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Dvidešimtas amžius – automobilizmo eros pradžia. Automobilis tapo
kasdienybe, jų daugėja miestų, miestelių gatvėse ir keliuose. Neretai jie
okupuoja šaligatvius ir vejas, nes sunkiai sprendžiama jų laikymo problema
miestuose – ypač centrinėse dalyse. Didėjantis automobilių srautas nuolat
juda mūsų keliais. Jau neįsivaizduojame, kaip galėtume be jo apsieiti kasdieniame gyvenime. Pažvelkime į automobilį iš kitos pusės – įvertinkime
jo poveikį aplinkai, žmonių sveikatai, ekosistemų stabilumui. Sąlyginai automobilio „gyvenime“ galima išskirti 3 etapus: gimimas (pagaminimas),
gyvenimas (eksploatacija) ir mirtis (utilizavimas). Gamyboje dalyvauja
daug pramonės šakų: juodoji ir spalvotoji metalurgija, elektronika, chemija,
naftos chemija, energetika ir t. t. Šiems pramonės sektoriams reikia daug
gamtinių išteklių. Jų naudojimas daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Automobilio eksploatavimui reikia kelių, garažų,
stovėjimo aikštelių, remonto dirbtuvių, degalinių, naftos produktų ir kitų
cheminių medžiagų – papildomai naudojami gamtiniai ištekliai, kuriant kelių tinklą keičiami gyvūnų migravimo keliai, išbalansuojamos ekosistemos.
Automobilis – ne tik metalas, bet ir plastikas, gumos dirbiniai, cheminės medžiagos ir kt. Netinkamas jo tvarkymas arba netvarkymas – rykštė
aplinkai, nes daug automobilyje esančių medžiagų yra pavojingos aplinkai
atliekos, jeigu jomis norime atsikratyti. Tačiau jos gali būti antrinės žaliavos, jeigu jas surenkame ir tinkamai panaudojame.

ĮDOMU…
Automobilių gamybos tendencijos
Po pasaulinės ekonomikos krizės sukelto produkcijos nuosmukio pasaulinė automobilių gamyba su griausmu pasiekė naują aukštumą. Pagal
Londone esančios „IHS Automotive“ duomenis lengvųjų automobilių gamyba išaugo nuo 60,1 mln. 2010 m. iki 62,6 mln. 2011 m. 2012 m. gali būti
pasiektas naujas visų laikų rekordas – 66,1 mln. (1 pav.). Nors lengvųjų
sunkvežimių gamyba sumažėjo, lengvųjų automobilių gamyba padidėjo
nuo 74,4 mln. 2010 m. iki 76,8 mln. 2011 m. ir viršyjo 80 mln. 2012 m.
Automobilių pramonės pajėgumai yra didesni už naudojamus. „Pricewaterhouse-Coopers“ (PWC) vertinimais, dabartinis pasaulinis transporto
priemonių gamybos pajėgumas yra beveik 95 mln. Automobilių gamyba
nuolat auga ir kasmet galėtų pasiekti 100 mln. 2016 m.
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2012 m. prognozės duomenys

1 pav. Pasaulinė lengvųjų automobilių gamyba 1950–2012 m.
(„Vital signs“, Volume 20, 2013)
Automobiliai Lietuvoje
Transporto sektorius yra labai svarbus ne tik ekonomikai ir socialinei
aplinkai, bet ir aplinkos kokybei. Transportas, ypač automobilių, yra pagrindinis aplinkos oro taršos šaltinis. Autotransporto išmetami teršalai Lietuvoje sudaro daugiau kaip pusę, o didžiausiuose miestuose – iki 70 proc.
visų teršalų.
Pastaruoju metu daugėja kelių transporto priemonių Lietuvoje, ypač
lengvųjų automobilių.
Individualių lengvųjų automobilių skaičius Lietuvoje metų pabaigoje
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Individualių
lengvųjų auto- 1 444 249 1 519 071 1 558 450 1 554 270 1 572 789 1 607 678
mobilių
1 000 gyventojų tenka
individualių
lengvųjų automobilių

450

477

496

509

524

541

Lietuvos statistikos departamentas
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Lietuvoje registruotų automobilių skaičiaus kitimas
Metai

Lengvieji

2015 m. sausio 1 d.
2014 m. sausio 1 d.
2013 m. sausio 1 d.
2012 m. sausio 1 d.
2011 m. sausio 1 d.

Krovininiai

1 212 886
1 829 997
1 797 721
1 747 557
1 734 047

106 188
180 720
181 890
179 093
175 209
VĮ „Regitra“ duomenys

2015 m. registruotų automobilių skaičius sumažėjo dėl sprendimo nenaudojamas kelių transporto priemones išregistruoti.
Įregistruota transporto priemonių 2011–2015 m.
Metai

Naudotų
krovininių
automobilių  

Naudotų
lengvųjų
automobilių

Naujų krovininių automobilių

2015
2014
2013
2012
2011

21 888
34 070
42 515
40 874
35 178

124 451
165 482
200 481
194 534
204 309

12 229
11 224
10 825
9 288
9 599

Naujų
lengvųjų
automobilių

14 261
14 214
12 073
11 829
12 294
VĮ „Regitra“ duomenys

Pastaraisiais metais stebima tendencija, kad kiekvienais metais didėja
dyzelino dalis bendrame kuro suvartojimo balanse, atitinkamai mažėja benzino ir suskystintųjų naftos dujų dalis
2014 m. užregistruota automobilių pagal naudojamus degalus
Lengvieji
Benzinas
Benzinas / elektra

Autobusai

31 562

Krovininiai
150

837

Benzinas / dujos

3 155

Dyzelinas

97 734

Elektra

48

Dujos

17

30
634

12 049

115

2
VĮ „Regitra“ duomenys
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2013 m. užregistruota automobilių pagal naudojamus degalus
Benzinas
Benzinas / elektra
Benzinas / dujos
Dyzelinas
Elektra
Dujos

Lengvieji

Autobusai

Krovininiai

39 830
665
3 823
108 552
6

1

223

614

40
14 103

30

4
VĮ „Regitra“ duomenys

Iki 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje eksploatuojamų automobilių pagal naudojamus
degalus skaičius, kuriems atlikta privalomoji techninė apžiūra
Benzinas
Benzinas/elektra
Benzinas/ dujos
Dyzelinas
Elektra
Dujos
Nenustatyta

Lengvieji

Autobusai

Krovininiai

327 323
2 843
117 716
708 734
65
19
14 899

45

3 014

23
5 959

1 158
93 632

255
97

11
1 373
VĮ „Regitra“ duomenys

Lengvųjų automobilių vidutinis degalų sunaudojimas (g/km) pagal degalų rūšis
Degalų rūšis

Degalų sunaudojimas

Benzinas
Dyzelinas
SNG
E85
SND

70
60
57,5
86,5
62,6
EMEP/EEA emisijų į aplinkos orą inventorizacijos vadovas
SND – suskystintosios naftos dujos
E85 – etanolio 85 %, benzino 15 %
SGD – suslėgtosios arba suskystintosios gamtinės dujos
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Lengvųjų automobilių vidutinis išmetamų teršalų kiekis gramais sunaudojus 1 kg
degalų (g/kg)
Degalai

CO

Benzinas
Dyzelinas
SND

84,7
3,33
84,7

CH

NOx

KD

10,05
8,73
0,03
0,7
12,96
1,10
13,64
15,20
0,00
EMEP/EEA emisijų į aplinkos orą inventorizacijos vadovas
CO – anglies monoksidas, CH – angliavandeniliai, NOx – azoto oksidai,
KD – kietosios dalelės , SND – suskystintosios naftos dujos

Išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis (kg) sunaudojus1 kg degalų
Degalų rūšis
CO2
Benzinas
3,180
Dyzelinas
3.140
SNG
3.017
SGD
2,750
E5
3,125
E10
3,061
E85
2,104
EMEP/EEA emisijų į aplinkos orą inventorizacijos vadovas
E5 – etanolio 5 %, benzino 95%, E10 – etanolio 10%, benzino 90%
E85 – etanolio 85%, benzino 15%
Išmetamų į atmosferą teršalų kiekis Lietuvoje (tūkstančiais tonų per metus)
Metai

LOJ
SO2
KD 10
71,5
20,7
18,1
2010
8,4
0,01
1,6
68,5
23,2
17,8
2011
6,0
0,02
1,4
68,1
20,0
17,4
2012
7,2
0,02
1,3
63,4
18,9
16,3
2013
4,7
0,02
1,3
88,0
17,4
17,2
2014
4,7
0,02
1,2
Aplinkos apsaugos agentūra
Iš viso – iš visų antropogeninių taršos šaltinių;
LOJ – lakūs organiniai junginiai arba angliavandeniliai; SO2 – sieros dioksidas; KD10 – mažesnės kaip 10 mikronų kietosios dalelės.
Iš viso
Kelių transportas
Iš viso
Kelių transportas
Iš viso
Kelių transportas
Iš viso
Kelių transportas
Iš viso
Kelių transportas

NOx
49,6
27,8
46,1
26,7
47,7
27,1
46,2
27,0
45,5
27,0
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REMONTUOTI, IŠMONTUOTI (IŠARDYTI) AUTOMOBILĮ
NETERŠIANT APLINKOS...
Tvarkant automobilį ir norint neteršti aplinkos, reikia vadovautis
Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai
bei remontui aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 (toliau – aprašas). Apraše nustatyti reikalavimai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
dirbtuvių įrengimui, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymui, aplinkos
oro apsaugai. Aprašo nuostatos taikomos visiems asmenims, valdantiems
(naudojantiems) dirbtuves ir vykdantiems transporto priemonių priežiūros
ir remonto, plovimo, pakartotinės apdailos veiklą, taip pat asmenims, kurie
atlieka tik savo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, neteikia šios paslaugos kitiems asmenims.
Kokių reikalavimų turi laikytis fiziniai asmenys, prižiūrintys ir
tvarkantys savo automobilį?
Fiziniai asmenys, kurie prižiūri, tvarko savo automobilį ir neteikia šių
paslaugų kitiems asmenims, privalo neteršti aplinkos ir susidariusias atliekas perduoti turinčioms teisę jas tvarkyti įmonėms arba naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis. Savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse gyventojai gali atiduoti
atliekas (baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų, pavojingų buitinių atliekų ir kt.; nustatytą kiekį – nemokamai). Automobilio eksploatacijai netinkamus skysčius (išskyrus vandenį) reikia tvarkyti kaip pavojingąsias atliekas – juos draudžiama išpilti į
aplinką ar nuotakyną.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO VEIKLOS
VYKDYTOJUI
Ką būtina žinoti įmonei, vykdančiai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą?
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme įmonė apibrėžiama
kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai.
Veiklos vykdytojas, t. y. asmuo, vykdantis transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, ir (ar) teikiantis transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugas kitiems asmenims, šią veiklą turi organizuoti taip, kad būtų užtikrintas apraše nustatytų aplinkos apsaugos reikala8

vimų laikymasis ir imtasi prevencinių priemonių siekiant išvengti neigiamo
poveikio aplinkai. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų
paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse).
Kaip turi būti įrengtos transporto priemonių techninės priežiūros
ir remonto dirbtuvės?
Dirbtuvės, kuriose atliekama variklio, transmisijos, pakabos, stabdžių ir
kuro sistemų remontas ir techninė priežiūra, įskaitant variklio plovimą, tepalo, stabdžių keitimą ir pan. teršia aplinką. Todėl vykdant šią veiklą reikia
laikytis nustatytų reikalavimų. Grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Jeigu
įrengiama ant grindų nutekėjusių skysčių surinkimo sistema, ji negali būti
sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui). Visi nutekėję pavojingi skysčiai turi būti surenkami
(sorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingosios atliekos. Dirbtuvėse turi būti laikoma priemonių išsiliejusiems teršalams surinkti ar neut
ralizuoti.
Kaip tinkamai sutvarkyti atliekas?
Atliekas reikia tvarkyti, kad jos nepatektų į aplinką. Atliekos turi būtų
rūšiuojamos susidarymo vietoje, perduodamos atliekų tvarkytojui ir turėti
atliekų atidavimą įrodančius dokumentus. Tvarkant komunalines atliekas,
privalu naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta
tvarka. Pavojingąsias atliekas reikia rūšiuoti, laikinai laikyti, supakuoti vežimui taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tokios
atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir laikinai laikomos sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms ir nustatyta tvarka paženklintuose konteineriuose ar pakuotėse. Laikinai laikomų, supakuotų vežimui
pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, tvarkingi,
kad pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į
aplinką. Perduodant pavojingąsias atliekas atliekų tvarkytojui, būtina užpildyti pavojingųjų atliekų lydraštį.
Atliekos turi būti perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.
Veiklos vykdytojas privalo nustatyta tvarka vykdyti atliekų susidarymo
apskaitą ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas.
Veiklos vykdytojas taip pat privalo priimti ir sutvarkyti visas transporto
priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias ne9

pavojingąsias ir pavojingąsias atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės
savininkui ar naudotojui draudžiama. Grąžinti galima tik pakartotinai naudoti tinkamas detales reikiamai užpildžius nustatytos formos perdavimo ir
priėmimo aktą.
Kaip turi būti tvarkomos dirbtuvėse susidarančios nuotekos, veik
loje naudojami skysčiai?
Jei variklių ar detalių plovimui naudojamas ne vanduo ir paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai), bet kitos medžiagos – tirpikliai ar tirpik
lių turintys preparatai, plovimo metu susidarantis skystis negali patekti į
nuotakyną. Taip pat ant dirbtuvės grindų patekę vandens aplinkai pavojingi
skysčiai turi būti surenkami – absorbuojami, valomi ir tvarkomi kaip pavojingosios atliekos. Jų taip pat negalima išleisti į nuotakyną.
Išleidžiamos buitinės ir gamybinės nuotekos turi atitikti galiojančius
Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus; turi būti
atliekama jų apskaita pagal Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo ap
skaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120. Transporto priemonių plovimo metu susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos.
Kokie reikalavimai nustatyti aplinkos oro apsaugai?
Reikalavimai aplinkos oro apsaugai nustatyti Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose,
emisijos ribojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620. Reguliuojant ar remontuojant
transporto priemonių sistemas, detales, turinčias įtakos išmetamųjų dujų
kokybei, reikia vadovautis LAND 14-2015 „Automobiliai su benzininiais
(kibirkštinio uždegimo) varikliais. Anglies monoksidas išmetamosiose dujose. Normos ir matavimo metodai“ ir LAND 15-2015 „Automobiliai su dyzeliniais (uždegimo suspaudimu) varikliais. Išmetamųjų dujų dūmingumas.
Normos ir matavimo metodai“. Abu dokumentai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. D1-734.
Kur ieškoti išsamios informacijos apie naujausius aplinkos apsaugos reikalavimus, konsultacijas atliekų tvarkymo klausimais?
Individualias konsultacijas raštu ir žodžiu teikia Aplinkos ministerijos
regionų aplinkos apsaugos departamentai ir Aplinkos ministerijos Atliekų
departamento specialistai.
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KAIP ATSIKRATYTI SENO AUTOMOBILIO?
Automobilio savininkas privalo seną ir (ar) nenaudojamą automobilį
perduoti įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones.
Transporto priemonių ardymui (eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių išmontavimui) taikomos Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710. Eksploatuoti netinkamas
transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik įmonės, turinčios leidimą,
kuriame nustatytos tokios veiklos sąlygos.
ARDANT AUTOMOBILĮ, SUSIDARO ATLIEKOS:
16 01 03
naudotos padangos
16 01 07 P tepalų filtrai
16 01 10 P sprogios sudedamosios dalys (oro pagalvės)
16 01 12
stabdžių trinkelės
16 01 13 P stabdžių skystis
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių
16 01 14 P
medžiagų
16 01 16
suskystintųjų dujų balionai
16 01 17
juodieji metalai
16 01 18
spalvotieji metalai
16 01 19
plastikai
16 01 20
stiklas
16 01 21 P pavojingosios sudedamosios dalys, nenurodytos
16 01 22
kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
16 06 01 P švino akumuliatoriai
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro,
16 08 01
renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos
16 02 11

P

16 02 14
16 02 15

P

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
nebenaudojama įranga, (nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos elektros ir ektroninės įrangos
P – pavojingosios atliekos
11

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įmonės skelbiamos Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos
apsaugos departamentų interneto svetainėse.
Už neteisėtai vykdomą transporto priemonių išmontavimą piliečiams
gresia beveik iki 300 eurų, pareigūnams – iki 579 eurų, juridinių asmenų
vadovams – iki 868 eurų baudos.

KUR DĖTI SENAS PADANGAS?
Nemokamai senas padangas turi priimti visi padangų platintojai, tarp
jų ir prekybos centrai. Atiduodamos senos padangos turi būti skirtos tam
pačiam transporto priemonės tipui, atiduodamų padangų skaičius – atitikti
perkamų padangų skaičių. Be papildomo mokesčio senos padangos priimamos jas keičiant autoservisuose. Juose nemokamai priimamos visos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusios
atliekos.
Fiziniai asmenys senas padangas gali atvežti ir nemokamai palikti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Šiose aikštelėse nemokamai priimama iki penkių padangų. Prieš vežant į artimiausią aikštelę, reikia pasitik
rinti, kiek padangų atliekų priimama toje aikštelėje.
Juridiniai asmenys senas padangas privalo pagal padangų atliekų perdirbimo ir panaudojimo sutartį atiduoti padangų atliekas tvarkančiai įmonei.
Draudžiama netinkamas naudoti padangas mesti į mišrių komunalinių
atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar
palikti šalia jų.
Pagal nustatytą minimalų žalos aplinkai atlyginimo dydį už ne vietoje
išmestą padangą gali tekti sumokėti daugiau kaip 140 Eur už aplinkai padarytą žalą.

NAUDOTUS AKUMULIATORIUS?
Rūgštinis akumuliatorius – atlieka, turinti sunkiųjų metalų ir elektrolito.
Pavojingosios medžiagos užteršia orą, vandenį, dirvožemį, daro neigiamą
poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Netinkami naudoti akumuliatoriai
turi būti perduodami atliekų surinkėjams arba tvarkytojams, turintiems teisę juos tvarkyti. Draudžiama elektrolitą pilti į kanalizaciją, akumuliatorių
atliekas mesti į komunalinių atliekų ar kitus atliekų surinkimo konteinerius.
Atiduoti netinkamą naudoti akumuliatorių galima ir į savivaldybės didelių
gabaritų atliekų aikštelę. Šios atliekos surenkamos visose prekybos vietose,
prekiaujančiose šiais gaminiais.
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14.389,2

18.326,6

22.231,6

20.671,0

22.617,4

22.219,8

Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18.171,391

19.355,706

20.073,156

20.044,806

16.632,430

13.543,323

Surinktas
(susidaręs)
kiekis

0,000

9.161,620

8.906,300

8.574,440

7.272,640

10.888,381

10.028,818

11.139,616

10.117,465

8.789,527

7.634,628

R3

R1
6.710,150

perdirbta

panaudota kurui
ar energijai gauti

590,894

43,610

234,679

0

0

260,000

R11, S5, D10

panaudota,
paruošta naudoti
ar šalinti, sudegė
gaisre

Sutvarkyta Lietuvoje

5.849,067

566,190

338,540

30,540

61,120

59,460

S4

išvežta (eksportuota)

R1 – Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti, R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpik
liai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus), R11 – Atliekų,
gautų vykdant bet kurią iš R1–R10 veiklų panaudojimas, D10 – Deginimas sausumoje, S4 – Išvežimas (eksportas), S5 –
Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti.

Patiektas
vidaus rinkai
gaminio
(padangų)
kiekis, t

Lietuvoje surinktų padangų atliekų tvarkymas (tonomis)

ALYVOS ATLIEKAS?
Alyvos atliekos – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba
pramoninė alyva, netinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui,
naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.
Alyvos atliekų turėtojas alyvos atliekas privalo perduoti turintiems teisę
jas tvarkyti atliekų tvarkytojams.
Alyvos atliekas galima atiduoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių
įmonių paslaugomis.
Alyvos atliekas draudžiama:
• maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
• deginti tam neskirtuose įrenginiuose ir neturint leidimo;
• išpilti į drenažo ar kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio;
• perduoti asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekų.

KAIP TVARKYTI KITAS AUTOMOBILIŲ ATLIEKAS?
Amortizatoriai, degalų, tepalų ir oro filtrai – itin kenksmingos aplinkai atliekos. Netinkamai tvarkomos ar šalinamos sąvartynuose kelia didelį
pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Visos iš automobilio atliekų išgautos
medžiagos (metalas, plastmasė, guma ir kt.) naudojamos pakartotinai gaminant kitus produktus.
Susidariusias automobilines atliekas būtina perduoti tokias atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams arba palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu
asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis tvarkydamas savo transporto priemonę.
Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, būtina pasitikslinti, kokios
atliekos yra priimamos. Fizinių asmenų atvežtos atliekos priimamos nemokamai. Informaciją apie savivaldybėse veikiančias didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikšteles, adresus, darbo laiką ir priimamas atliekas galima sužinoti savivaldybių arba regioninių atliekų tvarkymo centrų interneto svetainėse.
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TAI BŪTINA ŽINOTI!
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS
30 straipsnis. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimas ir jų funkcionavimo užtikrinimas:
6. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visiems jos teritorijoje
esantiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis
komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.
10. Komunalinių atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip,
kad skatintų atliekas naudoti ir perdirbti. Visiems komunalinių
atliekų turėtojams, neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliava) ar kitą įmoką
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą, turi būti:
4) užtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarančias statybos ir
griovimo atliekas, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, naudotų
padangų ir kitas komunalines atliekas;
5) užtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarančias pavojingas
atliekas (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas). Savivaldybės privalo užtikrinti, kad jų organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos neatsisakytų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekų iš gyventojų.
348 straipsnis. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių pareigos:
1. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, atliekančios alyvos keitimą ar alyvos
pardavimą arba kurių veikloje susidaro ar gali susidaryti alyvos
atliekų, yra alyvos atliekų turėtojos.
3. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas
teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo:
1) nemokamai priimti alyvos atliekas iš asmenų, kuriems teikia
transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas.
3410 straipsnis. Alyvos atliekų turėtojų – fizinių asmenų pareigos:
1. Alyvos atliekų turėtojai – fiziniai asmenys (išskyrus individualiai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančius fizinius asmenis) privalo alyvos atliekas perduoti
alyvos atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams
arba šio įstatymo 348 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytu atve-
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ju – transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms.
2. Alyvos atliekų turėtojams – fiziniams asmenims (išskyrus individualiai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančius fizinius asmenis) draudžiama alyvos atliekas
perduoti asmenims, nenurodytiems šio straipsnio 1 dalyje.
3. Alyvos atliekų turėtojams – fiziniams asmenims draudžiama
maišyti alyvos atliekas su kitomis atliekomis ar medžiagomis, šalinti alyvos atliekas teisės aktuose nenumatytais būdais.
3418 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir
akumuliatorius, atliekų tvarkymo sistemos dalyvių teisės ir pareigos:
4. Padangų platintojai privalo:
1) nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas, jeigu atiduodamos padangų
atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų
atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;
2) iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas
turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;
3) prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams, kaip
jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams.
10. Atliekų turėtojas padangų atliekas gali (pasirinktinai) pristatyti į bet kurią tokių atliekų priėmimo vietą (padangų platinimo
vietą, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią įmonę ar savivaldybės įrengtą didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelę).

LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS
Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per
radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas
lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis,
kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti.
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Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose
transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant
samanų, kerpių, uogienojų.
Fiziniams asmenims draudžiama:
• kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio
objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;
• plauti transporto priemones miške;
• teršti ar šiukšlinti mišką.

BŪKITE AKYLŪS...
Kas bent kiek domisi automobiliais, žino, kad dujų išmetimo sistemoje
yra katalizatorius, mažinantis sveikatai ir aplinkai išmetamų kenksmingų
teršalų kiekį.
Mažą išmetamų teršalų kiekį nulemia variklio konstrukcija, naudojamų
degalų kokybė, jų kiekis ir įdiegta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema.
Šią sistemą sudaro mikroprocesorius, lambda zondas ir trijų pakopų katalizatorius, kuris išmetamus azoto oksidus (NOx), angliavandenilius (HC)
ir anglies monoksidą (CO) paverčia anglies dioksidu, azotu ir vandens garais (žr. 2 pav.). Katalizatoriuje tuo pat metu vyksta trys cheminės reakcijos.
Šių reakcijų efektyvumas priklauso nuo katalizatoriaus gebėjimo sunaudoti
perteklinį deguonį, kai yra jo perteklius išmetamosiose dujose (kai domi-

2 pav. Katalizatorius
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nuoja NOx) ir aprūpinti deguonimi reagentus, kai trūkumas (kai dominuoja
HC ir CO). Mikroprocesorius ir lambda zondas užtikrina reikiamą išmetamųjų dujų mišinio kokybę ir efektyviausią katalizatoriaus darbą. Dabartinės
technologijos leidžia pagaminti išmetamųjų dujų valymo įtaisus, kurie sugeba 98 proc. neutralizuoti išmetamosiose dujose esantį azoto oksidą, angliavandenilius ir anglies monoksidą.
Ar tikrinamas katalizatorius transporto priemonėje?
Transporto priemonėse, kurios techninei apžiūrai Lietuvoje pirmą
kartą pateikiamos po 2013-03-01, tikrinama, ar įrengta, nepakeista,
veiksminga išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema.
Transporto priemonėms, kurioms pirmoji techninė apžiūra Lietuvoje atlikta iki 2013-03-01, šis reikalavimas netaikomas.
Apsukrūs „verslininkai“, parduodami naudotus automobilius ar užsiimdami automobilių remontu, mėgsta išpjauti katalizatorius dėl komercinių
paskatų. Turintys servisėlį ir užsiimantys automobilių remontu, neretai savininkui nežinant išpjauna katalizatorių. Ypač, jei automobilyje yra sena
savidiagnostikos sistema. Naujesniuose automobiliuose įmontuota rimtesnė
savidiagnostika, – jei katalizatoriaus nėra, skydelyje užsidega informacinė
lemputė. Lietuvoje katalizatorių išėmimas yra gana populiarus, nes juodojoje rinkoje neblogai uždirbama. Katalizatoriuose yra tauriųjų metalų platinos, rodžio, paladžio. Perkant ar remontuojant automobilį, visada patik
rinkite, ar jame įmontuotas (arba neišmontuotas) katalizatorius.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Dažniausiai pasitaikantys gedimai:
• Transporto priemonė nesukomplektuota pagal nustatytus reikalavimus
(nėra / netinkama vaistinėlė, gesintuvas (-ai), avarinio sustojimo ženklas);
• Kėbulas labai paveiktas korozijos, atliktas netinkamas laikančiųjų
konstrukcijų remontas, prasta remonto kokybė;
• Variklio kenksmingų medžiagų išmetimai viršija leistinas ribas;
• Skysčių prasisunkimas iš variklio, transmisijos ir kitų agregatų;
• Prasta išmetimo sistemos techninė būklė;
• Bloga priekinės pakabos techninė būklė (išklibę šarnyriniai sujungimai, nesandarūs amortizatoriai);
• Išklibę vairavimo sistemos šarnyriniai sujungimai;
• Laisvumas galinėje pakaboje;
• Panaudotos netinkamos padangos, per mažas padangų protektoriaus
rašto gylis;
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• Suplyšę lygių kampinių greičių šarnyrų apsauginiai apvalkalai;
• Nevienodai stabdo galinės ašies ratai;
• Netvarkingas stovėjimo stabdys;
• Sutrūkinėjusios stabdžių žarnelės;
• Per mažas stabdžių trinkelių antdėklų storis, labai susidėvėję stabdžių
diskai;
• Blogai sureguliuoti artimųjų šviesų žibintai, panaudoti netinkami šviesos šaltiniai / lemputės;
• Netvarkingi gabaritų žibintai, posūkių rodikliai, valstybinio numerio
ženklo apšvietimas (nešviečia, įtrūkę šviesos sklaidytuvai ir pan.);
• Neveikia stiklo valytuvai ir (arba) plovikliai;
• Neveikia salono apšildymo ir priekinių stiklų apipūtimo prietaisai.
• Nepateikiami reikalingi dokumentai.

NEPAMIRŠKITE IR KAIMYNUI PRIMINKITE!
Diena be automobilio
Diena be automobilio – baigiamasis ir svarbiausias tradicinės Europos
judriosios savaitės akordas. Tai simbolinis kvietimas miestelėnams bent vieną dieną per metus pamiršti automobilius ir rinktis aplinkai nekenksmingus
susisiekimo būdus – ėjimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu, visuomeniniu
transportu.
Sumanymas kartą per metus skelbti akciją „Mieste – be savo automobilio“ kilo 1998 metais Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestuose organizuojamą akciją 2000 m. parėmė Europos Komisija. 2001-aisiais
31 Europos valstybės ministrai ar įgaliotieji atstovai pasirašė deklaraciją,
kuria pasižadėjo skatinti miestų savivaldos institucijas kasmet rugsėjo 22 d.
rengti Dieną be savo automobilio ir talkinti organizuojant šią tarptautinę
akciją, jos metu daug dėmesio skirti visuomenės aplinkosauginiam švietimui, populiarinti „žaliąjį“ transportą, raginti gyventojus vaikščioti pėsčiomis. Dienos be savo automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti
savaitę.
Lietuvoje pirmoji prie akcijos „Mieste – be savo automobilio“ 2000-aisiais
prisidėjo Vilniaus savivaldybė, po metų – Kauno. Kasmet jų skaičius augo.
2015 metais Europos judrioji savaitė vyko 21 šalies savivaldybėje.
Vairuotojau, dalyvauk akcijoje „Mieste – be savo automobilio“ –
bent šią dieną palik automobilį ir keliauk kitomis transporto priemonėmis: dviračiu, paspirtuku, riedučiais, riedlente, eik pėsčiomis arba
rinkis viešąjį transportą, o važiuodamas automobiliu pavežk kaimyną
ar kolegą, taip padėdamas mažinti transporto spūstis ir taršą.
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GALVOKIME APIE ATEITIES TRANSPORTO PRIEMONĘ
Ekonomiški ir ekologiški automobiliai
Vienas iš būdų mažiau teršti gamtą – važinėti ekologiškais automobiliais.
Hibridinis automobilis
Hibridinis automobilis turi vidaus degimo variklį ir integruotą pakartotinai įkraunamą energijos saugojimo sistemą, kad būtų efektyviau naudojami degalai ir automobilio judėjimo neribotų atstumas iki įkrovimo stotelės
(kaip elektra varomi automobiliai).
Hibridinis automobilis dažniausiai turi vidaus degimo variklį ir elektros
akumuliatorius, varančius elektrinius variklius. Šiuolaikiniai masinės gamybos hibridiniai automobiliai pailgina baterijos įkrovimą, nes naudoja sukantį
generatorių variklį. Taip įkraunama baterija arba energija tiekiama į elektros
variklius, varančius automobilį. Daugelyje hibridinių automobilių montuojamas ypač galingas benzininis variklis su nė gramo teršalų neišskiriančiu
elektriniu varikliu. Hibridinis automobilis mažiau teršia atmosferą už automobilį su vidaus degimo varikliu. Kiek hibridinio automobilio savininkas per
metus sutaupytų degalams, palyginti su standartinį variklį turinčio tokio paties dydžio automobilio savininku, tiksliai pasakyti neįmanoma, nes skiriasi
vairavimo stilius, kelių tipas, eismo sąlygos ir kt. Tačiau manoma, kad vairuojant hibridinį automobilį pavyktų sutaupyti 30–40 proc. eksploatavimo
lėšų. Be to, Tarptautinės energijos agentūros specialistai teigia, kad hibridiniai automobiliai šiuo metu yra vienintelis praktiškas būdas spręsti aplinkos
apsaugos ir energetikos problemas transporto sektoriuje, ypač dėl to, kad
hibridiniai automobiliai gali būti pritaikyti ir alternatyviems degalams.
Elektromobilis
Tai automobilis, varomas vienu ar daugiau elektriniu varikliu (žr. 3 pav).
Elektra saugoma baterijose arba kituose įrenginiuose. Pirmieji elektromobiliai pasirodė apie 1880 m. Elektra varomi automobiliai buvo populiarūs
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Vėliau, kilus masinei automobilių
gamybai ir prekybai, pingant iškastiniam kurui, elektromobiliai prarado
populiarumą.
Nuo 2008 m. elektromobiliai vėl pradėjo populiarėti, kai buvo sukurtos
talpios baterijos, tobulinama kita technologija, iškastinio kuro brangimas,
aktyvesnis domėjimasis ekologija. Kol kas tokie automobiliai brangūs, infrastruktūra pakankamai neišvystyta, baterijos dar nėra tokios talpios, kad
patenkintų visų norus. Tačiau elektromobilis – ekologiška, elektra varoma
transporto preiemonė, kurią ateityje daugelis mūsų planetos gyventojų turės.
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3 pav. Elektromobilis
Vandenilį naudojantis automobilis
Bespalvis ir bekvapis vanduo yra vandenilio ir deguonies junginys
(H2O). Išskyrus iš vandens vandenilį, juo galima varyti automobilius. Tai
jau įgyvendinta. Dauguma hidromobilių (žr. 4 pav.) turi bakus, kurie pildo-

4 pav. Vandenilį naudojantis automobilis
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mi išgrynintu vandeniu ir tik vienetai – specialius generatorius, kurie išskiria vandenilį iš vandens. Taip sukuriami elektronai, gaminantys automobilį
varančią elektros energiją. Tai ateities automobiliai, kadangi vanduo dengia
net 71 proc. Žemės paviršiaus ir gali būti didžiausias alternatyvių degalų
šaltinis.
Suspaustą orą naudojantis automobilis
Jau sukurtas ir orą kaip kurą naudojantis automobilis „Air“. Po „Air“
variklio dangčiu – ir tradicinis benzininis variklis su specialia pavarų dėže,
ir hidraulinis variklis, naudojantis suspausto oro energiją. Tokia sistema automobilį pasunkina vos 100 kg, jei lygintume jį su nehibridiniu „broliu“.
Balionai, kuriuose saugomas suspaustas oras, sumontuoti automobilio
apačioje: aukšto slėgio balionas centrinėje dalyje, žemo – gale.
Važiuodamas vien tik suspaustu oru, „Air“ gana lėtas – maksimalus jo
greitis yra apie 70 km/val. Beje, mieste tokio greičio pakanka. Degalų važiuojant optimaliu greičiu sutaupoma apie 45 proc. Jų sąnaudos – apie 2
litrai šimtui kilometrų.
Išvažiavus į greitkelį, „Air“ persijungia važiuoti benzininiu varikliu,
prireikus greitai įsibėgėti ar, važiuojant įkalnėn, gali naudoti abu energijos
šaltinius vienu metu.
„PSA Peugeot Citroen“ žada tokių automobilių gamybą pradėti 2016
metais.
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UŽRAŠAMS

