ir importuotojų 

pareigų vykdymo srityje vertinta: 

 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2017 m. spalio 31 d.  Valstybinio audito Nr.VA-

2017-P-20-2-19 Gamintojo atsakomybės principo taikymas ataskaitoje;  

 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2018 m. kovo 20 d. Valstybinio audito Nr.VA-

2018-P-50-2-3 Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi ataskaitoje; 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. sausio 9 d. Dokumente Dėl 

korupcijos rizikos analizės Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus, Šiaulių, 

Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentų atliekų tvarkymo ir aplinkos 

apsaugos administracinės priežiūros ir kontrolės veiklos srityse 2016 metais.  

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

atliktuose vertinimuose be kitų aplinkybių nustatyta, kad: 

 nė viena ministerija nevertina priežiūros institucijų priežiūros veiklos efektyvumo ir 

rezultatyvumo rodiklių, pvz.,: konsultavimo, rizikos vertinimo, kontrolinių klausimynų 

naudojimo, planinių ar neplaninių patikrinimų, teisinės aplinkos ir institucijos darbuotojų 

kvalifikacijos gerinimo; 

 nesukurta skaidri ir objektyvi gamintojų ir importuotojų, įtraukiamų į metinius patikrinimų 

planus, atrankos sistema ir taip neužtikrinama, kad būtų patikrinti didžiausią riziką keliantys 

gamintojai ir importuotojai; 

 Aplinkos apsaugos agentūra neturi patikimų duomenų apie surinktas ir sutvarkytas atliekas; 
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 regioniniai aplinkos apsaugos departamentai tikrindami gamintojų ir importuotojų veiklą 

vertindami analogiškus gamintojų ir importuotojų veiksmus priima skirtingus sprendimus; 

 organizuojant ūkio subjektų patikrinimus: nenustatyti planinių patikrinimų planų sudarymo 

terminai, nepakankamai motyvuojami sprendimai dėl metinių patikrinimų planų keitimo, 

skirtingai vertinami ir taikomi tikrintinų ūkio subjektų rizikingumo nustatymo kriterijai, 

nepakankamai aiški ūkio subjektų patikrinimo dažnumo nustatymo tvarka, nepakankamai 

reglamentuota rotacijos principu tikrintinų ūkio subjektų ir patikrinimus atliksiančių 

pareigūnų atrankos tvarka, pernelyg platūs padalinių vadovų įgaliojimai; 

 vykdant ūkio subjektų patikrinimus: per plati diskrecija priimant sprendimus dėl neplaninių 

patikrinimų atlikimo, išsamiai nereglamentuota atskirų patikrinimų rūšių atlikimo tvarka, 

skirtinga praktika taikant klausimynus patikrinimų metu, ne visada surašomi patikrinimo 

aktai. 

Svarbu pabrėžti, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, vykdydami ENTP veiklos ir 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo kontrolę, dažniausiai 

laikosi teisės aktuose nustatytų terminų, reikalavimų, nustatytų planų. Tačiau įvertinus teisės aktus, 

dokumentus ir gautą papildomą informaciją galima konstatuoti, kad valstybinė ENTP veiklos ir 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo kontrolė daugiausia 

vykdoma vadovaujantis kalendorinių metų pradžioje sudarytais ir patvirtintais metiniais ūkio subjektų 

patikrinimo planais, kuriuose dažniausiai numatomi teisėtai  ENTP veiklą ir transporto priemonių 

importą vykdančių asmenų patikrinimai, t.y. didžiausias dėmesys yra skiriamas leidimus ir licencijas 

turinčių ENTP tvarkytojų bei pareigas vykdančių transporto priemonių gamintojų ir importuotojų 

kontrolei. 

Nevykdant pažeidimų stebėsenos, išankstinio neteisėtai veiklą vykdančio verslo kontrolės planavimo, 

rizikos profiliavimo, pažeidimų prevencijos, teisės aktų taikymo praktikos analizavimo ir pan. kontrolė 

nukreipiama į teisėtai veikiantį verslą, tuo tarpu nelegaliai veikiantis verslas ir toliau veikia šešėlyje. 

Taip susidaro nelygios konkurencinės sąlygos ūkinei veiklai, didėja administracinė našta teisėtai veiklą 

vykdančiam verslui.  


