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Vilnius, 2017 m. 



1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai (toliau – Organizacija) 2016 m. alyvų atliekų tvarkymą pavedusių Organizacijos steigėjų, 

dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas pridedamoje elektroninėje versijoje. 

 

2. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR vidaus rinkai 2016 m. tiektas alyvų kiekis – 4402,061 tonos. 

 

3.  Organizacijos 2016 metais, surinktų ir sutvarkytų alyvų atliekų kiekis su patvirtinančiais dokumentais – 163,980 t. Organizacijos 

organizuojamoje alyvų atliekų tvarkymo sistemoje 2016 metais surinkta 699,348 t. alyvų atliekų, surinktų ir sutvarkytų alyvų atliekų 

kiekis – 1058,127 tonų. Alyvų atliekos surinktos Organizacijos organizuojamoje alyvų atliekų surinkimo sistemoje (komunalinių 

atliekų surinkimo sistema, gaminių platinimo vietos, autoservisai ir pan.). Surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekį įrodančių dokumentų 

kopijos pridedamos. 

 

4. Informacija apie 2016 m. Organizacijos vykdytas alyvų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones 

pateikta Lentelėje Nr. 1: 

        Lentelė Nr. 1 

 

Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su  

alyvų atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis) dėl 

alyvų atliekų tvarkymo ir bendradarbiauti tvarkant 

alyvų atliekas 

Sudaryta  sutartis su   UAB „Atliekų tvarkymo centras“ dėl alyvų atliekų 

tvarkymo.  

 Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 100. 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl alyvų 

atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir 

švietimo, t.y.  bendradarbiaujant su savivaldybėmis 

organizuoti alyvų atliekų surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams atiduoti alyvų 

atliekas atliekų tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  savivaldybėmis dėl alyvų 

atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo.  

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei siekiant sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams  atiduoti alyvų atliekas atliekų tvarkytojams bei 

sumažinti šių atliekų patekimą į aplinką  

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  Lietuvos savivaldybėmis dėl 

alyvų atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo.  

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei siekiant sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams  atiduoti alyvų atliekas atliekų tvarkytojams bei 

sumažinti šių atliekų patekimą į aplinką  

2016 m. vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Šilutės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Kretingos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Palangos miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Neringos savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Skuodo rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Telšių rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Plungės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Rietavo savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Radviliškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Kelmės rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Joniškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Akmenės rajono savivaldybėje 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d.  Panevėžio miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Panevėžio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Rokiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Biržų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Pasvalio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Kupiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m. balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Utenos rajono savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Anykščių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Visagino savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Molėtų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Ignalinos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Tauragės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šilalės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Pagėgių savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Marijampolės savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Vilkaviškio savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šakių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d.  ir lapkričio 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Kalvarijos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Alytaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Varėnos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Druskininkų savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kauno miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kauno rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Jonavos rajono savivaldybėje 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Raseinių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Prienų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Birštono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Ukmergės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d.  ir gruodžio 5 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Trakų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Švenčionių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Elektrėnų savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Širvintų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis tęsiamas aplinkosauginis 

projektas „Mes rūšiuojam“ ir „Mes rūšiuojam. Autoservise“, kurio metu 

yra renkamos alyvų  atliekos.   

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 4 tūkst. eurų. 

Bendradarbiauti su regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl alyvų atliekų surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo, t.y.  bendradarbiaujant su 

regioniniais atliekų tvarkymo centrais organizuoti 

alyvų atliekų surinkimą, siekti sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams atiduoti alyvų atliekas atliekų 

tvarkytojams 

Bendradarbiaujant su RATC  tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“ ir „Mes rūšiuojam. Autoservise“, kurio metu yra renkamos 

alyvų atliekos.   

Taip pat, 2016 m. liepos 1 d. Asociacijos atstovas dalyvavo visuotiniame 

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos rengtame narių 

susirinkime. Jo metu buvo pristatytas naujas atliekų, tame tarpe alyvų 

atliekų, surinkimo ir visuomenės informavimo alyvų atliekų tvarkymo 

klausimais projektas, kuris įgyvendinamas kartu su RATC ir kitais atliekų 

tvarkytojais. 

Organizacija  bendradarbiauja su visais regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl alyvų atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir 

švietimo.  

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 200. 

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 90030, 

kuriuo paskambinę alyvų atliekų turėtojai galėtų 

pranešti apie turimas alyvų atliekas, o Organizacija 

suorganizuos šių atliekų surinkimą 

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Organizacijos internetiniame 

puslapyje, nurodytas informaciniuose plakatuose ir pan.) telefono numeris 

8 600 90030, kurio paskambinę alyvų atliekų turėtojai praneša apie 

turimas alyvų atliekas, o Organizacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 100. 

Organizuoti alyvų atliekų surinkimą iš to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų, 

transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą 

vykdančių juridinių ir fizinių asmenų 

Organizacija organizuoja alyvų atliekų surinkimą iš visų to pageidaujančių 

įmonių, įstaigų organizacijų, transporto priemonių techninę priežiūrą ir 

remontą vykdančių juridinių ir fizinių asmenų.  

Organizacija organizuoja alyvų atliekų surinkimą iš to pageidaujančių 

įmonių, įstaigų organizacijų, fizinių asmenų per projektą „Mes rūšiuojam. 

Autoservise“.  2016 m.  prie projekto „Mes rūšiuojam. Autoservise“ 

prisijungė 230 dalyvių.  

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

Organizuoti alyvų atliekų surinkimo projektą, t.y. 

įgyvendinti projektą „Mes rūšiuojam“ 

 

2016 m. buvo tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. 

Autoservise“, kurio metu kurio metu renkamos automobilių servisuose 

susidarančios alyvų atliekos ir informuojama visuomenė apie  alyvų 

atliekų atskiro surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį 

aplinkai bei žmonių sveikatai, ir (ar) teikiama kita informacija.  

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

 



5. Organizacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 2 (sutarčių kopijos 

pridedamos): 

 

Lentelėje Nr. 2 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų rūšis) 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 
Alyvų atliekų surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, 

naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

Palangos miesto savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Raseinių rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Neringos savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Visagino savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Biržų rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Telšių rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Trakų rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

Varėnos rajono savivaldybės administracija 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 
Savivaldybės įmonė „Kretingos 

komunalininkas“ 

Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Alyvų atliekų surinkimas bei visuomenės informavimas ir švietimas alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Biosistema“ 
Alyvų atliekų tvarkymo organizavo administravimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvų atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Audito ir mokesčių konsultacijų biuras“ Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

UAB „Komunikacijos idėjos“ Visuomenės informavimas ir švietimas alyvų atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Auditorių biuras“ 

Alyvų atliekų tvarkymo oragnizavimo veiklos atitikties patikrinimas veiklos 

organizavimo plane, finansavimo schemoje bei visuomenės informavimo ir 

švietimo programoje.  

Advokatas Mantas Valiukas Teisinės paslaugos 

 



6. Atsižvelgiant į tai, kad alyvų atliekų tvarkytojų parinkimui yra netaikomi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas ir  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1 – 563 patvirtintas Organizacijų, kurios pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašas. Tęsiant bendradarbiavimą alyvų 

atliekų tvarkymo srityje su UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (Riovonių g. 2 A, Vilnius) buvo pasirašyta alyvų atliekų tvarkymo 

sutartis,. 

 

7. Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už alyvų atliekų tvarkymą ir visuomenės 

informavimą ir švietimą, dydis eurais be PVM – 4 EUR už vieną LR vidaus rinkai patiektą alyvų toną. Organizacijos steigėjų, 

dalininkų ir pavedimo davėjų metinių įnašų už gaminių atliekų tvarkymo organizavimo administravimą ir garantiniam fondui 

dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 4: 

 Lentelė Nr. 4 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymui ir visuomenės informavimui bei švietimui per metus skirtų lėšų 

suma eurais 

Metinių Organizacijos steigėjų, dalininkų 

ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų 

Organizacijai, už gaminių atliekų 

tvarkymo  organizavimo administravimą 

ir garantiniam fondui dydžiai eurais 
nuo iki 

0 200 80 

201 400 140 

401 800 200 

801 1600 260 

1601 3200 440 

3201 6400 660 

6401 10 000 1000 

10 001 ~ 1400 

 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 20836,15 EUR. Organizacijos 

steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama už alyvų atliekų tvarkymą (skaičiuojant nuo visų 

Organizacijos gaunamų pajamų už alyvų atliekų tvarkymo organizavimą) – 0%. 

 

8.  Kitų (Organizacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Organizacijos pajamų dydis – 0 EUR. 

 

9. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM –  20836,15 EUR. 

 

10. Lėšos, skirtos alyvų atliekų tvarkymui  be PVM –  0 EUR. 

 

11. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM  – 17608,22 EUR. 

 

12. Lėšos, skirtos su alyvų atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms be PVM – 0 EUR. 

 

13. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 3227,93 EUR, iš jų Organizacijos 

administravimui be PVM – 2589,21 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 638,72 EUR. 

 

 

14. Informacija apie 2016 m. Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo alyvų atliekų tvarkymo klausimais 

programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 5: 

 

Lentelė Nr. 5 

 

Tikslinės grupės Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

Gamintojai ir importuotojai 
Organizuoti seminarus 

 

2016 m. lapkričio 8 d., Vilniaus r. organizuotas aplinkosauginis 

seminaras, kurio metu alyvų gamintojai ir importuotojai buvo 

supažindinti su gamintojų ir importuotojų teisėmis bei 

pareigomis nustatytomis LR teisės aktuose. Seminaro dalyviai 

buvo supažindinti su esama situacija gaminių atliekų tvarkymo 

srityje ir kita aktualia informacija. 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, 2016 m. lapkričio 17 d. Kaune, 

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose 

organizuoti seminarai, kurių metu alyvų gamintojai ir 

importuotojai supažindinti su gamintojams ir importuotojams 

nustatytais aplinkosauginiais reikalavimais.  

Papildomai, 2016 m. birželio 21 d., 2016 m. rugpjūčio 5 d., 2016 



Tikslinės grupės Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

m. rugpjūčio 10 d., alyvos gamintojams bei importuotojams 

buvo siųsta informacija dėl gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo. 

Įvykdymo data – 2016-11-22. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 1500. 

Teikti informaciją  Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 200. 

Platintojai 

Organizuoti seminarus 

 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, 2016 m. lapkričio 17 d. Kaune, 

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose 

organizuoti seminarai, kurių metu alyvų platintojai supažindinti 

su platintojams nustatytais aplinkosauginiais reikalavimais.  

Įvykdymo data – 2016-11-22. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 500. 

Organizuoti seminarus 

autoservisams 

 

2016 m. lapkričio 3 d. Vilniuje; 

2016 m. lapkričio 15 d. Kaune; 

organizuoti seminarai, kurių metu  transporto priemonių techninę 

priežiūrą ir remontą vykdantys asmenys informuoti apie jiems 

nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, esančias alyvų atliekų 

surinkimo sistemas ir galimybe jomis naudotis bei pateikta kita 

informacija. 

Įvykdymo data – 2016-11-15. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 1200. 

Teikti informaciją  Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

(tęstinė) 

 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 200. 

Vartotojai 

Teikti informaciją Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 200. 

Teikti informaciją TV ir (ar) 

radijo laidose ir (ar) spaudoje ir 

(ar) internete 

 

Informacija apie būtinybę alyvų atliekas  rūšiuoti,  rinkti atskirai 

ir perduoti atliekų tvarkytojams buvo skelbiama spaudoje: 

2016 m.  kovo 17 d. - 19 d. buvo skelbiama spaudoje:  

„Sostinė“ ; „Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; 

„Naujienos“; „Naujas rytas“; „Vakarų ekspresas“; „Šiaulių 

kraštas“; „Alytaus naujienos“; „Druskonis“; „Panevėžio 

kraštas“; „Telšių žinios“; „Žemaitis“; „Tauragės kurjeris“; 

„Suvalkietis“; „Utenos apskrities žinios“, „Merkio kraštas“. 

2016 m. birželio 23 d.  – birželio 28 d.  buvo skelbiama 

spaudoje:  

laikraščiuose „Sostinė“, „Elektrėnų žinios“, „Gimtoji žemė“, 

„Kauno diena“, „Naujienos“, „Naujas rytas“, „Vakarų 

ekspresas“, „Šiaulių kraštas“, „Alytaus naujienos“, „Druskonis“, 

„Panevėžio kraštas“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės 

kurjeris“, „Suvalkietis“, „Merkio kraštas“, „Sugardas“, „Utenos 

apskrities žinios“.  

2016 m. rugsėjo 15 d. laikraštyje „Gimtoji žemė“, laikraštyje 

„Alytaus naujienos“, laikraštyje „Panevėžio kraštas“, laikraštyje 

„Suvalkietis“, laikraštyje „Sugardas“, laikraštyje „Utenos 

apskrities žinios“ ; 

2016 m. rugsėjo 16 d. laikraštyje „Elektrėnų žinios“, laikraštyje 

„Kauno diena“, laikraštyje „Naujienos“, laikraštyje „Naujas 

rytas“, laikraštyje „Vakarų ekspresas“, laikraštyje „Šiaulių 

kraštas“, laikraštyje „Telšių žinios“, laikraštyje „Žemaitis“, 

laikraštyje „Tauragės kurjeris“, laikraštyje „Merkio kraštas“; 

2016 m. rugsėjo 17 d. laikraštyje „Sostinė“; 

2016 m. rugsėjo 16/22 d. laikraštyje „Druskonis“; 

2016 m. gruodžio 15 d. laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Alytaus 

naujienos“, „Panevėžio kraštas“, „Suvalkietis“, „Utenos 



Tikslinės grupės Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

apskrities žinios“, „Sugardas“; 

2016 m. gruodžio 16 d. buvo skelbiama  

laikraščiuose „Elektrėnų žinios“, „Kauno diena“, „Naujienos“, 

„Naujas rytas“, „Vakarų ekspresas“, „Šiaulių kraštas“, „Alytaus 

naujienos“, „Druskonis“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės 

kurjeris“, „Merkio kraštas“. 

2016 m. gruodžio 17 d. laikraštyje „Sostinė“. 

Taip pat informacija apie alyvų atliekų tvarkymą buvo skelbiama 

2016 m. balandžio 21 dieną laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

 2016 m. birželio 2 dieną laikraštyje „Šiaulių naujienos“;  

2016 m. birželio 7 d. laikraštyje „Atspindžiai“. 

2016 m. rugsėjo 24 d. laikraštyje „Širvintų kraštas“; 

2016 m. lapkričio 3 d. „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. lapkričio 12 d. laikraštyje „Švenčionių kraštas“; 

Informacija apie būtinybę alyvų atliekas  rūšiuoti,  rinkti atskirai 

ir perduoti atliekų tvarkytojams  taip pat  buvo skelbiama 

internetinėse svetainėse:  

2016 m. balandžio 14 d. www.elektronika.lt; 

www.verslas.lrytas.lt; www.auto.lrytas.lt;   

2016 m. gegužės 12 d. www.delfi.lt; www.alfa.lt; www.15min.lt; 

www.elektronika.lt;  

2016 m. rugsėjo 7 d. www.kauno.diena.lt, www.diena.lt, 

www.klaipeda.diena.lt, www.elektronika.lt, www.ve.lt, 

www.delfi.lt, www.tvnaujienos.lt, www.mototurgus.lt, 

www.vilkmerge.lt.  

2016 m. rugsėjo 8 d. www.rinkosaikste.lt; www.auto.lrytas.lt; 

2016 m. spalio 13 d. www.kauno.diena.lt; www.etaplius.lt; 

www.diena.lt; www.klaipeda.diena.lt; www.15min.lt; 

www.elektronika.lt;  

2016 m. spalio 14 d. www.verslas.lrytas.lt;   

Taip pat informacija apie alyvos atliekų tvarkymą ir žalingą jos 

poveikį aplinkai buvo teikiama LRT radijo laidoje „112“  

2016 m. balandžio 14 dieną. 

2016 m. rugpjūčio 28 d. bei 2016 m. rugsėjo 3 d. Lrytas.tv 

televizijos laidoje „Ekovizija“. 

Įvykdymo data – 2016-12-15. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 6908. 

Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo projektą  

 

Informacija apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“, kurio 

metu renkamos alyvų atliekos buvo skelbiama  spaudoje: 

2016 m. birželio 8 d.; 

 laikraštyje „Nauja vaga“; 

2016 m. birželio 9 d. „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. birželio 10 d. laikraštyje „Radviliškio naujienos“. 

Informacija apie alyvų atliekų surinkimo akcijas buvo pateikta: 

2016 m. vasario 18 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 m. vasario 19 d. „Gargždų kraštas“; 

2016 m. vasario 24 d. laikraštyje „Švyturys“; 

2016 m. vasario 26 d. laikraštyje „Plungės žinios“; 

2016 m. kovo 1 d. „Gimtasis Rokiškis“; 

2016 m. kovo 26 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

2016 m. balandžio 8 d. laikraščiuose„Dainavos žodis“, „Miesto 

laikraštis (Marijampolė)“; 

2016 m. balandžio 9 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 

2016 m. balandžio 20 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

2016 m. spalio 11 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 spalio 14 d. laikraštyje „Plungė“; 

2016 m. spalio 15 d. laikraštyje „Švyturys“;  

2016 m. lapkričio 4 d. laikraštyje „Sekundė“; 

2016 m. lapkričio 5 d. laikraštyje „Tėvynė“; 

2016 m. lapkričio 9 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

 2016 m lapkričio 11 d. „Zarasų kraštas“; 

2016 m. lapkričio 22 d.  laikraščiuose „Atspindžiai“; „Merkio 



Tikslinės grupės Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

kraštas“; 

2016 m. lapkričio 23 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“; 

2016 m. lapkričio 25 d. laikraštyje „Trakų žemė“; 

2016 m. lapkričio 30 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

Taip pat internetinėse svetainėse: 

2016 m. balandžio 5 d. www.suduvosgidas.lt;  

2016 m.  spalio 10 d. www.kretinga.lt;  

2016 m. spalio 11 d. www.palanga.lt;  

2016 m. spalio 12 d. www.neringa.lt, www.telsiai.lt, 

www.plunge.lt; www.rietavas.lt;   

2016 m. spalio 14 d. www.klaipeda.lt;  

2016 m. spalio 18 d. www.siauliai.lt; www.pakruojis.lt;  

2016 m. spalio 31 d. www.kupiskis.lt; www.birzai.lt; 

2016 m. lapkričio 3 d. www.panevėžys.lt;  

2016 m. lapkričio 7 d. www.pasvalys.lt, www.zarasai.lt, 

www.ignalina.lt; 

2016 m. lapkričio 11 d. www.silale.lt, www.kalvarija.lt;  

2016 m. lapkričio 15 d. www.raseiniai.lt, www.kaisiadorys.lt, 

www.druskininkai.lt;  

2016 m. lapkričio 16 d. www.arsa.lt;  

2016 m. lapkričio 17 d. www.birstonas.lt;  

2016 m. lapkričio 20 d. www.alytauspulsas.lt;  

2016 m. lapkričio 21 d. www.salcininkai.lt, www.jonava.lt;  

2016 m. lapkričio 22 d. www.trakai.lt, www.ukmerge.lt;  

2016 m. lapkričio 23 d. www.svencionys.lt;  

2016 m. lapkričio 11 d. www.sakiai.lt; 

2016 m. lapkričio 24 d. www.elektrenai.lt, www.vrsa.lt;  

2016 m. vasario 17- kovo 1 dienomis Gamintojų ir Importuotojų 

Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“, VšĮ „Ekošviesa“ kartu su Pažangaus 

Bendradarbiavimo Akademija rengė rengė 10 užsiėmimų 

įvairiose sostinės mokyklose. Užsiėmimų metu moksleiviai buvo 

informuojami apie alyvos atliekų surinkimo sistemas, atskiro 

surinkimo būtinumą, atliekų pridavimo galimybes; jų 

perdirbimą, gaunamas žaliavas bei tokių atliekų neigiamą 

poveikį aplinkai ir žalą žmonių sveikatai. 

Informacija apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. 

Akademija“, kurio metu rengiami užsiėmimai ir teikiama 

informacija apie alyvų atliekų surinkimą skelbiama  internetinėje 

svetainėje www.pba.lt. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 2700. 

Alyvos platintojams teikti 

informacinę medžiagą 

 

2016 m. alyvų platintojams išplatinta  informacinė medžiaga (58 

plakatai), iš viso alyvų platintojams išplatinta  informacinė 

medžiaga (1340 plakatai) apie alyvų atliekų keliamą pavojų 

aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais 

– 200. 

Valstybinių aplinkos apsaugos 

institucijų  darbuotojai 

Valstybinėms aplinkos apsaugos 

institucijoms pageidaujant jų 

darbuotojams organizuoti 

seminarus-diskusijas dėl alyvų 

gamintojams ir importuotojams 

nustatytų pareigų vykdymo 

2016 m. lapkričio 3 d. Panevėžio RAAD darbuotojams; 

2016 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos RAAD darbuotojams; 

2016 m. gruodžio 5 d. Šiaulių RAAD darbuotojams  

2016 m. gruodžio 6 d. Alytaus RAAD darbuotojams; 

organizuoti seminarai - diskusijos dėl alyvų gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo bei aptarta esama 

situacija alyvų atliekų tvarkymo srityje. 

Įvykdymo data – 2016-12-06.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 4000. 

 

 
15. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Organizacijos metinės finansinės ataskaitos ir pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su 

Lietuvos auditorių rūmais suderintą licencijos turėtojo (Organizacijos) patikrinimo techninę užduotį parengta nepriklausomo 



auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita dėl licencijos turėtojo (Organizacijos) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties 

Veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, Finansavimo schemai ir Švietimo programai pridedamos 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos 

direktorius Alfredas Skinulis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATASKAITA APIE 2016 METAIS VYKDYTĄ 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (ĮSKAITANT 

BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKŲ 

TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANĄ, 

FINANSAVIMO SCHEMOJE IR ŠVIETIMO 

PROGRAMOJE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius, 2017 m. 



1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai (toliau – Organizacija) 2016 m. apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą pavedusių 

Organizacijos steigėjų, dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas pridedamoje elektroninėje versijoje. 

 

2. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR vidaus rinkai 2016 m. tiektas apmokestinamųjų gaminių kiekis pateiktas 

Lentelėje Nr. 1: 

  

Lentelė Nr. 1 

 

Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis 
Kiekis 

tonomis 

1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:  

1.1.      naujos 1316,62 

1.2.      restauruotos 44,54 

1.3.      naudotos 20,791 

2. Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 1405,023 

3. Neįmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 977,78 

4. Įmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 72,767 

5. Neįmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 379,323 

6. Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai 130,887 

7. Neįmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai 186,523 

8. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 299,921 

9. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 236,718 

10. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 358,036 

 

3. Organizacijos 2016 metais surinktų ir sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis Kiekis 

1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg 1110 

2. Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 0 

3. Neįmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 460  

4. Įmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 0 

5. Neįmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 176 

6. Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai 0 

7. Neįmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai 86 

8. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 244 

9. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 196 

10. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 292 

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Organizacijos organizuojamoje apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo 

sistemoje (komunalinių atliekų surinkimo sistema, gaminių platinimo vietos, Organizacijos įsteigtos apmokestinamųjų gaminių 

atliekų priėmimo vietos, autoservisai ir pan.). Surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekį įrodančių dokumentų kopijos pridedamos. 

 

4. Informacija, apie 2016 m. Organizacijos vykdytas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane 

numatytas priemones, pateikta Lentelėje Nr. 3: 

 

  Lentelė Nr. 3 

 

Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su  

atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis)  dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo ir 

bendradarbiauti tvarkant apmokestinamųjų gaminių 

atliekas 

Sudaryta sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo su 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“, subranga UAB „Metaloidas“, UAB 

„Bateris“. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 550 tūkst. 

eurų. 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo bei 

visuomenės informavimo ir švietimo t.y.  

bendradarbiaujant su savivaldybėmis organizuoti 

apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą, siekti 

sudaryti palankias sąlygas gyventojams atiduoti 

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  Lietuvos savivaldybėmis dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo.  

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei siekiant sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams  atiduoti apmokestinamųjų gaminių atliekas atliekų 

tvarkytojams bei sumažinti šių atliekų patekimą į aplinką  



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

apmokestinamųjų gaminių atliekas atliekų 

tvarkytojams 

2016 m. vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Šilutės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Kretingos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Palangos miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Neringos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Skuodo rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Telšių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Plungės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Rietavo savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Radviliškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Kelmės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Joniškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Akmenės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d.  Panevėžio miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Panevėžio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Rokiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Biržų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Pasvalio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Kupiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m. balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Utenos rajono savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Anykščių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Visagino savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Molėtų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Ignalinos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Tauragės rajono savivaldybėje 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šilalės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Pagėgių savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Marijampolės savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Vilkaviškio savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šakių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d.  ir lapkričio 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Kalvarijos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Alytaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Varėnos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Druskininkų savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kauno miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kauno rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Jonavos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Raseinių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Prienų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Birštono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Ukmergės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d.  ir gruodžio 5 d. Šalčininkų rajono 

savivaldybėje organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Trakų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Švenčionių rajono 

savivaldybėje organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Elektrėnų savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Širvintų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

 

2016 m. gegužės 31 d. visoms Lietuvos savivaldybėms ir RATC buvo 



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

parengta ir išsiųsta informacija apie birželio 1 d. prasidedantį 

aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“, kurio metu renkamos 

baterijų ir akumuliatorių atliekos bei informuojama visuomenė, šio 

projekto partneriai yra visos Lietuvos savivaldybės. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis ir RATC tęsiamas 

aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ ir „Mes rūšiuojam. 

Autoservise“, kurio metu yra renkamos apmokestinamųjų gaminių  

atliekos.   

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 15 tūkst. 

eurų. 

Bendradarbiauti su regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo, 

t.y.  bendradarbiaujant su regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais organizuoti apmokestinamųjų 

gaminių atliekų surinkimą, siekti sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams atiduoti apmokestinamųjų 

gaminių atliekas atliekų tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visais regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo.  

2016 m. gegužės 31 d. visoms Lietuvos savivaldybėms ir RATC buvo 

parengta ir išsiųsta informacija apie birželio 1 d. prasidedantį 

aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“, kurio metu renkamos 

baterijų ir akumuliatorių atliekos bei informuojama visuomenė, šio 

projekto partneriai yra visos Lietuvos savivaldybės bei RATC. 

Taip pat, 2016 m. liepos 1 d. Asociacijos atstovas dalyvavo visuotiniame 

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos rengtame 

narių susirinkime. Jo metu buvo pristatytas naujas atliekų, tame tarpe 

apmokestinamųjų gaminių atliekų, surinkimo ir visuomenės 

informavimo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais 

projektas, kuris įgyvendinamas kartu su RATC ir kitais atliekų 

tvarkytojais. 

Bendradarbiaujant su RATC  tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“ ir „Mes rūšiuojam. Autoservise“, kurio metu yra renkamos 

apmokestinamųjų gaminių atliekos.   

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 5 tūkst. 

eurų. 

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 90030, 

kuriuo paskambinę apmokestinamųjų gaminių 

atliekų turėtojai galėtų pranešti apie turimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekas, o Organizacija 

suorganizuos šių atliekų surinkimą 

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Organizacijos internetiniame 

puslapyje, nurodytas informaciniuose plakatuose ir pan.) telefono 

numeris 8 600 90030, kurio paskambinę apmokestinamųjų gaminių 

atliekų turėtojai praneša apie turimas apmokestinamųjų gaminių atliekas, 

o Organizacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 2 tūkst. 

eurų. 

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, įstaigų 

organizacijų, fizinių asmenų 

 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą iš 

to pageidaujančių įmonių, įstaigų organizacijų, transporto priemonių 

techninę priežiūrą ir remontą vykdančių juridinių ir fizinių asmenų per 

projektą „Mes rūšiuojam. Autoservise“ bei perduodant informaciją, apie 

poreikį surinkti atliekas, apmokestinamųjų gaminių  atliekas 

tvarkančioms įmonėms. 2016 m. prie projekto „Mes rūšiuojam. 

Autoservise“ buvo prisijungę 230 dalyvių. 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, 

įstaigų organizacijų, fizinių asmenų per projektą „Mes rūšiuojam. 

Įmonėje“. 2016 m. prie projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ prisijungė 

165 įmonės, iš viso prie projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ yra 

prisijungusios 979 įmonių, įstaigų ir organizacijų. 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimą iš to pageidaujančių 

bendruomenių, fizinių asmenų per projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“.  

2016 m. prie projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ prisijungė 29 

ambasadoriai, iš viso prie projekto prisijungė 732 ambasadoriai.  

Įvykdymo data – 2016-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma – 20 tūkst. eurų. 

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo projektą, t.y. įgyvendinti projektą „Mes 

rūšiuojam“  

 

2016 m. Lietuvos švietimo įstaigose buvo tęsiamas projektas „Mes 

rūšiuojam“, kurio metu Lietuvos švietimo įstaigose renkamos 

apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių) 

atliekos bei šviečiama ir informuojama visuomenė.  



Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma 

eurais 

2016 m. buvo tęsiamas projektas „Mes rūšiuojam. Įmonėje“, kurio metu 

renkamos įmonėse, įstaigose ir organizacijose susidarančios 

apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių)  

atliekos ir informuojama visuomenė apie apmokestinamųjų gaminių 

atliekų atskiro surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį 

aplinkai bei žmonių sveikatai, ir (ar) teikiama kita informacija. 

2016 m. buvo tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. 

Autoservise“, kurio metu kurio metu renkamos automobilių servisuose 

susidarančios apmokestinamųjų gaminių atliekos ir informuojama 

visuomenė apie  apmokestinamųjų gaminių atliekų atskiro surinkimo 

būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių 

sveikatai, ir (ar) teikiama kita informacija. 

2016 m. tęsiamas aplinkosauginis projektas „Mes rusiuojam. Vasara“, 

kurio metu visoje Lietuvoje organizuojamas apmokestinamųjų gaminių 

(nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių)   atliekų surinkimas bei 

šviečiama ir informuojama visuomenė. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma – 80 tūkst. eurų. 

Papildomai įrengti nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo vietas 

2016 m.  nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas pradėtas 

vykdyti ir pastatytos surinkimo talpos 127 naujose vietose. 

Įvykdymo data – 2016-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma – 15 tūkst eurų. 

 

5. Organizacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 4 (sutarčių kopijos 

pridedamos): 

Lentelėje Nr. 4 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų rūšis) 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 
Apmokestinamųjų gaminių (pagal rūšis) atliekų surinkimas, vežimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

Palangos miesto savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Raseinių rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Neringos savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Visagino savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Biržų rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 



Ignalinos rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Telšių rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Trakų rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Varėnos rajono savivaldybės administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

Savivaldybės įmonė „Kretingos 

komunalininkas“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais. 

UAB „Biosistema“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo 

administravimas bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Audito ir mokesčių konsultacijų biuras“ Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

UAB „Komunikacijos idėjos“ 
Visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Auditorių biuras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo oragnizavimo veiklos atitikties 

patikrinimas veiklos organizavimo plane, finansavimo schemoje bei 

visuomenės informavimo ir švietimo programoje.  

Advokatas Mantas Valiukas Teisinės paslaugos 

 

6. Organizacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.  

liepos 2 d. įsakymu Nr. D1 – 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra 

perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu, apmokestinamųjų gaminių atliekas tvarkančią įmonę parinko konkurso būdu. 

2015 m. gruodžio 22 d. pirkimo skelbimas būtų paskelbtas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus 

per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Organizacijos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

2016 m. paslaugų pirkimo konkurse pasiūlymą pateikė UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2 A, Vilnius, įmonės kodas 

302445137. Konkurso būdu parinkta atliekas tvarkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2 A, Vilnius. 

 

7.  Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir 

visuomenės informavimą ir švietimą, dydis eurais pateiktas Lentelėje Nr. 5: 

 

Lentelė Nr. 5 

 



Apmokestinamųjų gaminių rūšis 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir 

pavedimo davėjų, preliminari įnašo dalis 

(be PVM) mokama už vieną LR vidaus 

rinkai patiektą apmokestinamųjų 

gaminių toną eurais už toną 

Baterijos (galvaniniai elementai) 1793,14 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 199,50 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 17,48 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto priemones 5,25 

Pramoniniai akumuliatoriai 17,48 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 5,25 

Nešiojami akumuliatoriai 271,69 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 199,50 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 394,80 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 394,80 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 210 

Padangos 60,48 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metiniai įnašų už gaminių atliekų tvarkymo organizavimo administravimą 

ir garantiniam fondui dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 6: 

  

Lentelė Nr. 6 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymui ir visuomenės informavimui bei švietimui per metus skirtų lėšų 

suma eurais 

Metinių Organizacijos steigėjų, dalininkų 

ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų 

Organizacijai, už gaminių atliekų 

tvarkymo  organizavimo administravimą 

ir garantiniam fondui dydžiai eurais 
nuo iki 

0 200 80 

201 400 140 

401 800 200 

801 1600 260 

1601 3200 440 

3201 6400 660 

6401 10 000 1000 

10 001 ~ 1400 

 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 853921,94 EUR. Organizacijos 

steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą (skaičiuojant 

nuo visų Organizacijos gaunamų pajamų už apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimą) – 81%. 

 

8.  Kitų (Organizacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Organizacijos pajamų dydis – 0 EUR. 

 

9. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM –  853921,94 EUR. 

 

10. Lėšos, skirtos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo užduočių vykdymui be PVM –  687887,51 EUR, iš jų už nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 687887,51 

EUR . 

 

11. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM  – 33745,30 EUR. 

 

12. Lėšos, skirtos su apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms be PVM – 0 EUR. 

 

13. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 132289,13 EUR, iš jų Organizacijos 

administravimui be PVM – 106112,74 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 26176,39 EUR. 

 

14. Informacija apie 2016 m. Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo klausimais programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 7: 

 

Lentelė Nr. 7 



 

Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

Gamintojai ir importuotojai 

 

Organizuoti seminarus 

 

2016 m. balandžio 26 d. Kauno r.,  

2016 m. liepos 5 d., Rokiškyje, 

2016 m. liepos 6 d. Naujojoje Akmenėje, 

2016 m. liepos 18 d. Kelmėje, 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje, 

2016 m. rugpjūčio 18 d. Šiauliuose, 

2016 m. rugpjūčio 19 d. Kretingos raj., 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolėje, 

įmonėms organizuoti specializuoti seminarai, kurių metu baterijų ir 

akumuliatorių gamintojai ir importuotojai supažindinti su jų 

teisėmis ir pareigomis, numatytomis Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose apmokestinamųjų gaminių atliekų  

tvarkymą ir  Organizacijos veikla bei pateikta kita informacija. 

2016 m. birželio 2 d. Marijampolėje, 

2016 m. birželio 7 d. Kaune, 

2016 m. birželio 9 d. Kupiškyje, 

2016 m. liepos 19 d. Kretingoje, 

2016 m. liepos 20 d. Vilniuje, 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Anykščių r., 

organizuoti specializuoti seminarai baterijų ir akumuliatorių 

gamintojams ir importuotojams, kuriuose importuotojai buvo 

supažindinami su gaminių gamintojams ir importuotojams 

numatytomis teisėmis ir pareigomis. 

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus raj., 

 baterijų ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams bei 

platintojams buvo organizuotas seminaras, kuriame dalyviai 

supažindinti su naujausiais aplinkosauginiais reikalavimais baterijų 

ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams bei platintojams. 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, 

 2016 m. lapkričio 17 d., Kaune,  

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose, 

organizuoti seminarai dėl apmokestinamųjų gaminių gamintojams, 

importuotojams ir platintojams LR teisės aktuose nustatytų 

aplinkosauginių reikalavimų. 

2016 m. lapkričio 29 d. Kaune, 

2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus r., 

organizuoti seminarai dėl baterijų ir akumuliatorių gamintojams, 

importuotojams bei platintojams numatytų naujausių 

aplinkosauginių reikalavimų. Taip pat pristatytos  baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos ir galimybės jomis 

naudotis. 

2016 m. lapkričio 8 d. Vilniaus r.,  

apmokestinamųjų gaminių gamintojams, importuotojams ir 

platintojams buvo organizuotas seminaras, kuriame buvo pristatytos 

gamintojams, importuotojams numatytos teisės ir pareigos, taip pat 

pristatyta esama situacija gaminių atliekų tvarkymo srityje ir kita 

aktuali informacija.  

Papildomai, elektroniniu būdu gamintojams ir importuotojams buvo 

siunčiama informacija:  

2016 m. gegužės 24 d. apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir 

importuotojams buvo išplatinta informacija dėl nustatytų pareigų 

vykdymo „Už gaminių atliekų tvarkymo neorganizavimą – baus 

įmones“; 

2016 m. birželio 6 dieną bei birželio 13 dieną apmokestinamųjų 

gaminių gamintojams ir importuotojams buvo siunčiama 

informacija dėl apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo; 

Taip pat 2016 m. birželio 14 d. elektroniniu būdu apmokestinamųjų 

gaminių gamintojams ir importuotojams buvo pateikta informacija 

apie visuomenės informavimą ir švietimą „Ar efektyviai gyventojai 



Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

informuojami apie atliekų tvarkymą?“ 

2016 m. rugpjūčio 5 dieną buvo siunčiama informacija apie 

apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams 

nustatytas pareigas ir jų vykdymą bei GIA gaminių atliekų 

tvarkymo sąlygas 2016 metams; 

2016 m. rugpjūčio 10 d. buvo siųsta informacija apmokestinamųjų 

gaminių importuotojams dėl gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo bei GIA gaminių atliekų tvarkymo sąlygos 2016 

metams. 

2016 m. rugpjūčio 29 d. buvo siunčiama informacija apie 

apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams 

nustatytas pareigas ir jų vykdymą bei GIA gaminių atliekų 

tvarkymo sąlygas 2016 metams; 

Įvykdymo data – 2016-12-01. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 3000. 

Teikti informaciją 

Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais  

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 

200. 

Platintojai 

Organizuoti seminarus 

 

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus raj., 

 platintojams buvo organizuotas seminaras, kuriame dalyviai 

supažindinti su baterijų ir akumuliatorių platintojams nustatytais 

naujausiais aplinkosauginiais reikalavimais. 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, 

 2016 m. lapkričio 17 d., Kaune, 

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose, 

organizuoti seminarai dėl apmokestinamųjų gaminių platintojams 

LR teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. 

2016 m. lapkričio 29 d. Kaune, 

2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus r., 

Organizuoti seminarai dėl baterijų ir akumuliatorių platintojams 

numatytų naujausių aplinkosauginių reikalavimų. Taip pat 

pristatytos  baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos ir 

galimybės jomis naudotis. 

Įvykdymo data – 2016-12-01. 

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 500. 

Organizuoti seminarus 

autoservisams 

2016 m. lapkričio 3 d. Vilniuje, 

2016 m. lapkričio 15 d. Kaune, 

organizuoti seminarai, kurių metu  transporto priemonių techninę 

priežiūrą ir remontą vykdantys asmenys informuoti apie jiems 

nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, esančias alyvų atliekų 

surinkimo sistemas ir galimybe jomis naudotis bei pateikta kita 

informacija. 

Įvykdymo data – 2016-11-15. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 1500. 

Teikti informaciją  

Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 200. 

Vartotojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 200. 

Teikti informaciją TV ir 

(ar) radijo laidose ir (ar) 

spaudoje ir (ar) internete 

 

Informacija apie būtinybę rinkti ir rūšiuoti panaudotas baterijas ir 

akumuliatorius, padangas, tepalo, kuro ir oro filtrų, amortizatorių 

atliekas bei apie panaudotų nešiojamųjų baterijų priėmimo vietas  

2016 m.  kovo 17 d. - 19 d. buvo skelbiama spaudoje: „ Sostinė“ ; 

„Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; „Naujienos“; 

„Naujas rytas“; „Vakarų ekspresas“; „Šiaulių kraštas“; „Alytaus 

naujienos“; „Druskonis“; „Panevėžio kraštas“; „Telšių žinios“; 



Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

„Žemaitis“; „Tauragės kurjeris“; „Suvalkietis“; „Utenos apskrities 

žinios“; „Merkio kraštas“.  

2016 m. birželio 23 d.  – birželio 28 d.  buvo skelbiama spaudoje: 

laikraščiuose „Sostinė“, „Elektrėnų žinios“, „Gimtoji žemė“, 

„Kauno diena“, „Naujienos“, „Naujas rytas“, „Vakarų ekspresas“, 

„Šiaulių kraštas“, „Alytaus naujienos“, „Druskonis“, „Panevėžio 

kraštas“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės kurjeris“, 

„Suvalkietis“, „Merkio kraštas“, „Sugardas“, „Utenos apskrities 

žinios“.  

2016 m. rugsėjo 15 d. laikraštyje „Gimtoji žemė“, laikraštyje 

„Alytaus naujienos“, laikraštyje „Panevėžio kraštas“, laikraštyje 

„Suvalkietis“, laikraštyje „Sugardas“, laikraštyje „Utenos apskrities 

žinios“ ; 

2016 m. rugsėjo 16 d. laikraštyje „Elektrėnų žinios“, laikraštyje 

„Kauno diena“, laikraštyje „Naujienos“, laikraštyje „Naujas rytas“, 

laikraštyje „Vakarų ekspresas“, laikraštyje „Šiaulių kraštas“, 

laikraštyje „Telšių žinios“, laikraštyje „Žemaitis“, laikraštyje 

„Tauragės kurjeris“, laikraštyje „Merkio kraštas“; 

2016 m. rugsėjo 17 d. laikraštyje „Sostinė“; 

2016 m. rugsėjo 16/22 d. laikraštyje „Druskonis“; 

2016 m. gruodžio 15 d. laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Alytaus 

naujienos“, „Panevėžio kraštas“, „Suvalkietis“, „Utenos apskrities 

žinios“, „Sugardas“. 

2016 m. gruodžio 16 d. buvo skelbiama  

laikraščiuose „Elektrėnų žinios“, „Kauno diena“, „Naujienos“, 

„Naujas rytas“, „Vakarų ekspresas“, „Šiaulių kraštas“, „Alytaus 

naujienos“, „Druskonis“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės 

kurjeris“, „Merkio kraštas“.  

2016 m. gruodžio 17 d. laikraštyje „Sostinė“. 

Taip pat informacija apie būtinybę rinkti ir rūšiuoti panaudotas 

baterijas ir akumuliatorius, padangas, tepalo, kuro ir oro filtrų, 

amortizatorių atliekas buvo pateikta:  

2016 m. gegužės 4 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis“; 

2016 m. balandžio 20 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis“;  

2016 m. birželio 2 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“; 

2016 m. birželio 7 d. laikraštyje „Atspindžiai“; 

2016 m. rugsėjo 9 d. laikraštyje „Gargždų kraštas“, laikraštyje 

„Šilutės naujienos“, laikraštyje „Giružis“. 

2016 m. rugsėjo 14 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis‘. 

2016 m. rugsėjo 24 d. laikraštyje „Širvintų kraštas“; 

2016 m. spalio 26 d.laikraštyje „Valstiečių laikraštis“;  

2016 m. lapkričio 3 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“. 

2016 m. lapkričio 12 d. laikraštyje „Švenčionių kraštas“. 

Taip pat informacija apie būtinybę rinkti ir rūšiuoti panaudotas 

baterijas ir akumuliatorius, padangas, tepalo, kuro ir oro filtrų, 

amortizatorių atliekas buvo pateikta internetinėse svetainėse:  

2016 m. vasario 10 d. www.lrytas.lt, www.delfi.lt, www.alfa.lt, 

www.elektronika.lt, www.kurjeris.lt, www.fm99.lt. 

2016 m. rugsėjo 7 d. www.vilkmerge.lt, www.kauno.diena.lt, 

www.diena.lt, www.klaipeda.diena.lt, www.elektronika.lt, 

www.ve.lt, www.delfi.lt. 

2016 m. rugsėjo 8 d. www.rinkosaikste.lt, www.mototurgus.lt, 

www.tvnaujienos.lt, www.auto.lrytas.lt.  

Taip pat informacija apie būtinybę rinkti ir rūšiuoti panaudotas 

baterijas ir apmokestinamuosius gaminius buvo pateikta:  

2016 m. rugpjūčio 28 d. ir 2016 m. rugsėjo 3 d. Lrytas.tv televizijos 

laidoje „Ekovizija“; 

Įvykdymo data – 2016-12-17.  

Skirta preliminari lėšų suma eurais – 7245. 

Teikti informaciją apie 

atliekų surinkimo 

Informacija apie Lietuvos švietimo įstaigose vykstantį 

aplinkosauginį projektą „ Mes rūšiuojam“, kurio metu renkamos 



Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

projektą  

 

baterijų ir nešiojamųjų akumuliatorių atliekos bei kita aktuali 

informacija buvo skelbiama : 

2016 m. sausio 22 d. laikraštyje „Atspindžiai“; 

2016 m. sausio 26 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“;  

2016 m. sausio 27 d. laikraščiuose „Alio Jonava“ bei „Utenos 

diena“;  

2016 m. vasario 2 d. laikraščiuose „Naujienų“ bei „Alytaus 

naujienos“; 

2016 m. vasario 3 d. laikraštyje „Širvintų kraštas“; 

2016 m. vasario 4 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. vasario 10 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 2016 m. vasario 17 

d. laikraštyje „Alio Jonava“; 

2016 m. vasario 25 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“;  

2016 m. kovo 24 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. birželio 7 d. laikraštyje „Naujienos; 

2016 m. liepos 5 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“; 

 2016 m. liepos 12 d. laikraštyje „Naujienos“; 

 2016 m. rugsėjo 20 d. laikraščiuose „Kupiškėnų mintys“; 

 2016 m. rugsėjo 22 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. spalio 13 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. lapkričio 12 d. laikraštyje „Švenčionių kraštas“; 

Taip pat internetinėse svetainėse: 

2016 m. sausio 21 d. internetinėse svetainėse www.grynas.delfi.lt, 

www.grokiskis.lt; www.penki.lt; www.regionunaujienos.lt, 

www.musulaikas.lt; www.lietuve.lt; www.krastonaujienos.lt; 

2016 m. sausio 22 d. www.bernardinai.lt;  

www.manokedainiai.lt; www.manojurbarkas.lt;  

2016 m. rugsėjo 14 d. www.jp.lt, www.regionunaujienos.lt, 

www.aina.lt, www.elektronika.lt, www.klaipeda.diena.lt, 

www.kauno.diena.lt, www.diena.lt.  

2016 m. rugsėjo 27 d. www.elektronika.lt, www.alfa.lt, 

www.silelis.res.lt.  

2016 m. rugsėjo 30 d. www.klevualeja.lt. 

2016 m. spalio 5 d. www.kurjeris.lt; www.regionunaujienos.lt; 

www.alfa.lt. 

 Informacija apie projektą „Mes rūšiuojam.Vasara“ buvo 

skelbiama: 

2016 m. birželio 3 d. laikraštyje „Biržiečių žodis“;  

2016 m. birželio 8 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

 2016 m. birželio 9 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. birželio 10 d. laikraštyje „Radviliškio naujienos“; 

 2016 m. birželio 25 d. laikraštyje „Alio Jonava“;  

2016 m. spalio 18 d. laikraštyje „Valsčius“. 

Informacija apie projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“ buvo teikiama 

savivaldybių internetiniuose puslapiuose:  

2016 m. gegužės 31 d. www.salcininkai.lt, www.jonava.lt, 

www.elektronika.lt; www.kalvarija.lt,   

 2016 m. birželio 1 d. www.pasvalys.lt bei www.jurbarkas.lt;  

2016 m. birželio 2 d. www.anyksciai.lt; 

2016 m. birželio 21 d. www.delfi.lt;  

Informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo 

akcijas buvo pateikta: 

2016 m. vasario 18 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 m. vasario 19 d. „Gargždų kraštas“; 

2016 m. vasario 24 d. laikraštyje „Švyturys“; 

2016 m. vasario 26 d. laikraštyje „Plungės žinios“; 

2016 m. kovo 1 d. „Gimtasis Rokiškis“; 

2016 m. kovo 26 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

2016 m. balandžio 8 d. laikraščiuose„Dainavos žodis“, „Miesto 

laikraštis (Marijampolė)“; 

2016 m. balandžio 9 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 



Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

2016 m. balandžio 20 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

2016 m. spalio 11 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 spalio 14 d. laikraštyje „Plungė“; 

2016 m. spalio 15 d. laikraštyje „Švyturys“;  

2016 m. lapkričio 4 d. laikraštyje „Sekundė“; 

2016 m. lapkričio 5 d. laikraštyje „Tėvynė“; 

2016 m. lapkričio 9 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

 2016 m lapkričio 11 d. „Zarasų kraštas“; 

2016 m. lapkričio 22 d.  laikraščiuose „Atspindžiai“; „Merkio 

kraštas“; 

2016 m. lapkričio 23 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“; 

2016 m. lapkričio 25 d. laikraštyje „Trakų žemė“; 

2016 m. lapkričio 30 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

Taip pat internetinėse svetainėse: 

2016 m. balandžio 5 d. www.suduvosgidas.lt;  

2016 m.  spalio 10 d. www.kretinga.lt;  

2016 m. spalio 11 d. www.palanga.lt;  

2016 m. spalio 12 d. www.neringa.lt, www.telsiai.lt, 

www.plunge.lt; www.rietavas.lt;   

2016 m. spalio 14 d. www.klaipeda.lt;  

2016 m. spalio 18 d. www.siauliai.lt; www.pakruojis.lt;  

2016 m. spalio 31 d. www.kupiskis.lt; www.birzai.lt; 

2016 m. lapkričio 3 d. www.panevėžys.lt;  

2016 m. lapkričio 7 d. www.pasvalys.lt, www.zarasai.lt, 

www.ignalina.lt; 

2016 m. lapkričio 11 d. www.silale.lt, www.kalvarija.lt;  

2016 m. lapkričio 15 d. www.raseiniai.lt, www.kaisiadorys.lt, 

www.druskininkai.lt;  

2016 m. lapkričio 16 d. www.arsa.lt;  

2016 m. lapkričio 17 d. www.birstonas.lt;  

2016 m. lapkričio 20 d. www.alytauspulsas.lt;  

2016 m. lapkričio 21 d. www.salcininkai.lt, www.jonava.lt;  

2016 m. lapkričio 22 d. www.trakai.lt, www.ukmerge.lt;  

2016 m. lapkričio 23 d. www.svencionys.lt;  

2016 m. lapkričio 24 d. www.elektrenai.lt, www.vrsa.lt;  

2016 m. lapkričio 11 d. www.sakiai.lt; 

2016 m. vasario 17- kovo 1 dienomis Gamintojų ir Importuotojų 

Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“, VšĮ „Ekošviesa“ kartu su Pažangaus 

Bendradarbiavimo Akademija rengė rengė 10 užsiėmimų įvairiose 

sostinės mokyklose. užsiėmimų metu moksleiviai buvo 

informuojami apie apmokestinamųjų gaminių ir nešiojamų baterijų 

ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemas, atskiro surinkimo 

būtinumą, atliekų pridavimo galimybes; jų perdirbimą, gaunamas 

žaliavas bei tokių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žalą žmonių 

sveikatai. 

2016 m. gegužės 31 d. buvo siųsta informacija apie projekto „Mes 

rūšiuojam. Ambasadoriai“ aktyviojo etapo sezono pradžią visoms 

Lietuvos savivaldybėms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams 

bei projekto amabasadoriams. 

2016 m. birželio 3 d. XFM radijo žinių laidos metu (įrašas buvo 

leidžiamas 3 kartus) buvo teikiama informacija apie aplinkosauginį 

projektą „Mes rūšiuojam. Ambasadoriai“. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 18000. 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių 

platintojams teikti 

informacinę medžiagą  

2016 m. išplatinta informacinė medžiaga (124 plakatai) apie 

galimybę nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas priduoti 

platinimo vietose, iš viso baterijų ir  akumuliatorių platinimo 

vietoms išplatinti   1007 plakatai. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 200. 



Tikslinė grupė Priemonės 
Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 

suma eurais 

Padangų platintojams 

teikti informacinę 

medžiagą 

2016 m.  padangų platintojams išplatinta  informacinė medžiaga 

(92 plakatai), iš viso padangų platintojams išplatinta  informacinė 

medžiaga (1374 plakatai) apie padangų atliekų keliamą pavojų 

aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 200. 

Valstybinių aplinkos 

apsaugos institucijų  

darbuotojai 

Valstybinėms aplinkos 

apsaugos institucijoms 

pageidaujant jų 

darbuotojams organizuoti 

seminarus-diskusijas dėl 

apmokestinamųjų 

gaminių gamintojams ir 

importuotojams nustatytų 

pareigų vykdymo  

2016 m. lapkričio 3 d. Panevėžio RAAD darbuotojams; 

2016 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos RAAD darbuotojams; 

2016 m. gruodžio 5 d. Šiaulių RAAD darbuotojams  

2016 m. gruodžio 6 d. Alytaus RAAD darbuotojams; 

organizuoti seminarai - diskusijos dėl alyvų gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo bei aptarta esama 

situacija alyvų atliekų tvarkymo srityje. 

Įvykdymo data – 2016-12-06. 

 Skirta preliminari lėšų suma eurais – 2500. 

 

15. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Organizacijos metinės finansinės ataskaitos ir pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su 

Lietuvos auditorių rūmais suderintą licencijos turėtojo (Organizacijos) patikrinimo techninę užduotį parengta nepriklausomo 

auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita dėl licencijos turėtojo (Organizacijos) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties 

Veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, Finansavimo schemai ir Švietimo programai pridedamos. 

 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos  

direktorius Alfredas Skinulis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATASKAITA APIE 2016 METAIS VYKDYTĄ 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PLANĄ, FINANSAVIMO SCHEMOJE IR ŠVIETIMO 

PROGRAMOJE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius, 2017 m. 



1. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijai (toliau – Organizacija) 2016 m. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – 

ENTP) tvarkymą pavedusių Organizacijos steigėjų, dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas pridedamoje elektroninėje 

versijoje. 

 

2. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR vidaus rinkai 2016 m. tiektas transporto priemonių kiekis – 82875 

tonos. 

 

3.  Organizacijos 2016 metais surinktų ir sutvarkytų ENTP kiekis – 5827,905 tonų. ENTP surinktos Organizacijos 

organizuojamoje ENTP surinkimo sistemoje (fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, gaminių platinimo vietos, autoservisai ir 

pan.). Surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekį įrodančių dokumentų kopijas pridedamos. 

 

4. Informacija apie 2016 m. Organizacijos vykdytas ENTP tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta 

Lentelėje Nr. 1: 

 

        Lentelė Nr. 1 

 

Priemonės Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma eurais 

Pagal Organizacijos poreikį sudaryti sutartį 

(-is) su  ENTP tvarkančiomis įmonėmis dėl 

ENTP tvarkymo ir bendradarbiauti tvarkant 

ENTP 

Sudaryta sutartis su VšĮ „Transporto atliekų tvarkymas“ ir bendradarbiaujama 

su šiomis įmonėmis: UAB „Rokmeta“, UAB „Vilauto“, UAB „Bengina“, 

UAB „Arauta“, UAB „Autoprada“, MB „Ratuotas“, UAB „Arunta ir Ko“, 

UAB „Autodigma“, UAB „Autima“, UAB „Dovydo transportas“, UAB 

„Glorijama“, A. Liachovičiaus personalinė įmonė, UAB „Autmeta“, UAB 

„Kauno verslo grupė“, UAB „Jurgmolita“, UAB „Augme“, G. Radzevičiaus 

firma, UAB „Liumanta“, UAB „Virgista“, UAB „Draco ir Ko“, V. 

Jokūbausko įmonė, MB „Užubalis“, UAB „Autokaita“, UAB „Laurimeta“, 

UAB „Versor“, UAB „Jurturas“, UAB „Gelgaudiškio autolaužynas“, UAB 

„Venumis“, UAB „Ardona“, R. Gusto individuali įmonė, UAB „Ruvis“, UAB 

„Marsera“, UAB „Maksivis“, UAB „Edvardo servisas“, Darius Pipiras, 

Dainiaus Butkaus komercinė firma, UAB „Edilendas“, Lolitos Špinderienės 

įmonė, MB „AutoBro“, UAB „Varimeda“, UAB „Darbo bitės“, UAB 

„Autolūžis“, UAB „Vidvestuma“, UAB „Rotoksema“, UAB „Alvimeta“, 

UAB „Autoarka“, UAB „Detora“, UAB „Autofuroras“, UAB „Autosėkmė“, 

UAB „Nojus“, UAB „Merstoja“, UAB „Ramidonas“, UAB „Autofoma“, 

Robertas Paškauskas, UAB „Luminaris“, UAB „Damada“, UAB „Soverta“, 

UAB „Autoaidas“, UAB „Tauja“, UAB „Autometas“, UAB „Gejūna“, UAB 

„JL Transportas“, UAB „Partibus“, IĮ „Andriaus autolaužynas“, UAB „K&D 

auto” . 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 10 tūkst. eurų. 

Siekti užtikrint ENTP pakartotinio 

naudojimo ir naudojimo užduočių 

įvykdymą, t.y. bendradarbiaujant su ENTP ir 

kitas atliekas tvarkančiomis įmonėmis 

užtikrinti, kad ENTP ardymo metu 

susidarančios atliekos būtų panaudojamos 

Organizacija siekia užtikrinti visų ENTP tvarkytojų, su kuriais 

bendradarbiauja  (UAB „Rokmeta“, UAB „Vilauto“, UAB „Bengina“, UAB 

„Arauta“, UAB „Autoprada“, MB „Ratuotas“, UAB „Arunta ir Ko“, UAB 

„Autodigma“, UAB „Autima“, UAB „Dovydo transportas“, UAB 

„Glorijama“, A. Liachovičiaus personalinė įmonė, UAB „Autmeta“, UAB 

„Kauno verslo grupė“, UAB „Jurgmolita“, UAB „Augme“, G. Radzevičiaus 

firma, UAB „Liumanta“, UAB „Virgista“, UAB „Draco ir Ko“, V. 

Jokūbausko įmonė, MB „Užubalis“, UAB „Autokaita“, UAB „Laurimeta“, 

UAB „Versor“, UAB „Jurturas“, UAB „Gelgaudiškio autolaužynas“, UAB 

„Venumis“, UAB „Ardona“, R. Gusto individuali įmonė, UAB „Ruvis“, UAB 

„Marsera“, UAB „Maksivis“, UAB „Edvardo servisas“, Darius Pipiras, 

Dainiaus Butkaus komercinė firma, UAB „Edilendas“, Lolitos Špinderienės 

įmonė, MB „AutoBro“, UAB „Varimeda“, UAB „Darbo bitės“, UAB 

„Autolūžis“, UAB „Vidvestuma“, UAB „Rotoksema“, UAB „Alvimeta“, 

UAB „Autoarka“, UAB „Detora“, UAB „Autofuroras“, UAB „Autosėkmė“, 

UAB „Nojus“, UAB „Merstoja“, UAB „Ramidonas“, UAB „Autofoma“, 

Robertas Paškauskas, UAB „Luminaris“, UAB „Damada“, UAB „Soverta“, 

UAB „Autoaidas“, UAB „Tauja“, UAB „Autometas“, UAB „Gejūna“, UAB 

„JL Transportas“, UAB „Partibus“, IĮ „Andriaus autolaužynas“, UAB „K&D 

auto”), tinkamą veiklos vykdymą, organizavo ir finansavo visų atliekų taip pat 

neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų surinkimą bei perdirbimą. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma eurais – 140 tūkst. 

eurų. 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl Bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei siekiant sudaryti palankias sąlygas 



Priemonės Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma eurais 

ENTP surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo, t.y.  

bendradarbiaujant su savivaldybėmis 

organizuoti ENTP surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams atiduoti 

ENTP atliekų tvarkytojams 

gyventojams  atiduoti ENTP atliekų tvarkytojams bei sumažinti šių atliekų 

patekimą į aplinką : 

2016 m. vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Šilutės rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Kretingos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Palangos miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d.  ir spalio 17 d. Neringos savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  vasario 29 d. ir spalio 17 d. Skuodo rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Telšių rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Plungės rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 2 d. ir spalio 19 d. Rietavo savivaldybėje organizuota atliekų 

surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Šiaulių rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Radviliškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Kelmės rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Joniškio rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Akmenės rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 7 d. ir spalio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d.  Panevėžio miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Panevėžio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Rokiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Biržų rajono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Pasvalio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  kovo 14 d. ir lapkričio 8 d. Kupiškio rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m. balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Utenos rajono savivaldybėje 

organizuota  atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Anykščių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Visagino savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Molėtų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 5 d. ir lapkričio 15 d. Ignalinos rajono savivaldybėje 



Priemonės Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma eurais 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Tauragės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šilalės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Pagėgių savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Marijampolės savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Vilkaviškio savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Šakių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d.  ir lapkričio 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 11 d. ir lapkričio 21 d. Kalvarijos savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Alytaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Varėnos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Druskininkų savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kauno miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kauno rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Jonavos rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Raseinių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d.  ir lapkričio 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Prienų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 18 d. ir lapkričio 28 d. Birštono savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Ukmergės rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d.  ir gruodžio 5 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Trakų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Švenčionių rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Elektrėnų savivaldybėje organizuota 

atliekų surinkimo akcija; 

2016 m.  balandžio 25 d. ir gruodžio 5 d. Širvintų rajono savivaldybėje 

organizuota atliekų surinkimo akcija; 



Priemonės Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų suma eurais 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 5 tūkst. eurų. 

Bendradarbiauti su regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl ENTP surinkimo bei 

visuomenės informavimo ir švietimo, t.y.  

bendradarbiaujant su regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais organizuoti ENTP 

surinkimą, siekti sudaryti palankias sąlygas 

gyventojams atiduoti ENTP atliekų 

tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visais regioniniais atliekų tvarkymo centrais 

dėl ENTP surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo.  

Taip pat, 2016 m. liepos 1 d. Asociacijos atstovas dalyvavo Lietuvos 

Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos rengtame visuotiniame 

narių susirinkime. Jo metu buvo pristatytas naujas atliekų, tame tarpe ENTP, 

surinkimo ir visuomenės informavimo ENTP tvarkymo klausimais projektas, 

kuris įgyvendinamas kartu su RATC ir kitais atliekų tvarkytojais. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 tūkst. eurų. 

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 

90030, kuriuo paskambinę ENTP turėtojai 

galėtų pranešti apie turimas ENTP, o 

Organizacija suorganizuos šių atliekų 

surinkimą 

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Organizacijos internetiniame puslapyje, 

nurodytas informaciniuose plakatuose ir pan.) telefono numeris 8 600 90030, 

kurio paskambinę ENTP  turėtojai praneša apie turimas ENTP, o Organizacija 

suorganizuoja šių atliekų surinkimą. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 tūkst. eurų. 

Organizuoti ENTP surinkimą iš to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų organizacijų, 

fizinių asmenų 

Organizacija organizavo ENTP surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, 

įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų. Organizacija organizuoja ENTP 

surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, įstaigų organizacijų ir fizinių asmenų 

per projektą „Mes rūšiuojam Automobilių atliekas“ bei perduodant 

informaciją, apie poreikį surinkti atliekas, ENTP  atliekas tvarkančioms 

įmonėms. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 2 tūkst. eurų. 

Organizuoti ENTP surinkimo projektą, t.y. 

įgyvendinti projektą „Mes rūšiuojam“  

 

2016 m. prasidėjo ENTP surinkimą užtikrinantis projektas „Mes rūšiuojam 

Automobilių atliekas“. Šiuo projektu daugiausia dėmesio skiriama ENTP 

ardytojų švietimui, kad susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal visus 

reikalavimus bei informuojama visuomenė apie surenkamų ENTP atskiro 

surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių 

sveikatai ir teikiama kita informacija.  

2016 m. buvo organizuojamas projektas „Mes rūšiuojam. Akademija“, kurio 

metu organizuojami seminarai automobilių pardavimo veiklą vykdantiems 

asmenims. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 6 tūkst. eurų. 

 

5. Organizacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 2 (sutarčių kopijos 

pridedamos): 

 

Lentelėje Nr. 2 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų rūšis) 

UAB „Laurimeta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Vidvestuma“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Darbo bitės“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Marsera“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Gelgaudiškio 

autolaužynas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autolūžis“ 
ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 



švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „ Merstoja“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Arunta ir Ko“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autoarka“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

V. Jokūbausko įmonė 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

MB Užubalis 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Jurgmolita“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Liumanta“ 

 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Draco ir KO“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Detora“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Jurturas 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Ruvis“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Kauno verslo grupė“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Vilauto“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autoprada“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Dovydo transportas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autofuroras“ 
ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 



švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autosėkmė“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

MB „AutoBro“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais  (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

A. Liachovičiaus personalinė 

įmonė 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Glorijama“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Varimeda“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Versor“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Bengina“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Virgista“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

Lolitos Špinderienės įmonė 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Rokmeta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

MB „Ratuotas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Arauta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

G. Radzevičiaus firma 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Autodigma“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autima“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Augme“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 



tvarkymas“). 

UAB „Alvimeta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autmeta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autokaita“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Venumis“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Ardona“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

R. Gusto individuali įmonė 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Maksivis“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Edvardo servisas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

Darius Pipiras 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

Dainiaus Butkaus komercinė 

firma 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Edilendas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Rotoksema“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Nojus“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Ramidonas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autofoma“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

Robertas Paškauskas 
ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 



švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Luminaris“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Damada“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Soverta“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autoaidas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Tauja“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Autometas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Gejūna“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „JL Transportas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „Partibus“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

IĮ „Andriaus autolaužynas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

UAB „K&D auto” 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais (tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“). 

Palangos miesto savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais  

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais  

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais  

Raseinių rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais  

Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 
Neringos savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 



švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Visagino savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Biržų rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Zarasų rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Šalčininkų rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Trakų rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracija 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

Savivaldybės įmonė „Kretingos 

komunalininkas“ 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Biosistema“ 
ENTP tvarkymo organizavimo administravimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais. 

UAB „Audito ir mokesčių 

konsultacijų biuras“ 
Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

UAB „Komunikacijos idėjos“ Visuomenės informavimas ir švietimas ENTP tvarkymo klausimais. 

UAB „Auditorių biuras“ 
ENTP tvarkymo oragnizavimo veiklos atitikties patikrinimas veiklos organizavimo 

plane, finansavimo schemoje bei visuomenės informavimo ir švietimo programoje.  

Advokatas Mantas Valiukas Teisinės paslaugos 

 

6. Informacija apie įrengtas ENTP priėmimo vietas ir atliekas tvarkančias įmones, kurioms perduodamos priėmimo vietose 

surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pateikta Lentelėje Nr. 3: 

 

Lentelė Nr. 3 

 

ENTP tvarkančios įmonės pavadinimas ENTP priėmimo vietos adresas 

UAB „Laurimeta“ Užukampio k., Lentvario sen., Trakų r. 

UAB „Vidvestuma“ Agrastų g. 2, Vilnius 
UAB „Darbo bitės“ Pramonės g. 11 A, Panevėžys 

UAB „Marsera“ Remontininkų g. 11, Kelmė 
UAB „Gelgaudiškio autolaužynas“ Daukantiškių k., Šakių r. 

UAB „Autolūžis“ Lentpjūvės g. 10, Pakuonis, Prienų r. 
UAB „ Merstoja“ Pramonės g. 7, Telšiai 



UAB „Arunta ir Ko“ J. Dalinkevičiaus g. 3 H, Naujoji Akmenė  
UAB „Autoarka“ Sedos g. 30, Telšiai 

V. Jokūbausko įmonė Gaurės g. 2M, Tauragė 
MB Užubalis Ūdrijos kel. 24, Užubalių k., Alytaus r. 

UAB „Jurgmolita“ Kurmoniškių k. Prienų r. 
UAB „Liumanta“ Nugalėtojų g. 22A, Vilnius 

UAB „Draco ir KO“ J.Basanavičiaus g. 114E, Utena 
UAB „Detora“ Verslininkų g. 14, Barklainių I k., Panevėžio r. 
UAB „Jurturas Grikštaičių g. 5, Grikštaičių k., Klaipėdos r. 
UAB „Ruvis“ Dūkšto kel. 7, Karlų k., Visagino sav. 

UAB „Kauno verslo grupė“ Raudondvario pl. 127, Kaunas 
UAB „Vilauto“ Taikos g. 111 B, Vilnius 

UAB „Autoprada“ Minsko pl. 33A, Vilnius 
UAB „Dovydo transportas“ Zibalų g. 18, Širvintos 

UAB „Autofuroras“ Prašiškių g. 53, Vanaginės k., Vilniaus r. 
UAB „Autosekmė“ Prašiškių g. 53, Vanaginės k., Vilniaus r. 

MB „AutoBro“ Fabriko g. 3A, Jonava 
A. Liachovičiaus personalinė įmonė A. Mickevičiaus g. 179, Čekoniškių k., Vilniaus r. 

UAB „Glorijama“ Liepkalnio g. 160 A, Vilnius 
UAB „Varimeda“ Lentupio g. 43, Švenčionys 

UAB „Versor“ Liepų g. 81, Klaipėda 
UAB „Bengina“ Žarijų g. 2A, 3 korpusas, Vilnius 
UAB „Virgista“ Geležinkelio g. 45F, Varėna 

Lolitos Špinderienės įmonė L. Prūseikos g. 21A, Daugėlaičių k., Vilkaviškio r. 
UAB „Rokmeta“ K. Donelaičio g. 16, Rokiškis 
MB „Ratuotas“ Šlamų k. 1A, Pasvalio r. 
UAB „Arauta“ Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. 

G. Radzevičiaus firma Šiltnamių g. 7, Bubiai, Kauno r. 
UAB „Autodigma“ J. Basanavičiaus g. 81A, Šiauliai 

UAB „Autima“ Šiaulių pl. 18, Telšiai 
UAB „Augme“ Drąsučių k., Kuršėnai, Šiaulių r. 

UAB „Alvimeta“ Sasnaukos k., Zarasų r. 
UAB „Autmeta“ Žemaičių g. 30, Ariogala, Raseinių r 

UAB „Autokaita“ Šakių g. 36, Suginčiai, Molėtų r. 

UAB „Venumis“ Minsko pl. 33C, Vilnius 

UAB „Ardona“ Lauko g. 12, Jurbarkas 

R. Gusto individuali įmonė Šiaurės g. 2, Jurbarkas 

UAB „Maksivis“ Betygalos g. 12, Kaunas 

UAB „Edvardo servisas“ Gamyklos g. 43A, Mažeikiai 

Darius Pipiras Vairuotojų g. 4, Anykščiai 

Dainiaus Butkaus komercinė firma Užežerės k., Seda, Mažeikių r. 

UAB „Edilendas“ Visagino g. 14D, Rimšė, Ignalinos r. 

UAB „Rotoksema“ Klojimo g. 10, Eigirgalos k. Kauno r. 

UAB „Nojus“ Švyturio g. 15, Kalnuvėnų k. Klaipėdos r. 

UAB „Ramidonas“ Pramonės g. 4, Šveicarijos k. Jonavos r. 

UAB „Autofoma“ Vingio g. 2L, Marijampolė 

Robertas Paškauskas Jotijos g. 2, Valenčiūnų k. Šakių r. 

UAB „Luminaris“ Verslininkų g. 28, Taurų k., Tauragės r. 

UAB „Damada“ Šiaurinės g. 9, Telšiai 

UAB „Soverta“ Mostiškių k. Vilniaus r. 

UAB „Autoaidas“ Malūno g. 1, Grūšlaukės k. Kretingos r. 

UAB „Tauja“ Kruojos g. 3, Šniūraičių k. Radviliškio r. 

UAB „Autometas“ Savitiškio g. 10C, Panevėžys 

UAB „Gejūna“ Turgaus g. 4, Joniškis 

UAB „JL Transportas“ Žardupės g. 18, Klaipėda 

UAB „Partibus“ Gastomo g. 12, Skverbų k. Kupiškio r. 

IĮ „Andriaus autolaužynas“ Statybininkų g. 9B, Skuodas 

UAB „K&D auto” Alytaus g. 20C, Kalvarija 

7. Organizacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 

m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1 – 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra 

perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu, ENTP tvarkančias įmones parinko konkurso būdu. 2015 m. gruodžio 22 d. 



pirkimo skelbimas būtų paskelbtas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir 

platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Organizacijos ENTP tvarkymo 2016 m. paslaugų pirkimo konkurse 

pasiūlymą pateikė – VšĮ „Transporto atliekų tvarkymas“, kuri atstovauja šias įmones– UAB „Rokmeta“, UAB „Vilauto“, UAB 

„Bengina“, UAB „Arauta“, UAB „Autoprada“, MB „Ratuotas“, UAB „Arunta ir Ko“, UAB „Autodigma“, UAB „Autima“, 

UAB „Dovydo transportas“, UAB „Glorijama“, A. Liachovičiaus personalinė įmonė, UAB „Autmeta“, UAB „Kauno verslo 

grupė“, UAB „Jurgmolita“, UAB „Augme“, G. Radzevičiaus firma, UAB „Liumanta“, UAB „Virgista“, UAB „Draco ir Ko“, V. 

Jokūbausko įmonė, MB „Užubalis“, UAB „Autokaita“, UAB „Laurimeta“, UAB „Versor“, UAB „Jurturas“, UAB 

„Gelgaudiškio autolaužynas“, UAB „Venumis“, UAB „Ardona“, R. Gusto individuali įmonė, UAB „Ruvis“, UAB „Marsera“, 

UAB „Maksivis“, UAB „Edvardo servisas“, Darius Pipiras, Dainiaus Butkaus komercinė firma, UAB „Edilendas“, Lolitos 

Špinderienės įmonė, MB „AutoBro“, UAB „Varimeda“, UAB „Darbo bitės“, UAB „Autolūžis“, UAB „Vidvestuma“, UAB 

„Rotoksema“, UAB „Alvimeta“, UAB „Autoarka“, UAB „Detora“, UAB „Autofuroras“, UAB „Autosėkmė“, UAB „Nojus“, 

UAB „Merstoja“, UAB „Ramidonas“, UAB „Autofoma“, Robertas Paškauskas, UAB „Luminaris“, UAB „Damada“, UAB 

„Soverta“, UAB „Autoaidas“, UAB „Tauja“, UAB „Autometas“, UAB „Gejūna“, UAB „JL Transportas“, UAB „Partibus“, IĮ 

„Andriaus autolaužynas“, UAB „K&D auto”. Konkurso būdu parinktas atliekų tvarkytojas – VšĮ „Transporto atliekų tvarkymas“ 

ir jos atstovaujamos ENTP tvarkančios įmonės. 

 

8. Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už ENTP  tvarkymą ir visuomenės informavimą 

ir švietimą, dydis eurais be PVM – 5 EUR už vieną LR vidaus rinkai patiektą transporto priemonę. Organizacijos steigėjų, 

dalininkų ir pavedimo davėjų metinių įnašų už gaminių atliekų tvarkymo  organizavimo administravimą ir garantiniam fondui 

dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 4: 

  

Lentelė Nr. 4 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymui ir visuomenės informavimui bei švietimui per metus skirtų lėšų 

suma eurais 

Metinių Organizacijos steigėjų, dalininkų 

ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų 

Organizacijai, už gaminių atliekų 

tvarkymo  organizavimo administravimą 

ir garantiniam fondui dydžiai eurais 
nuo iki 

0 200 80 

201 400 140 

401 800 200 

801 1600 260 

1601 3200 440 

3201 6400 660 

6401 10 000 1000 

10 001 ~ 1400 

 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 326892 EUR. Organizacijos 

steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama už ENTP tvarkymą ir švietimą (skaičiuojant nuo visų 

Organizacijos gaunamų pajamų už ENTP tvarkymo organizavimą) – 51 %.  

 

9.  Kitų (Organizacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Organizacijos pajamų dydis – 0 EUR. 

 

10. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 326892 EUR. 

 

11. Lėšos, skirtos ENTP tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų ENTP tvarkymo užduočių vykdymui be PVM –  165750,07  

EUR, iš jų už nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo (surinkimo, 

vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 165750,07 EUR . 

  

12. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM  – 110500 EUR. 

 

13. Lėšos, skirtos su ENTP tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms be PVM – 0 EUR. 

 

14. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 50641,93 EUR, iš jų Organizacijos 

administravimui be PVM – 40621,28 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 10020,65 EUR. 

 

15. Informacija apie 2016 m. Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo ENTP atliekų tvarkymo klausimais 

programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 5: 

 

Lentelė Nr. 5 

 

Tikslinės grupės Priemonės Įgyvendinimo apimtis, įvykdymo data ir skirta preliminari lėšų 



suma eurais 

Gamintojai ir 

importuotojai 

Organizuoti seminarus 

 

2016 m. balandžio 26 d. Kauno raj. Ir Marijampolėje; 

2016 m. liepos 5 d. Rokiškyje; 

2016 m. liepos 6 d. Naujojoje Akmenėje; 

2016 m. liepos 18 d. Kelmėje; 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje; 

2016 m. rugpjūčio 18 d. Šiauliuose;  

2016 m. rugpjūčio 19 d. Kretingos raj.; 

 2016 m. rugpjūčio 30 d. Marjampolėje; 

buvo organizuoti seminarai dėl transporto priemonių ir baterijų 

bei akumuliatorių gamintojų ir importuotojų teisių ir pareigų 

numatytų LR teisės aktuose reglamentuojančiuose ENTP 

tvarkymą. 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje; 

2016 m. lapkričio 17 d. Kaune; 

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose; 

buvo organizuoti seminarai dėl aplinkosauginių reikalavimų , 

nustatytų transporto priemonių gamintojams ir importuotojams. 

2016 m. birželio 2 d. Marijampolėje; 

2016 m. birželio 7 d. Kaune; 

2016 m. birželio 9 d. Kupiškyje; 

2016 m. liepos 19 d. Kretingoje; 

2016 m. liepos 20 d. Vilniuje; 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Marijampolėje.; 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Marijampolėje; 

Buvo organizuoti seminarai  dėl transporto priemonių gamintojų 

ir importuotojų teisių ir pareigų numatytų LR teisės aktuose 

reglamentuojančiuose eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymą. 

2016 m. lapkričio 8 d. Vilniaus raj. buvo organizuotas seminaras, 

kurio metu gamintojams ir importuotojams buvo pateikta 

informacija dėl transporto priemonių gamintojų ir importuotojų 

teisių ir pareigų, nustatytų LR teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose gaminių atliekų tvarkymą. Taip pat 

seminaro dalyviai buvo supažindinti su esama situacija gaminių 

atliekų tvarkymo srityje bei pateikta kita aktuali informacija.  

Taip pat elektroniniu paštu siunčiama gamintojams ir 

importuotojams aktuali informacija:  

2016 m. gegužės 9 dieną buvo siunčiami pranešimai skirti 

automobilių pardavimo veiklą vykdantiems asmenims, 

automobilių pardavėjus vienijančioms organizacijoms, 

bendruomenėms, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijoms, 

automobilių pardavimo aikštelių administracijoms dėl nemokamų 

mokymų organizavimo ir gamintojams bei importuotojams 

nustatytų pareigų vykdymo. 

Taip pat 2016 m. gegužės 24 d. elektroniniu būdu transporto 

priemonių gamintojams ir importuotojams buvo išplatinta 

informacija dėl nustatytų pareigų vykdymo „Už gaminių atliekų 

tvarkymo neorganizavimą – baus įmones“; 

2016 m. birželio 6 dieną bei birželio 13 dieną elektroniniu būdu 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams buvo 

siunčiama informacija dėl transporto priemonių gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo. 

2016 m. liepos 20 dieną buvo siunčiami pranešimai skirti 

transporto priemonių importuotojams dėl LR atliekų tvarkymo 

įstatyme numatytų pareigų vykdymo. Taip pat pateikta 

informacija apie gresiančias atsakomybes už pareigų nevykdymą 

ir projekto „Mes rūšiuojam“ Akademija vykdomus nemokamus 

mokymus, kuriuose laukiami visi transporto priemonių 

importuotojai. 

2016 m. rugpjūčio 10 d. buvo siųsta informacija transporto 

priemonių gamintojams ir importuotojams dėl ENTP tvarkymo 

organizavimo bei siųsta atmintinė su GIA sąlygomis. 



2016 m. rugpjūčio 11 d. buvo siunčiami pranešimai skirti 

transporto priemonių importuotojams dėl LR atliekų tvarkymo 

įstatyme numatytų pareigų vykdymo. Taip pat pateikta 

informacija apie gresiančias atsakomybes už pareigų nevykdymą. 

2016 m. rugpjūčio 5 dieną buvo siunčiama informacija apie 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytas 

pareigas ir jų vykdymą bei GIA gaminių atliekų tvarkymo sąlygas 

2016 metams; 

2016 m. rugpjūčio 29 dieną buvo siunčiama informacija apie 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytas 

pareigas ir jų vykdymą bei GIA gaminių atliekų tvarkymo sąlygas 

2016 metams; 

2016 m. rugsėjo 5 dieną buvo siunčiami pranešimai dėl 

aplinkosauginių reikalavimų skirti transporto priemonių 

ardytojams. Taip pat pranešimuose pateikiama informacija apie 

projektus „Mes rūšiuojam. Akademija“ bei „Mes rūšiuojam. 

Automobilių atliekas“. 

2016 m. spalio 20 d. ir 2016 m. spalio 24 d. transporto priemonių 

gamintojams ir importuotojams buvo siunčiama informacija dėl 

transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustaytų 

pareigų vykdymo. 

2016 m. gruodžio 8 d. transporto priemonių gamintojams ir 

importuotojams buvo siunčiama informacija dėl transporto 

priemonių gamintojams ir importuotojams LR teisės aktuose 

nustatytų pareigų vykdymo. 

Įvykdymo data – 2016-12-08. Skirta preliminari lėšų suma – 20 

tūkst. 500 eurų. 

Teikti informaciją Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais  

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat.  

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 

tūkst. eurų. 

Platintojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos internetiniame 

puslapyje aktualiais klausimais 

 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 

tūkst. eurų. 

Vartotojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos internetiniame 

puslapyje aktualiais klausimais 

 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje www.gia.lt 

teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 1 

tūkst. eurų. 

Teikti informaciją TV ir (ar) 

radijo laidose ir (ar) spaudoje ir 

(ar) internete 

 

Informacija apie ENTP  surinkimo galimybes bei naudą ir  

žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai  buvo skelbiama 

spaudoje:  

2016 m.  kovo 17 d. - 19 d. buvo skelbiama spaudoje: „ Sostinė“ ; 

„Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; „Naujienos“; 

„Naujas rytas“; „Vakarų ekspresas“; „Šiaulių kraštas“; „Alytaus 

naujienos“; „Druskonis“; „Panevėžio kraštas“; „Telšių žinios“; 

„Žemaitis“; „Tauragės kurjeris“; „Suvalkietis“; „Utenos apskrities 

žinios“; „Merkio kraštas“.  

2016 m. birželio 23 d.  – birželio 28 d.  buvo skelbiama spaudoje: 

laikraščiuose „Sostinė“, „Elektrėnų žinios“, „Gimtoji žemė“, 

„Kauno diena“, „Naujienos“, „Naujas rytas“, „Vakarų ekspresas“, 

„Šiaulių kraštas“, „Alytaus naujienos“, „Druskonis“, „Panevėžio 

kraštas“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės kurjeris“, 

„Suvalkietis“, „Merkio kraštas“, „Sugardas“, „Utenos apskrities 

žinios“.  

2016 m. rugsėjo 15 d. laikraštyje „Gimtoji žemė“, laikraštyje 

„Alytaus naujienos“, laikraštyje „Panevėžio kraštas“, laikraštyje 

„Suvalkietis“, laikraštyje „Sugardas“, laikraštyje „Utenos 

apskrities žinios“ ; 



2016 m. rugsėjo 16 d. laikraštyje „Elektrėnų žinios“, laikraštyje 

„Kauno diena“, laikraštyje „Naujienos“, laikraštyje „Naujas 

rytas“, laikraštyje „Vakarų ekspresas“, laikraštyje „Šiaulių 

kraštas“, laikraštyje „Telšių žinios“, laikraštyje „Žemaitis“, 

laikraštyje „Tauragės kurjeris“, laikraštyje „Merkio kraštas“; 

2016 m. rugsėjo 17 d. laikraštyje „Sostinė“; 

2016 m. rugsėjo 16/22 d. laikraštyje „Druskonis“; 

2016 m. gruodžio 15 d. laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Alytaus 

naujienos“, „Panevėžio kraštas“, „Suvalkietis“, „Utenos apskrities 

žinios“; 

2016 m. gruodžio 15 d. laikraštyje „Sugardas“; 

2016 m. gruodžio 16 d. buvo skelbiama  

laikraščiuose „Elektrėnų žinios“, „Kauno diena“, „Naujienos“, 

„Naujas rytas“, „Vakarų ekspresas“, „Šiaulių kraštas“, „Alytaus 

naujienos“, „Druskonis“, „Telšių žinios“, „Žemaitis“, „Tauragės 

kurjeris“, „Merkio kraštas“, „Sugardas“; 

2016 m. gruodžio 17 d. laikraštyje „Sostinė“. 

Taip pat informacija apie ENTP atliekų tvarkymą ir žalingą jų 

poveikį aplinkai skelbta šiose žiniasklaidos priemonėse: 

2016 m. sausio 15 d. laikraštyje „Gargždų kraštas“; 

2016 m.vasario 11 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“ ir laikraštyje 

„Žaliasis pasaulis“; 

 2016 m.vasario 19 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“; 

2016 m. kovo 11 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis“; 

2016 m. balandžio 20 d. laikraščiuose „Valstiečių laikraštis“ ir 

„Širvintų kraštas“;  

2016 m. balandžio 21 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“; 

2016 m. liepos 26 d. laikraštyje „Naujienos“; 

2016 m. spalio 6 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“; 

2016 m. rugsėjo 21 d. laikraštyje „Širvintų kraštas“; 

2016 m. lapkričio 3 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. lapkričio 17 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“. 

Taip pat dėl skiriamų baudų už ENTP atliekų tvarkymo 

neorganizavimą informacija buvo skelbta:  

2016 m. birželio 2 d. „Žaliasis pasaulis“ 

2016 m. gegužės 28 d. laikraštčiuose „Tėvynė“ ir „Sekundė“.  

Taip pat informacija apie ENTP atliekų tvarkymą ir žalingą jų 

poveikį aplinkai skelbta šiose internetinėse svetainėse: 

2016 m. sausio 14 d. www.lrt.lt;  

2016 m. vasario 8 d. www.lzinios.lt;  

2016 m. vasario 5 d. www.ukzinios.lt; www.elektronika.lt, 

www.alfa.lt, www.budas.lt, www.tv3.lt;  

2016 m. vasario 11 d. www.kl.lt; 

2016 m. kovo 29 d. www.lrytas.lt;  

2016 m. balandžio 8 d. www.alfa.lt, www.15min.lt, 

www.pranesimai.elta.lt.   

2016 m. balandžio 15 d. internetinėse svetainėse: 

www.pranesimai.elta.lt, www.ve.lt, www.valstybe.lt, www.alfa.lt, 

www.verslosavaite.lt, www.delfi.lt, www.auto.lrytas.lt,. 

2016 m. balandžio 16 d. internetinėje svetainėje www.vz.lt, 

2016 m. balandžio 26 d. internetinėse svetainėse: www.delfi.lt, 

www.alfa.lt, www.15min.lt, www.pranesimai.elta.lt. 

2016 m. gegužės 26 d. www.delfi.lt, www.lzinios.lt, www.aina.lt.  

2016 m. birželio 28 d. internetinėse svetainėse: 

www.bernardinai.lt, www.alfa.lt, www.elektronika.lt. 

2016 m. liepos 20 d. internetinėse svetainėse: www.elektronika.lt, 

www.verslosavaite.lt, www.aina.lt, www.alfa.lt, www.delfi.lt, 

www.auto.lrytas.lt.   
2016 m. rugsėjo 9 d. internetinėse svetainėse: www.lzinios.lt, 

www.alfa.lt, www.m.kaunodiena.lt, www.m.diena.lt, 

www.delfi.lt.  

2016 m. rugsėjo 29 d. internetinėse svetainėse: 

www.lzinios.lt, www.alfa.lt, www.regionunaujienos.lt, 



www.diena.lt, www.kauno.diena.lt, www.15min.lt, www.ve.lt, 

www.etaplius.lt, www.respublika.lt, www.tvnaujienos.lt, 

www.verslosavaite.lt, www.elektronika.lt,  

2016 m. rugsėjo 30 d. internetinėje svetainėje: 

www.auto.lrytas.lt; 

2016 m. lapkričio 3 d. internetinėse svetainėse: www.alfa.lt; 

www.delfi.lt; www.bernardinai.lt; www.elektronika.lt; 

www.automanas.lt; www.verslosavaite.lt;  

2016 m. gruodžio 22 d. internetinėse svetainėse: www.15min.lt; 

www.aina.lt; www.delfi.lt; www.alfa.lt; www.elektronika.lt.  

2016 m. vasario 17- kovo 1 dienomis Gamintojų ir Importuotojų 

Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“, VšĮ „Ekošviesa“ kartu su Pažangaus 

Bendradarbiavimo Akademija rengė rengė 10 užsiėmimų 

įvairiose sostinės mokyklose. užsiėmimų metu moksleiviai buvo 

informuojami apie ENTP surinkimo sistemas, surinkimo 

būtinumą, ENTP pridavimo galimybes; jų perdirbimą, gaunamas 

žaliavas bei tokių ENTP neigiamą poveikį aplinkai ir žalą žmonių 

sveikatai. 

Informacija vartotojams apie ENTP atliekų žalingą poveikį ir šių 

atliekų tinkamą tvarkymą buvo pateikta  

2016 m. rugpjūčio 11 d. radijo stotyje M1; 

 2016 m. rugpjūčio 18 d. LRT radijo laidoje „112“; 

2016 m. rugpjūčio 28 d. ir 2016 m. rugsėjo 3 d. Lrytas.tv 

televizijos laidoje „Ekovizija“; 

2016 m. spalio 4 d. LRT radijo laidoje „112“; 

Įvykdymo data – 2016-12-22. Skirta preliminari lėšų suma – 25 

tūkst. eurų. 

Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo projektą  

 

Informacija, apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam 

automobilių atliekas“   

buvo pateikta  

 spaudoje : 

2016 m. sausio 14 d. laikraštyje „Gimtoji žemė“;  

2016 m. sausio 28 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“; 

2016 m. kovo 8 d. laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Pliusas“; 

2016 m. kovo 9 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis“; 

2016 m. kovo 10 d. laikraščiuose „Šiaulių naujienos“ ir „Žaliasis 

pasaulis“. 

Internetinėse svetainėse: 

2016 m. kovo 3 d. www.musulaikas.lt; 

2016 m. kovo 3 d.  www.lrytas.lt, www.alfa.lt, www.delfi.lt;  

2016 m. kovo 4 d. www.15min.lt; 

2016 m. rugsėjo 29 d. www.respublika.lt, www.aina.lt, 

www.verslosavaite.lt.  

Informacija, apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. 

Akademija“  buvo pateikta  spaudoje : 

2016 m. gegužės 10 dieną laikraštyje „Naujienos“;  

2016 m. gegužės 12 d. laikraščiuose „Žaliasis pasaulis“, 

„Suvalkietis“;  

2016 m. gegužės 14 d. laikraštyje „Vienybė“. 

2016 m. gegužės 17 d. laikraštyje „Sekundė“;  

2016 m. gegužės 28 d. laikraštyje „Utenis“. 

2016 m. birželio 2 d. laikraščiuose „Šiaulių naujienos“; 

2016 m. birželio 7 d. laikraštyje  „Atspindžiai“; 

2016 m. liepos 23 d. laikraštyje „Širvintų kraštas“; 

2016 m. rugpjūčio 6 d. laikraštyje „Suvalkietis“;  

2016 m. rugpjūčio 13 dieną laikraštyje „Naujasis Gėlupis“; 

2016 m. spalio 6 d. laikraštyje „Lietuvos sveikata“; 

2016 m. lapkričio 3 d. „Šiaulių naujienos“; 

Taip pat apie projektą „Mes rūšiuojam“ buvo skelbiama 

internetinėse svetainėse: 

2016 m. gegužės 3 dieną internetinėje svetainėje 

www.mazeikiai.lt, www.palanga.lt, www.vilkaviskis.lt, 



www.tratc.lt, www.salcininkai.lt, www.regionunaujienos.lt, 

www.utena.lt.  

2016 m. gegužės 4 dieną internetinėje svetainėje www.forex.lt, 

www.elektronika.lt, www.pakruojis.lt, www.delfi.lt, 

www.jonava.lt, www.alytausgidas.lt.  

2016 m. gegužės 5 dieną internetinėse svetainėse: 

www.etaplius.lt, www.manoraseiniai.lt, www.manokelme.lt, 

www.kalvarija.lt, www.edem.siauliai.lt, www.santaka.lt. 

2016 m. birželio 21 d. internetinėse svetainėse: www.delfi.lt, 

www.alfa.lt, www.aina.lt, www.elektronika.lt. 

2016 m. birželio  22 d. www.lzinios.lt,  

2016 m. rugpjūčio 10 d. www.delfi.lt, www.lrytas.lt, 

www.bernardinai.lt, www.alfa.lt, www.jp.lt, www.aina.lt, 

www.15min.lt, www.klaipeda.diena.lt, www.etaplius.lt, 

www.kauno.diena.lt, www.diena.lt, www.verslosavaite.lt, 

www.elektronika.lt, www.valstybe.lt.   

Taip pat apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir atskiras šio projekto 

dalis informacija buvo viešinama: 

2016 m. birželio 8 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

2016 m. birželio 9 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2016 m. birželio 10 d. laikraštyje „Radviliškio naujienos“. 

Informacija apie ENTP atliekų surinkimo akcijas buvo pateikta: 

2016 m. vasario 18 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 m. vasario 19 d. „Gargždų kraštas“; 

2016 m. vasario 24 d. laikraštyje „Švyturys“; 

2016 m. vasario 26 d. laikraštyje „Plungės žinios“; 

2016 m. kovo 1 d. „Gimtasis Rokiškis“; 

2016 m. kovo 26 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

2016 m. balandžio 8 d. laikraščiuose„Dainavos žodis“, „Miesto 

laikraštis (Marijampolė)“; 

2016 m. balandžio 9 d. laikraštyje „Suvalkietis“; 

2016 m. balandžio 20 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

2016 m. spalio 11 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“; 

2016 spalio 14 d. laikraštyje „Plungė“; 

2016 m. spalio 15 d. laikraštyje „Švyturys“;  

2016 m. lapkričio 4 d. laikraštyje „Sekundė“; 

2016 m. lapkričio 5 d. laikraštyje „Tėvynė“; 

2016 m. lapkričio 9 d. laikraštyje „Nauja vaga“; 

 2016 m lapkričio 11 d. „Zarasų kraštas“; 

2016 m. lapkričio 22 d.  laikraščiuose „Atspindžiai“; „Merkio 

kraštas“; 

2016 m. lapkričio 23 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“; 

2016 m. lapkričio 25 d. laikraštyje „Trakų žemė“; 

2016 m. lapkričio 30 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“; 

Taip pat internetinėse svetainėse: 

2016 m. balandžio 5 d. www.suduvosgidas.lt;  

2016 m.  spalio 10 d. www.kretinga.lt;  

2016 m. spalio 11 d. www.palanga.lt;  

2016 m. spalio 12 d. www.neringa.lt, www.telsiai.lt, 

www.plunge.lt; www.rietavas.lt;   

2016 m. spalio 14 d. www.klaipeda.lt;  

2016 m. spalio 18 d. www.siauliai.lt; www.pakruojis.lt;  

2016 m. spalio 31 d. www.kupiskis.lt; www.birzai.lt; 

2016 m. lapkričio 3 d. www.panevėžys.lt;  

2016 m. lapkričio 7 d. www.pasvalys.lt, www.zarasai.lt, 

www.ignalina.lt; 

2016 m. lapkričio 11 d. www.silale.lt, www.kalvarija.lt, 

www.sakiai.lt; 

2016 m. lapkričio 15 d. www.raseiniai.lt, www.kaisiadorys.lt, 

www.druskininkai.lt;  

2016 m. lapkričio 16 d. www.arsa.lt;  

2016 m. lapkričio 17 d. www.birstonas.lt;  

2016 m. lapkričio 20 d. www.alytauspulsas.lt;  



2016 m. lapkričio 21 d. www.salcininkai.lt, www.jonava.lt;  

2016 m. lapkričio 22 d. www.trakai.lt, www.ukmerge.lt;  

2016 m. lapkričio 23 d. www.svencionys.lt;  

2016 m. lapkričio 24 d. www.elektrenai.lt, www.vrsa.lt;  

Įvykdymo data – 2016-12-31. Skirta preliminari lėšų suma – 30 

tūkst. eurų. 

Valstybinių aplinkos 

apsaugos institucijų  

darbuotojai 

Valstybinėms aplinkos apsaugos 

institucijoms pageidaujant jų 

darbuotojams organizuoti 

seminarus-diskusijas dėl 

transporto priemonių 

gamintojams ir importuotojams 

nustatytų pareigų vykdymo  

2016 m. lapkričio 3 d. Panevėžio RAAD darbuotojams; 

2016 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos RAAD darbuotojams; 

2016 m. gruodžio 5 d. Šiaulių RAAD darbuotojams  

2016 m. gruodžio 6 d. Alytaus RAAD darbuotojams; 

organizuotas seminaras - diskusija dėl ENTP gamintojams ir 

importuotojams nustatytų pareigų vykdymo bei aptarta esama 

situacija ENTP  tvarkymo srityje.  

Įvykdymo data – 2016-12-06. Skirta preliminari lėšų suma – 7 

tūkst. eurų. 

Atliekų tvarkytojai 

 

ENTP tvarkytojams organizuoti 

seminarą (-us) 

 

2016 m. lapkričio 10 d. Vilniuje;  

2016 m. lapkričio 17 d. Kaune; 

2016 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose; 

organizuoti seminarai, kurių metu ENTP tvarkytojai supažindinti 

aplinkosauginiais reikalavimais, numatytais LR teisės aktuose. 

Apatartos bendradarbiavimo galimybes su Organizacija bei 

pateikta kita informacija. 

2016 m. balandžio 26 d. Kauno raj. Ir Marijampolėje; 

2016 m. liepos 5 d. Rokiškyje; 

2016 m. liepos 6 d. Naujojoje Akmenėje; 

2016 m. liepos 18 d. Kelmėje; 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje; 

2016 m. rugpjūčio 18 d. Šiauliuose;  

2016 m. rugpjūčio 19 d. Kretingos raj.; 

 2016 m. rugpjūčio 30 d. Marjampolėje; 

buvo organizuoti seminarai dėl ENTP tvarkytojų teisių ir pareigų 

numatytų LR teisės aktuose reglamentuojančiuose ENTP 

tvarkymą. 

2016 m. spalio 25 d. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

tvarkytojams buvo siunčiamas kvietimas dalyvauti 

aplinkosauginiame seminare „Viskas, ką reikia žinoti transporto 

priemonių ir jų dalių gamintojams ir importuotojams bei 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams“. 

2016 m. lapkričio 3 d. eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkytojams buvo siunčiama informacija dėl teisės 

akto keitimo projekto. 

2016 m. gruodžio 1 d. transorto priemonių tvarkytojams buvo 

siunčiama informacija dėl eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimo. 

Bendradarbiaujant su Eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkytojų asociacija buvo teikiama ir viešinama 

informacija eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

tvarkytojams apie bendradarbiavimo galimybes, neigiamą rinkos 

vertę turinčių atliekų finansavimo galimybes.  

Bendradarbiaujant su Eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkytojų asociacija buvo viešinama interneto svetainė 

www.autotvarkymas.lt, kurioje buvo talpinama informacija skirta 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojas apie 

naujausius teisės aktų reikalavimų pasikeitimus, aktualius jų 

veiklai, įvairios naujienos susijusios su ENTP tvarkymo veikla. 

Interneto svetainėje www.autotvarkymas.lt viešinama ir nuolatos 

atnaujinama informaciją apie įmonių, teikiančių ENTP surinkimo, 

apdorojimo ir kitas paslaugas transporto priemonių gamintojams, 

importuotojams bei gyventojams, tinklas. 

Buvo nuolatos konsultuojami eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkytojai visais aplinkosauginiais, su ENTP 

tvarkymo veikla susijusiais klausimais, atstovaujami interesai 

valstybės institucijose. 

http://www.autotvarkymas.lt/


Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir regionų 

aplinkos apsaugos departamentais, buvo siekiama, kad ENTP 

apdorojimą vykdytų tik tvarkytojai, atitinkantys vykdomos 

veiklos teisės aktų reikalavimus (per 2016 metus iš visos Lietuvos 

gyventojų gauta 18 pranešimų, apie nelegaliai veiklą vykdančius 

transporto priemonių ardytojus).  

Bendradarbiaujant su Lietuvos Savivaldybėmis, Regionų aplinkos 

apsaugos departamentais bei Policijos departamentu buvo 

siekiama, kad iš kiemų ar kitų bendro naudojimo vietų būtų 

pašalintos neeksploatuojamos, be priežiūros paliktos transporto 

priemonės (per 2016 metus iš visos Lietuvos gyventojų gauta 980 

pranešimų). 

Viso ataskaitinio laikotarpio metu vyko nuolatinis duomenų ir 

informacijos pateikimas ENTP tvarkančioms įmonėms. 

Įvykdymo data – 2016-12-01. Skirta preliminari lėšų suma – 25 

tūkst. eurų. 

 
16. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Organizacijos metinės finansinės ataskaitos ir pagal aplinkos ministro patvirtintą ir su 

Lietuvos auditorių rūmais suderintą licencijos turėtojo (Organizacijos) patikrinimo techninę užduotį parengta nepriklausomo 

auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaita dėl licencijos turėtojo (Organizacijos) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties 

Veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, Finansavimo schemai ir Švietimo programai pridedamos. 

 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos 

direktorius Alfredas Skinulis 


