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1. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacija) vykdytas apmokestinamųjų 

gaminių veiklos organizavimo plane numatytas  priemones, pateikta Lentelėje Nr. 1: 

 

        Lentelė Nr. 1 

 

Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su  

atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis)  dėl 
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, 

vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo, kad būtų 

užtikrinti Lietuvos Respublikos tvarkymo įstatyme 

ir ES teisės aktuose nustatyti reikalavimai ir 

bendradarbiauti tvarkant apmokestinamųjų gaminių 

atliekas 

Sudaryta sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo su UAB „Atliekų tvarkymo centras“, subranga 

su UAB „Ekobazė“, UAB „Bateris“, AB „Akmenės 

cementas“. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

550 000 

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 
apmokestinamųjų gaminių atliekas atliekų 

tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  Lietuvos 

savivaldybėmis dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo.  

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta 

informacija visoms Lietuvos savivaldybėms apie 

projekto „Mes rūšiuojam“ naujo sezono pradžią. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis ir 
regioniniais atliekų tvarkymo centrais buvo 

organizuojamas projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ 

aktyvusis etapas. Informacija apie projektą elektroniniu 

paštu buvo teikiama: 

2022 m. liepos 11 d. Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, 

Vilniaus rajono, Utenos rajono, Panevėžio rajono, 

Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Trakų rajono, Biržų 

rajono, Pasvalio rajono, Anykščių rajono, Švenčionių 

rajono, Visagino, Elektrėnų, Molėtų rajono, Kupiškio 

rajono, Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Širvintų rajono, 

Ukmergės rajono savivaldybėms. 
Organizacija bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos 

institutu įgyvendinant projektą atliekos.lt. Ši svetainė 

skirta gyventojams, įmonėms, organizacijoms bei atliekų 

tvarkytojams. Atliekos.lt talpinama informacija apie 

įvairių atliekų pridavimą, surinkimą ir rūšiavimą, 

įskaitant ir apmokestinamųjų gaminių atliekas. Taip pat 

internetinėje svetainėje atliekos.lt viešinama informacija 

apie aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“, talpinami 

atliekų tvarkymo vaizdo įrašai, atskira skiltis 

konsultacijoms atliekų tvarkymo klausimais. Nuolat 

bendradarbiaujama su savivaldybėmis bei regioniniais 

atliekų tvarkymo centrais, dėl internetinėje svetainėje 
teikiamos informacijos tikslumo. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 60 

11 000 

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 

surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo. 

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta 

informacija visiems Lietuvos RATC apie projekto „Mes 

rūšiuojam“ naujo sezono pradžią. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis ir 

regioniniais atliekų tvarkymo centrais buvo 

organizuojamas projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ 
aktyvusis etapas. Informacija apie projektą elektroniniu 

paštu buvo teikiama: 

8 008 



Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

2022 m. liepos 11 d.Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, 

Vilniaus rajono, Utenos rajono, Panevėžio rajono, 

Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Trakų rajono, Biržų 

rajono, Pasvalio rajono, Anykščių rajono, Švenčionių 

rajono, Visagino, Elektrėnų, Molėtų rajono, Kupiškio 

rajono, Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Širvintų rajono, 

Ukmergės rajono savivaldybėms. 
Organizacija organizavo apmokestinamųjų gaminių 

atliekų surinkimą Telšių, Marijampolės, Alytaus, Kauno, 

Klaipėdos, Tauragės, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, 

Vilniaus 

RATC didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių 

(DGASA). 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 10 

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, kuriuo 

paskambinę apmokestinamųjų gaminių atliekų turėtojai 

praneša apie turimas apmokestinamųjų gaminių atliekas, 
o Organizacija suorganizuoja šių atliekų surinkimą. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

1 000 

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, įstaigų, 

organizacijų, fizinių asmenų 

 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių 

atliekų surinkimą iš visų to pageidaujančių įmonių, 

įstaigų, organizacijų, transporto priemonių techninę 

priežiūrą ir remontą vykdančių juridinių ir fizinių 

asmenų. 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių 

(nešiojamų baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimą iš 

to pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų projekto 

„Mes rūšiuojam“ metu, kurio metu Lietuvos švietimo 
įstaigose renkamos nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 

atliekos bei šviečiama ir informuojama visuomenė. Prie 

projekto yra prisijungusios 1922 mokyklos ir švietimo 

įstaigos. 

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių 

(nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimą 

iš to pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų 

įgyvendinant projektą „Mes rūšiuojam. Įmonėje“.  

Iš viso prie projekto„Mes rūšiuojam. Įmonėje“ yra 

prisijungusios 1682 įmonės, įstaigos ir organizacijos.  

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių 

atliekų surinkimą iš to pageidaujančių įmonių, įstaigų, 
organizacijų, fizinių asmenų įgyvendinant projektą „Mes 

rūšiuojam. Autoservise“.  

Organizacija organizuoja apmokestinamųjų gaminių 

(nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimą 

iš to pageidaujančių bendruomenių, fizinių asmenų 

projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ metu.  

Iš viso prie projekto„Mes rūšiuojam. Vasara“ yra 

prisijungę 924 ambasadoriai. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

10 000,30 

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

paėmimą iš transporto priemonių techninės 
priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių 

 

Organizacija 2022 m. III ketvirtį organizavo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų paėmimą iš transporto 
priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas 

teikiančių įmonių . Organizacija organizavo filtrų (tepalų 

11 000 



Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

ir (ar) degalų ir (ar) oro) paėmimą iš 650, amortizatorių 

iš 219 transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančių įmonių. 

Taip pat Organizacija organizuoja apmokestinamųjų 

gaminių atliekų paėmimą iš transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas 

teikiančių įmonių įgyvendinant projektą „Mes rūšiuojam 
autoservise“. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis -650  

Organizuoti padangų atliekų surinkimą iš padangų 

platinimo vietų, transporto priemonių techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių 

įmonių 

Organizacija 2022 m. III ketvirtį organizavo padangų 

atliekų surinkimą iš 213 padangų platinimo vietų, 

transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių. 

Taip pat Organizacija organizuoja padangų atliekų 

surinkimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančių įmonių įgyvendinant 

projektą „Mes rūšiuojam autoservise“. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis -213 

10 000 

Organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo projektą, t.y. įgyvendinti projektą „Mes 

rūšiuojam“  

 

2022 m. III ketv. buvo tęsiamas aplinkosauginis 
projektas „Mes rūšiuojam. Autoservise“, 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. 

2022 m. III ketv. Lietuvos švietimo įstaigose buvo 

tęsiamas projektas „Mes rūšiuojam“, kurio metu 

Lietuvos švietimo įstaigose buvo renkamos 

apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių) atliekos bei šviečiama ir informuojama 

visuomenė.  

2022 m. III ketv. 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. 

2022 m. III ketv. tęsiamas aplinkosauginis projektas 

„Mes rūšiuojam. Vasara“, kurio metu visoje Lietuvoje 
organizuojamas apmokestinamųjų gaminių (nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių) atliekų surinkimas bei 

šviečiama ir informuojama visuomenė. 

2022 m. III ketv. taip pat buvo tęsiamas projektas „Mes 

rūšiuojam. Akademija“, kurio metu buvo organizuojami 

specializuoti seminarai/mokymai. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

9 000 

Sutartiniais pagrindais organizuoti  nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą 

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas 

organizuojamas 1437 nešiojamų baterijų ir akumuliatorių 

platinimo vietose. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1437 

6 900 



Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

Pagal poreikį organizuoti pramoninių baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimą 

Organizacija organizuoja pramoninių baterijų ir 

akumuliatorių surinkimą iš visų to pageidaujančių 

įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis – 1 

5 000 

Organizuoti automobiliams skirtų baterijų ir 
akumuliatorių atliekų surinkimą 

Organizacija organizuoja automobiliams skirtų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimą iš automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių platinimo vietų, transporto 
priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių 

juridinių ir fizinių asmenų. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

5 000 

 

2. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Tikslinė grupė Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

Gamintojai ir importuotojai 

Organizuoti seminarus 

 

Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir 
importuotojams buvo organizuojamas seminaras, 

kurio metu pristatyti naujausi aplinkosauginiai 

reikalavimai, apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir 

importuotojų teisės bei pareigos, numatytos LR teisės 

aktuose. Taip pat aptarta esama situacija 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo srityje ir 

kita aktuali informacija. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

2 000 

Teikti informaciją 
Organizacijos 

internetiniame 

puslapyje aktualiais 

klausimais  

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje 
www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Platintojai 

Organizuoti seminarus 

 

Apmokestinamųjų gaminių platintojams buvo 

organizuojamas seminaras, kurio metu pristatyti 

naujausi aplinkosauginiai reikalavimai, 

apmokestinamųjų gaminių platintojų teisės bei 

pareigos, numatytos LR teisės aktuose.Taip pat 

aptarta esama situacija apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo srityje ir kita aktuali informacija. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 
Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

2 000 

Organizuoti seminarus 

autoservisams 

Autoservisams buvo organizuojamas seminaras, 

kurio metu pristatyti naujausi aplinkosauginiai 

reikalavimai, autoservisams numatytos teisės bei 

pareigos ir kita aktuali informacija. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

Papildomai, 2022 m. rugsėjo 22 d., transporto 

priemonių techninę priežiūrą vykdantiems asmenims 

2 000 



Tikslinė grupė Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

buvo siųsta informacija dėl transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto paslaugas 

teikiančioms įmonėms bei platintojams nustatytų 

reikalavimų. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

Teikti informaciją  

Organizacijos 
internetiniame 

puslapyje aktualiais 

klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje 

www.gia.lt teikiama nuolat. 
Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Vartotojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos 

internetiniame 

puslapyje aktualiais 

klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame puslapyje 

www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

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  

2022 m. rugsėjo 12-17 d. buvo skelbiama spaudoje: 

„Sostinė“ ; „Kurier Wilenski“; „Trakų žemė“; 
„Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; 

„Alio Jonava“; „Alio Raseiniai“; „Vakarų ekspresas“; 

„Šiaulių kraštas“; „Alytaus naujienos“; „Druskonis“; 

„Panevėžio kraštas“; „Telšių žinios“; „Žemaitis“; 

„Tauragės kurjeris“; „Suvalkietis“; „Utenos diena“; 

„Švenčionių kraštas“;  „Merkio kraštas“; „Šalčios 

žinios“.; „Širvintų kraštas“. 

Apie žalingą apmokestinamųjų gaminių atliekų 

poveikį aplinkai, jų tvarkymo galimybes buvo 

teikiama informacija informacinėse priemonėse: 

2022 m. liepos 7 d www.15min.lt; 
www.autotvarkymas.lt; www.lrt.lt; 

2022 m. rugsėjo 6 d. www.atliekos.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.manrupirytojus.lt; 

2022 m. rugsėjo 7 d. www.aina.lt. 

Apie žalingą baterijų ir akumuliatorių atliekų poveikį 

aplinkai, jų tvarkymo galimybes buvo teikiama 

informacija informacinėse priemonėse: 

2022 m. liepos 13 d. www.15min.lt; 

2022 m. liepos 15 d. www.alytus.lt; www.birzai.lt; 

www.delfi.lt; www.druskininkusavivaldybe.lt; 

www.elektronika.lt; www.jurbarkas.lt; 

www.kaisiadorys.lt; www.kedainiai.lt; www.krs.lt; 
www.palanga.lt; www.rietavas.lt; 

www.suduvosgidas.lt; www.ukmerge.lt; 

www.vilkaviskis.lt; 

2022 m. liepos 16 d. www.dzukijostv.lt; 

2022 m. liepos 17 d. www.atspindziai.lt; 

2022 m. liepos 18 d. www.arsa.lt; 

www.jurbarkosviesa.lt; www.panrs.lt; www.silale.lt; 

2022 m. liepos 19 d. www.kaunas.kasvyksta.lt 

www.sirvintos.lt; www.traku-zeme.lt; 

2022 m. liepos 20 d. www.mano-gargzdai.lt; 

www.mlaikas.lt; www.plunge.lt; www.salcininkai.lt; 
www.taurageszinios.lt; 

2022 m. liepos 25 d. www.prienai.lt; 

14 695 

http://www.15min.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.birzai.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.druskininkusavivaldybe.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.jurbarkas.lt/
http://www.kaisiadorys.lt/
http://www.kedainiai.lt/
http://www.krs.lt/
http://www.palanga.lt/
http://www.rietavas.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.ukmerge.lt/
http://www.vilkaviskis.lt/
http://www.dzukijostv.lt/
http://www.atspindziai.lt/
http://www.arsa.lt/
http://www.jurbarkosviesa.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.silale.lt/
http://www.kaunas.kasvyksta.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.traku-zeme.lt/
http://www.mano-gargzdai.lt/
http://www.mlaikas.lt/
http://www.plunge.lt/
http://www.salcininkai.lt/
http://www.taurageszinios.lt/
http://www.prienai.lt/


Tikslinė grupė Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

2022 m. liepos 28 d. www.aina.lt; www.lrt.lt; 

2022 m. liepos 30 d. www.aina.lt; www.alkas.lt; 

2022 m. rugpjūčio 4 d. www.ve.lt; 

2022 m. rugpjūčio 5 d. www.elektronika.lt; 

2022 m. rugpjūčio 6 d. www.diena.lt; 

www.kauno.diena.lt; www.klaipeda.diena.lt; 

2022 m. rugpjūčio 10 d. www.vaatc.lt; www.delfi.lt; 
2022 m. rugpjūčio 11 d. www.delfi.lt; 

2022 m. rugpjūčio 16 d. www.lrytas.lt; 

2022 m. rugpjūčio 18 d. www.15min.lt; 

2022 m. rugpjūčio 19 d. www.elektronika.lt; 

2022 m. rugpjūčio 20 d. www.aina.lt; 

2022 m. rugpjūčio 21 d. www.diena.lt; 

www.kauno.diena.lt; www.klaipeda.diena.lt; 

2022 m. rugpjūčio 23 d. www.lrt.lt; 

2022 m. rugpjūčio 24 d. www.lrytas.lt; 

2022 m. rugpjūčio 29 d. www.delfi.lt; 

2022 m. rugsėjo 1 d. www.elektronika.lt; 

2022 m. rugsėjo 4 d. www.aina.lt; 
2022 m. rugsėjo 11 d. www.aina.lt. 

Spaudoje: 

2022 m. liepos 7 d. laikraštyje „Žaliasis pasaulis“; 

2022 m. liepos 21 d. laikraščiuose „Alytaus 

naujienos“; Vilniaus krašto laikraštis; 

2022 m. liepos 22 d. laikraščiuose „Širvintų kraštas“; 

„Tauragės žinios“; „Žeimenos krantai“; 

2022 m. liepos 23 d. laikraštyje „Gimtoji žemė“; 

2022 m. liepos 29 d. laikraščiuose „Šalčios žinios“; 

„Trakų žemė“; 

2022 m. liepos 30 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“; 
2022 m. rugpjūčio 6 d. laikraštyje „Kauno diena“; 

2022 m. rugpjūčio 11 d. laikraštyje „Klaipėda“; 

2022 m. rugpjūčio 20 d. laikraščiuose „Kauno diena“, 

„Klaipėda“. 

Televizijoje: 

2022 m. rugpjūčio 12 d. LNK žinios; 

2022 m. rugsėjo 2 d. LNK žinios. 

Radijuje: 

2022 m. rugpjūčio 16 d. LRT radijas; 

2022 m. rugpjūčio 18 d. M1 plius. 

Įvykdymo data – 2022-09-17 

Įgyvendinimo apimtis - 102 

Teikti informaciją apie 

atliekų surinkimo 

projektą  

 

Informacija apie projektą „Mes rūšiuojam 
autoservise“ buvo skelbiama: 

2022 m. liepos 20 d. www.automanas.autobilis.lt; 

www.delfi.lt; www.diena.lt; www.klaipeda.diena.lt; 

www.lrt.lt; www.tv3.lt; 

2022 m. rugsėjo 4 d. www.aina.lt; 

2022 m. rugsėjo 30 d. www.manrupirytojus.lt; 

www.atliekos.lt; www.autotvarkymas.lt. 

Taip pat informacija apie projektą „Mes rūšiuojam“, 

kurio metu renkamos baterijų ir akumuliatorių 

atliekos buvo teikiama: 

2022 m. liepos 1 d. www.aina.lt; www.delfi.lt; 
2022 m. liepos 1 d. www.atspindziai.lt; 

2022 m. liepos 11 d. www.ukmerge.lt; 

www.zarasai.lt; 

10 000,47 

http://www.aina.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.ve.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kauno.diena.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/
http://www.vaatc.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.kauno.diena.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.automanas.autobilis.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.atspindziai.lt/
http://www.ukmerge.lt/
http://www.zarasai.lt/


Tikslinė grupė Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais 

2022 m. liepos 12 d. www.trakai.lt; 

www.visaginas.lt; 

2022 m. liepos 13 d. www.birzai.lt; 

www.panevezys.lt; 

2022 m. liepos 14 d. www.rokiskis.lt; 

2022 m. liepos 25 d. www.kaunas.lt; 

2022 m. rugpjūčio 1 d. www.kupiskis.lt. 
Spaudoje: 

2022 m. liepos 12 d. laikraštyje „Santaka“; 

2022 m. liepos 19 d. laikraštyje „Šiaurės rytai“. 

Papildomai, informacija apie apmokestinamųjų 

gaminių atliekų žalingą poveikį aplinkai ir žmonių 

sveikatai buvo viešinama „Linkedin“, taip pat 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose: 

„MesRūšiuojam“, „Man rūpi rytojus“, „Atliekos.lt“ 

bei „Gamintojų ir importuotojų asociacija“. Šiose 

paskyrose buvo skelbiami straipsniai ir kita įvairi 

informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų 

žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.  
Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis – 24 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių 

platintojams teikti 

informacinę medžiagą  

2022 m. III ketvirtį išplatinta informacinė medžiaga 

(42 plakatai) apie galimybę nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekas priduoti platinimo vietose, iš 

viso 1661 baterijų ir  akumuliatorių platinimo 

vietoms išplatinti  plakatai. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 42 

500 

Švietimo įstaigos 

Lietuvos švietimo 

įstaigoms, pageidaujant 
jų atstovams 

(mokiniams), 

organizuoti seminarus-

diskusijas dėl 

apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 

tvarkymo 

(netęstinė) 

Švietimo įstaigoms organizuotos internetinės 

pamokėlės „Elektros ir elektroninės įrangos, baterijų 

ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, alyvos 
atliekų tvarkymas, priėmimo vietos, šių atliekų 

atskiro surinkimo būtinybė, žalingas poveikis 

aplinkai bei žmonių sveikatai“ tema. 

Nuotolinėse pamokėlėse dalyvavo šios švietimo 

įstaigos: 

2022 m. rugsėjo 23 d. Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija; 

2022 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos Taurakalnio 

mokykla. 

Įvykdymo data – 2022-09-23 

Įgyvendinimo apimtis – 2 

1 500 

 

3. Organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą, organizuoti gaminių atliekų tvarkymą ir (ar) 
dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas 

pateiktas Lentelėje Nr. 3:  

 

Lentelė Nr. 3 

 

 

Sutarties šalis 
Sutarties 

sudarymo data 

Sutarties 

galiojimo 

terminas 

Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų 

rūšis) 

UAB „Atliekų tvarkymo 

centras“ 
2022-02-21 2023-03-01 

Apmokestinamųjų gaminių (pagal rūšis) atliekų 

surinkimas, vežimas, saugojimas, paruošimas naudoti, 

naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

http://www.trakai.lt/
http://www.visaginas.lt/
http://www.birzai.lt/
http://www.panevezys.lt/
http://www.rokiskis.lt/
http://www.kupiskis.lt/


Palangos miesto savivaldybės 

administracija 
2009-10-30 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija 
2009-11-19 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės administracija 
2009-12-02 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Raseinių rajono savivaldybės 
administracija 

2010-02-03 2022-12-31 
Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija 
2010-02-11 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Neringos savivaldybės 

administracija 
2010-10-11 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Visagino savivaldybės 

administracija 
2011-07-07 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Biržų rajono savivaldybės 

administracija 
2011-07-07 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 
visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Zarasų rajono savivaldybės 

administracija 
2011-08-03 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Kėdainių rajono savivaldybės 

administracija 
2011-09-12 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija 
2011-10-20 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 
2011-10-24 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 
visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės administracija 
2011-11-11 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 
2012-02-03 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Telšių rajono savivaldybės 

administracija 
2012-01-24 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Trakų rajono savivaldybės 

administracija 
2012-02-17 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 
visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracija 
2013-01-09 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

Savivaldybės įmonė 

„Kretingos komunalininkas“ 
2013-05-21 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2017-12-11 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

VšĮ“ Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centras“ 

2017-12-13 2022-12-31 
Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 



UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-13 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-18 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2017-12-19 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-20 2022-12-31 
Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-20 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

VšĮ „Kauno regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2018-01-08 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „VAATC“ 2018-01-10 2022-12-31 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras“ 

2020-03-06 2022-12-31 
Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir švietimas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2019-04-11 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2019-04-15 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2019-06-03 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2019-07-16 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2020-01-10 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 
eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „VAATC“ 2020-01-10 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

VšĮ „Kauno regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2020-01-23 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2020-01-30 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2020-02-10 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB „Utenos 

komunalininkas“ 
2020-01-07 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas. 

VšĮ „Gragždų švara“ 2020-07-09 2022-12-31 

Padangų atliekų surinkimas savivaldybių įrengtose didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 
eksploatavimo dalinis finansavimas. 

UAB “Branta” 2021-12-13 2031-12-13 

Konsultacijų ir visokeriopos pagalbos teikimas, vykdant 

LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose 

apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams 

nustatytas pareigas 



UAB „Audito ir apskaitos 
biuras“ 

2014-04-30 2022-12-31 Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

Advokatas Mantas Valiukas 2015-01-14 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

UAB „TNS LT“ 2021-05-24 2023-05-31 

Spaudoje ir internetinėse svetainėse Organizacijos 

vykdomo visuomenės informavimo ir švietimo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais 

stebėsena ir sisteminimas. 

VšĮ „Aplinkos apsaugos 

institutas“ 
2018-07-03 2022-12-31 

Organizacijos konsultavimas apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo klausimais, organizacijos vykdomos 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo veiklos 

stebėsena, vertinimas, rekomendacijų teikimas, 

visuomenės informavimo ir švietimo apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo klausimais vykdymas. 

Advokatė Donata Motiejūnė 2018-05-02 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

 

 

4. Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai apmokestinamųjų gaminių 

kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 4: 
Lentelė Nr. 4 

 

Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis Kiekis tonomis 

1. Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos  

1.1.      naujos 507,371000 

1.2.      restauruotos 5,438000 

1.3.      naudotos 5,328000 

2. Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio ir kitos padangos, sveriančios daugiau 

kaip 3 kg 

 

2.1.      naujos 260,557000 

2.2.      restauruotos 0,500000 

2.3.      naudotos 31,239000 

4. Baterijos (galvaniniai elementai) (cheminė sudėtis – kita) 78,311000 

5. Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) (cheminė sudėtis – kita) 63,606000 

6. Nešiojami akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 16,627000 

7. Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 76,296000 

8. Pramoniniai akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 128,062000 

9. Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 98,939000 

10. Automobiliams skirti akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 542,093000 

11. Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto priemones (cheminė 

sudėtis – kita) 

337,977000 

12. Vidaus degimo variklių degalų filtrai, jų dalys ir komponentai 31,237000 

13. Vidaus degimo variklių tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai 42,464000 

14. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, jų dalys ir komponentai 71,028000 

15. Autotransporto priemonių amortizatoriai 101,287000 

 

 

5. Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos surinktų ir (ar) sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pateiktas 

Lentelėje Nr. 5: 

 

Lentelė Nr. 5 

 

Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis Kiekis tonomis 

1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg 648,350000 

2. Baterijos (galvaniniai elementai) (cheminė sudėtis – kita) 35,250000 

3. Akumuliatoriai (cheminė sudėtis – kita) 309,060000 

7. Vidaus degimo variklių degalų filtrai, jų dalys ir komponentai 25,000000 

8. Vidaus degimo variklių tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai 34,000000 

9. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, jų dalys ir komponentai 56,900000 

10. Autotransporto priemonių amortizatoriai 81,040000 

 



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.). 

 

6. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Organizacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 

6.1 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) 2079,00 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai 
elementai) 

262,50  

Automobiliams skirti akumuliatoriai 54,34 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  
transporto priemones 

9,45 

Pramoniniai akumuliatoriai 54,34 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 9,45 

Nešiojami akumuliatoriai 354,38 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 262,50 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, jų 

dalys ir komponentai 514,08  

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, jų dalys 

ir komponentai 514,08  

Autotransporto priemonių amortizatoriai 
277,20  

Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos 109,20 

Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio ir 

kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3kg. 
117,60 

 

 

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

garantiniam fondui dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 4: 

  

Lentelė Nr. 4 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų 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 88 

201 400 160 

401 800 220 

801 1600 280 

1601 3200 480 

3201 6400 720 

6401 10 000 1100 

10 001 ~ 1540 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 750364,65 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) – 84 %. 

 



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

 

6.3 Sukauptų pajamų bendra suma be PVM –  750364,65 EUR. 

 

6.4 Lėšos, skirtos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo užduočių vykdymui be PVM – 626908,30 EUR, iš jų už nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 626908,30 

EUR .  

 

6.5 Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui, be PVM  – 32995,47 EUR. 
 

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

 

6.7 Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui, be PVM – 90460,88 EUR, iš jų Organizacijos 

administravimui be PVM – 84414,88 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 6046,00 EUR. 

 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas organizacijos internetinėje svetainėje: http://gia.lt/apie-mus/.   

 

 

 

 
 

 

 

 

http://gia.lt/apie-mus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA APIE 2022 METŲ III KETVIRTĮ 

VYKDYTAS ALYVOS 

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PLANE IR ŠVIETIMO PROGRAMOJE NUMATYTAS 

PRIEMONES BEI FINANSAVIMO SCHEMOS VYKDYMĄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius 2022 m. 

 

 



1. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Organizacija) vykdytas alyvos veiklos 

organizavimo plane numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 1: 

 

        Lentelė Nr. 1 

 

 

Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su  
alyvos atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis) 

dėl alyvos atliekų tvarkymo ir bendradarbiauti 

tvarkant alyvos atliekas 

Sudaryta sutartis su  UAB „Atliekų tvarkymo centras“ dėl 
alyvos atliekų tvarkymo.  

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl alyvos 

atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir 

švietimo, t. y. bendradarbiaujant su savivaldybėmis 
organizuoti alyvos atliekų surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams atiduoti alyvos 

atliekas atliekų tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  savivaldybėmis 

dėl alyvos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir 

švietimo.  

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta informacija 

visoms Lietuvos savivaldybėms apie projekto „Mes 

rūšiuojam“ naujo sezono pradžią. 

Organizacija bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos institutu 

įgyvendinant projektą atliekos.lt. Ši svetainė skirta 

gyventojams, įmonėms, organizacijoms bei atliekų 

tvarkytojams. Atliekos.lt talpinama informacija apie įvairių 
atliekų pridavimą, surinkimą ir rūšiavimą, įskaitant ir alyvos 

atliekas. Taip pat internetinėje svetainėje atliekos.lt 

viešinama informacija apie aplinkosauginį projektą „Mes 

rūšiuojam“, talpinami atliekų tvarkymo vaizdo įrašai, atskira 

skiltis konsultacijoms atliekų tvarkymo klausimais. Vyksta 

nuolatinis bendradarbiavimas su savivaldybėmis bei 

regioniniais atliekų tvarkymo centrais dėl internetinėje 

svetainėje teikiamos informacijos tikslumo. 

Įvykdymo data –  2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 60 

200 

Bendradarbiauti su regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl alyvos atliekų surinkimo bei 

visuomenės informavimo ir švietimo, t. y. 

bendradarbiaujant su regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais organizuoti alyvos atliekų surinkimą, siekti 

sudaryti palankias sąlygas gyventojams atiduoti 

alyvos atliekas atliekų tvarkytojams 

Organizacija bendradarbiauja su visais regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl alyvos atliekų surinkimo bei 
visuomenės informavimo ir švietimo.  

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta informacija 

visiems Lietuvos RATC apie projekto „Mes rūšiuojam“ 

naujo sezono pradžią. 

Bendradarbiaujant su RATC bei siekiant sudaryti palankias 

sąlygas gyventojams alyvos atliekas atiduoti RATC didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (DGASA), bei 

sumažinti šių atliekų patekimą į aplinką, organizacija 

organizavo alyvos atliekų surinkimą iš Telšių, Alytaus, 

Kauno, Klaipėdos, Tauragės, Utenos, Panevėžio 

RATC. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 10 

150 

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 90030, 

kuriuo paskambinę alyvos atliekų turėtojai galėtų 

pranešti apie turimas alyvos atliekas, o Organizacija 

suorganizuos šių atliekų surinkimą 

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Organizacijos 

internetiniame puslapyje, nurodytas informaciniuose 

plakatuose ir pan.) telefono numeris 8 600 90030, kuriuo 

paskambinę alyvos atliekų turėtojai praneša apie turimas 

alyvos atliekas, o Organizacija suorganizuoja šių atliekų 

surinkimą. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

50 

Organizuoti alyvos atliekų surinkimą iš to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų, 

transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą 
vykdančių juridinių ir fizinių asmenų 

Organizacija organizuoja alyvos atliekų surinkimą iš visų to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų, transporto 

priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių juridinių 

ir fizinių asmenų.  
Organizacija organizuoja alyvos atliekų surinkimą iš to 

pageidaujančių įmonių, įstaigų, organizacijų, per projektą 

„Mes rūšiuojam. Autoservise“.  

150 



Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

Organizuoti alyvos atliekų surinkimo projektą, t. y. 

įgyvendinti projektą „Mes rūšiuojam“ 
 

2022 m. III ketvirtį buvo tęsiamas projektas „Mes 

rūšiuojam. Autoservise“, kurio metu renkamos alyvos 

atliekos ir informuojama visuomenė apie alyvos atliekų 

atskiro surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų 

poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, ir (ar) teikiama kita 

informacija.  
Taip pat 2022 m. III ketvirtį buvo tęsiamas projektas „Mes 

rūšiuojam. Akademija“, kurio metu organizuojami 

specializuoti seminarai/mokymai/pamokos.   

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

150 

 

 

Organizuoti alyvos atliekų surinkimą iš transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių, atsižvelgiant į Atliekų 

tvarkymo įstatyme 347 straipsnio 1 dalies, 4 punkte 

numatytus reikalavimus 
 

 

 

Organizacija organizuoja alyvos atliekų surinkimą iš 

transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių šias atliekas perduodant alyvos 

atliekų tvarkytojams. 

Taip pat Organizacija organizuoja alyvos atliekų surinkimą 

iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių per projektą „Mes rūšiuojam. 
Autoservise“.  

 Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

 

2. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo alyvos atliekų tvarkymo 

klausimais programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Tikslinės grupės Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

Gamintojai ir importuotojai 

Organizuoti seminarus 

 

Alyvos gamintojams bei importuotojams buvo 
organizuojamas seminaras dėl alyvos gamintojams 

ir importuotojams LR teisės aktuose nustatytų 

teisių ir pareigų. Buvo aptarta esama situacija 

Gaminių atliekų tvarkymo srityje ir kita aktuali 

informacija. 

 Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

1 000 

Teikti informaciją  Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame 

puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat.  

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Platintojai 
Organizuoti seminarus 

 

Alyvos platintojams buvo organizuojamas 

seminaras, kurio metu aptartos alyvos platintojų 
teisės ir pareigos, nurodytos LR teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose alyvos atliekų tvarkymą. 

Taip pat alyvos platintojai buvo supažindinti su 

informacija apie atliekų surinkimo sistemas ir 

galimybes jomis naudotis, aptarta esama situacija 

alyvos atliekų tvarkymo srityje ir kita aktuali 

informacija. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

1 000 



Tikslinės grupės Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

Organizuoti seminarus 

autoservisams 

 

Autoservisų atstovams buvo organizuojamas 

seminaras dėl aplinkosauginių reikalavimų, 

numatytų transporto priemonių techninę priežiūrą 

ir remontą vykdantiems asmenims. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 
2022 m. rugsėjo 30 d. 

Papildomai, 2022 m.rugsėjo 22 d., transporto 

priemonių techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims buvo siųsta informacija dėl transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančioms įmonėms bei platintojams 

nustatytų reikalavimų. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

1 000 

Teikti informaciją  Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

(tęstinė) 
 

Informacija Organizacijos internetiniame 

puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Vartotojai 

Teikti informaciją Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame 

puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Teikti informaciją TV ir (ar) 

radijo laidose ir (ar) spaudoje ir 

(ar) internete 

 

Informacija apie būtinybę alyvos atliekas  rūšiuoti,  
rinkti atskirai ir perduoti atliekų tvarkytojams  

2022 m. rugsėjo 12-17 d. buvo skelbiama 

spaudoje: „Sostinė“ ; „Kurier Wilenski“; „Trakų 

žemė“; „Elektrėnų žinios“; „Gimtoji žemė“; 

„Kauno diena“; „Alio Jonava“; „Alio Raseiniai“; 

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

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

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

„Suvalkietis“; „Utenos diena“; „Švenčionių 

kraštas“;  „Merkio kraštas“; „Šalčios žinios“.; 

„Širvintų kraštas“. 
Informacija apie alyvos atliekų atskiro surinkimo 

būtinumą ir žalingą jų poveikį aplinkai buvo 

teikiama: 

2022 m. liepos 7 d. www.15min.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.lrt.lt; 

2022 m. liepos 20 d. www.automanas.autobilis.lt; 

www.delfi.lt; www.diena.lt; 

www.klaipeda.diena.lt; www.lrt.lt; www.tv3.lt; 

2022 m. liepos 21 d. www.15min.lt; 

2022 m. liepos 22 d. www.lrytas.lt; 

2022 m. rugsėjo 6 d. www.autotvarkymas.lt; 

www.manrupirytojus.lt; 
2022 m. rugsėjo 7 d. www.aina.lt; 

2022 m. rugsėjo 30 d. www.atliekos.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.manrupirytojus.lt 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 39 

6 000 

http://www.15min.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.automanas.autobilis.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/


Tikslinės grupės Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo projektą  

 

Informacija apie projektą „Mes rūšiuojam 

autoservise“ buvo skelbiama: 

2022 m. liepos 20 d. www.automanas.autobilis.lt; 

www.delfi.lt; www.diena.lt; 

www.klaipeda.diena.lt; www.lrt.lt; www.tv3.lt; 

2022 m. liepos 21 d. www.15min.lt; 

2022 m. rugsėjo 4 www.aina.lt; 
2022 m. rugsėjo 28 d. www.jonava.lt. 

Papildomai, informacija apie alyvos atliekų žalingą 

poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai buvo 

viešinama „Linkedin“, taip pat socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyrose: „MesRūšiuojam“, „Man 

rūpi rytojus“, „Atliekos.lt“ bei „Gamintojų ir 

importuotojų asociacija“. Šiose paskyrose buvo 

skelbiami straipsniai ir kita įvairi informacija apie 

alyvos atliekų žalingą poveikį aplinkai ir žmonių 

sveikatai.  

Įvykdymo data – 2022-09-28 

Įgyvendinimo apimtis - 10 

4 199,64 

Švietimo įstaigos 

Lietuvos švietimo įstaigoms, 

pageidaujant jų atstovams 

(mokiniams), organizuoti 

seminarus-diskusijas dėl alyvos 

atliekų tvarkymo 

 

Švietimo įstaigoms organizuotos pamokėlės 
„Elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir 

akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 

alyvos atliekų tvarkymas, priėmimo vietos, šių 

atliekų atskiro surinkimo būtinybė, žalingas 

poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai“ tema.  

Nuotolinėse pamokėlėse dalyvavo šios švietimo 

įstaigos: 

2022 m. rugsėjo 23 d. Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija; 

2022 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos Taurakalnio 
mokykla. 

Įvykdymo data – 2022-09-23 

Įgyvendinimo apimtis – 2 

1 000 

 
3. Organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti alyvos atliekų tvarkymą ir (ar) 

dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas 

pateiktas Lentelėje Nr. 3:  

 
Lentelė Nr. 3 

 

Sutarties šalis 

Sutarties 

sudarymo 

data 

Sutarties 

galiojimo 

terminas 

Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo 

veikla, atliekų rūšis) 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 2022-02-18 2023-03-01 

Alyvos atliekų surinkimas, vežimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, 

naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

Palangos miesto savivaldybės administracija 2009-10-30 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2009-11-19 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2009-12-02 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 
tvarkymo klausimais. 

Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010-02-03 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

http://www.automanas.autobilis.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.diena.lt/
http://www.klaipeda.diena.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.jonava.lt/


Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2010-02-11 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Neringos savivaldybės administracija 2010-10-11 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Visagino savivaldybės administracija 2011-07-07 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Biržų rajono savivaldybės administracija 2011-07-07 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija 2011-08-03 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 
tvarkymo klausimais. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2011-09-12 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2011-10-20 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2011-10-24 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2011-11-11 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Plungės rajono savivaldybės administracija 2012-02-03 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Telšių rajono savivaldybės administracija 2012-01-24 2022-12-31 
Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 
informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Trakų rajono savivaldybės administracija 2012-02-17 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Varėnos rajono savivaldybės administracija 2013-01-09 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

Savivaldybės įmonė „Kretingos 

komunalininkas“ 
2013-05-21 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 
2017-12-11 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

VšĮ“ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017-12-13 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017-12-13 2022-12-31 
Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 
informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 
2017-12-18 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 
2017-12-19 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 
2017-12-20 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017-12-20 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 



VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ 2018-01-08 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „VAATC“ 2018-01-10 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 
2020-03-06 2022-12-31 

Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais. 

UAB „Branta“ 2021-12-13 2031-12-31 

Konsultacijų ir visokeriopos pagalbos 

teikimas, vykdant LR atliekų tvarkymo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose alyvos 

gamintojams ir importuotojams nustatytas 
pareigas 

UAB „Audito ir apskaitos biuras“ 2014-04-30 2022-12-31 
Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir 

priežiūra. 

Advokatas Mantas Valiukas 2017-04-20 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

UAB „TNS LT“ 2021-05-24 2023-05-31 

Žiniasklaidoje pateiktos informacijos, 

susijusios su Organizacijos veikla, 

monitoringas (stebėsena). 

VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ 2018-07-03 2022-12-31 

Organizacijos konsultavimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais, organizacijos 

vykdomos alyvos atliekų tvarkymo veiklos 

stebėsena, vertinimas, rekomendacijų 

teikimas, visuomenės informavimo ir 

švietimo alyvos atliekų tvarkymo 

klausimais vykdymas. 

Advokatė Donata Motiejūnė 2018-05-02 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

 

 
4. Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai alyvos kiekis pateiktas Lentelėje 

Nr. 4:  

Lentelė Nr. 4 

Nr. Alyvos  rūšis Kiekis tonomis 

1. Variklio ir pavarų dėžės alyva 1281,900000 

2. Pramoninė alyva 146,407000 

3. Pramoninė alyva (tik emulsija) 26,324000 

4. Kita alyva 807,648000 

 

 

5. Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos surinktos Alyvos atliekų kiekis – 351,539000 t., sutvarkytos Alyvos atliekų kiekis 

– 339,430000 t., alyvos atliekos surinktos Organizacijos organizuojamoje alyvos atliekų surinkimo sistemoje (komunalinių atliekų 

surinkimo sistema, gaminių platinimo vietos, autoservisai ir pan.). 
 

6. Informacija apie  2022 m. III ketvirtį  Organizacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 

6.1 Organizacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už alyvos atliekų tvarkymą ir visuomenės 

informavimą ir švietimą, dydis eurais be PVM – 5 EUR už vieną LR vidaus rinkai patiektą alyvos toną. Organizacijos steigėjų, 

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

dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 5: 

  

Lentelė Nr. 5 

 

Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų 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 88 

201 400 160 

401 800 220 

801 1600 280 



Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų 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 

1601 3200 480 

3201 6400 720 

6401 10 000 1100 

10 001 ~ 1540 

 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 16487,28 EUR. Organizacijos 

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

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

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

 

6.3 Sukauptų pajamų bendra suma be PVM–  16487,28 EUR. 

 

6.4 Lėšos, skirtos alyvos atliekų tvarkymui,  be PVM –  0 EUR. 

 

6.5 Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui, be PVM  – 14499,64 EUR. 

 

6.6 Lėšos, skirtos su alyvos atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms, be PVM – 0 EUR. 

 

6.7 Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui, be PVM – 1987,63 EUR, iš jų Organizacijos 
administravimui be PVM – 1854,79 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 132,84 EUR. 

 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas organizacijos internetinėje svetainėje: http://gia.lt/apie-mus/.   

 

 

http://gia.lt/apie-mus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA APIE 2022 METŲ III KETVIRTĮ VYKDYTAS 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TVARKYMO 

 VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANE IR ŠVIETIMO 

PROGRAMOJE NUMATYTAS PRIEMONES BEI FINANSAVIMO 

SCHEMOS VYKDYMĄ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius 2022 m. 

  



1. Informacija, apie 2022 m. III ketvirtį Gamintojų ir importuotojų asociacijos (toliau – Organizacija) vykdytas eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių (toliau- ENTP) veiklos organizavimo plane numatytas  priemones, pateikta Lentelėje Nr. 1: 

 

        Lentelė Nr. 1 
 

Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

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 

dėl ENTP tvarkymo ir priėmimo: Valenčiūnų 

autodirbtuvės, UAB „Rokmeta“, UAB „Vilauto“, UAB 

„Bengina“, UAB „Arauta“, MB „Ratuotas“, UAB 

„Arunta ir Ko“, UAB „Dovydo transportas“, UAB 

„Alfaauta“, UAB „Autmeta“, 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 „Jurturas“, UAB „Gelgaudiškio 

autolaužynas“, UAB „Venumis“, UAB „Storas medis“, 

R. Gusto UAB, UAB „Ruvis“, UAB „Marsera“, UAB 

„Maksivis“, Darius Pipiras, Dainiaus Butkaus 

komercinė firma, UAB „Edilendas“, Lolitos 

Špinderienės įmonė, MB „AutoBro“, UAB 

„Varimeda“, UAB „Darbo bitės“, UAB „Rotoksema“, 

UAB „Alvimeta“, UAB „Autoarka“, UAB „Detora“, 

UAB „Autofuroras“, UAB „Nojus“, UAB „Merstoja“, 

UAB „Ramidonas“, UAB „Autofoma“, UAB 
„Damada“, UAB „Soverta“, UAB „Autoaidas“, UAB 

„Tauja“, UAB „Autometas“, UAB „JL Transportas“, IĮ 

„Andriaus autolaužynas“, UAB „K&D auto”, UAB 

„Ductor”, UAB „Urnita ir Ko”, UAB „Metalynas“, 

Tomas Krunkaitis, UAB „Dadema“, UAB „Sabara“, 

UAB „Autodvaris“, UAB „Daiman“, UAB „Fetona“, 

UAB „Pabaltijo automobilių prekyba“, UAB 

„Želsvelė“, UAB „Autodinama“, UAB „Remanda“, V. 

Plūko individuali įmonė, UAB „Eurometas“, Elenos 

Balčiūnienės individuali įmonė, UAB „Jumita“, IĮ 

„Demontas“, UAB „DnD autolaužynas“, UAB 

„Argimetas“, UAB „Metlana“, UAB „Ferax“, UAB 
„Telmeta“, UAB „Lindora LT“, UAB „Lotora“, 

Gintaras Petrevičius, UAB „Forum LT“, UAB 

„Augenera“, UAB „Agvilitas“, UAB „Ustukas“, UAB 

„Leipmetalas“, UAB „Zenratas“; UAB „Linarda“; 

UAB „Autoriko“, UAB „Versor“, UAB 

„Autobastionas“. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 88 

50 000 

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  pasirašiusi sutartis, tinkamą veiklos vykdymą. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

15 000 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis dėl ENTP 

surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo, 

t.y.  bendradarbiaujant su savivaldybėmis 

organizuoti ENTP surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams atiduoti ENTP 

atliekų tvarkytojams 

Organizacija  bendradarbiauja su visomis  

savivaldybėmis dėl ENTP surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo. 

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta 

informacija visoms Lietuvos savivaldybėms apie 

projekto „Mes rūšiuojam“ naujo sezono pradžią. 

Organizacija bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos 

institutu įgyvendinant projektą atliekos.lt. Ši svetainė 

skirta gyventojams, įmonėms, organizacijoms bei 

atliekų tvarkytojams. Atliekos.lt talpinama informacija 
apie įvairių atliekų pridavimą, surinkimą ir rūšiavimą, 

įskaitant ENTP. Taip pat internetinėje svetainėje 

atliekos.lt viešinama informacija apie aplinkosauginį 

projektą „Mes rūšiuojam“, talpinami atliekų tvarkymo 

vaizdo įrašai, atskira skiltis konsultacijoms atliekų 

10 000 



Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

eurais* 

tvarkymo klausimais. Nuolat bendradarbiaujama su 

savivaldybėmis bei regioniniais atliekų tvarkymo 
centrais, dėl internetinėje svetainėje teikiamos 

informacijos tikslumo. 

Įvykdymo data –  2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 60 

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. 

2022 m. rugsėjo 28 d. buvo paruošta ir išsiųsta 

informacija visiems Lietuvos RATC apie projekto 

„Mes rūšiuojam“ naujo sezono pradžią. 

Organizacija su visais RATC yra sudariusi sutartis dėl 

gaminių atliekų surinkimo, asmenims pageidaujantiems 

priduoti ENTP, RATC pateikia informaciją apie 
Organizacijos sukurtas ENTP priėmimo vietas, kurios 

nurodytos www.autotvarkymas.lt ir www.atliekos.lt . 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 10 

8 339,97 

 

Naudoti ir viešinti telefono numerį – 8 600 90030, 

kuriuo paskambinę ENTP turėtojai galėtų pranešti 

apie turimas ENTP, o Organizacija suorganizuos 

šių atliekų surinkimą, taip 

užtikrintant, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, 

kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama 

transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė 
yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią 

eksploatuoti netinkamą transporto priemonę 

 

Naudojamas ir viešinamas (paskelbtas Organizacijos 

internetiniame puslapyje, nurodytas informaciniuose 

plakatuose ir pan.) telefono numeris 8 600 90030, 

kuriuo paskambinę ENTP  turėtojai praneša apie 

turimas ENTP, o Organizacija suorganizuoja šių 

atliekų surinkimą. 

2022 m. III ketvirčio laikotarpiu naudojant telefono 

numerį - 8 600 90030, kreipėsi 16 gyventojų dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

sutvarkymo. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

1 000 

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 įgyvendinant projektą „Mes rūšiuojam 

automobilių atliekas“ bei perduodant informaciją, apie 

poreikį surinkti atliekas, ENTP tvarkančioms įmonėms.  

Įvykdymo data – 2022-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

5 000 

Organizuoti ENTP surinkimo projektą, t.y. 

įgyvendinti projektą „Mes rūšiuojam“  

 

2022 m. III ketvirtį tęsėsi 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 ENTP atskiro surinkimo 

būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai 

bei žmonių sveikatai ir teikiama kita informacija. 

Taip pat 2022 m. III ketv. buvo tęsiamas projektas 

„Mes rūšiuojam. Akademija“, kurio metu 

organizuojami specializuoti 

seminarai/mokymai/pamokos.  
Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

5 000 

 

2. Informacija apie 2022 m. III ketvirtį Organizacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo ENTP atliekų tvarkymo klausimais 

programoje numatytas  priemones  pateikta Lentelėje Nr. 2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

 

Tikslinės grupės Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 
Skirta preliminari 

lėšų suma eurais* 

http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.atliekos.lt/


Gamintojai ir 

importuotojai 

Organizuoti seminarus 

 

Transporto priemonių gamintojams ir 

importuotojams buvo organizuojamas seminaras, 

kurio metu pristatyti naujausi aplinkosauginiai 

reikalavimai, transporto priemonių gamintojų ir 

importuotojų teisės bei pareigos, numatytos LR 
teisės aktuose.Taip pat aptarta esama situacija 

transporto priemonių atliekų tvarkymo srityje ir 

kita aktuali informacija. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

3 000 

Teikti informaciją 
Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

Informacija Organizacijos internetiniame 
puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Platintojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

 

Informacija Organizacijos internetiniame 

puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Vartotojai 

Teikti informaciją  

Organizacijos 

internetiniame puslapyje 

aktualiais klausimais 

 

Informacija Organizacijos internetiniame 

puslapyje www.gia.lt teikiama nuolat. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 

100 

Teikti informaciją TV ir 

(ar) radijo laidose ir (ar) 

spaudoje ir (ar) internete 

 

Informacija  apie  ENTP  atskiro surinkimo 

būtinumą bei naudą ir  žalingą jų poveikį aplinkai 

bei žmonių sveikatai  2022 m.   rugsėjo 12-17 d. 

buvo skelbiama spaudoje: „Sostinė“ ; „Kurier 

Wilenski“; „Trakų žemė“; „Elektrėnų žinios“; 

„Gimtoji žemė“; „Kauno diena“; „Alio Jonava“; 

„Alio Raseiniai“; „Vakarų ekspresas“; „Šiaulių 

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

„Panevėžio kraštas“; „Telšių žinios“; „Žemaitis“; 
„Tauragės kurjeris“; „Suvalkietis“; „ Utenos 

diena“; „Švenčionių kraštas“;  „Merkio kraštas“; 

„Šalčios žinios“.; „Širvintų kraštas“. 

Informacija apie ENTP atskiro surinkimo 

būtinumą bei naudą ir žalingą jų poveikį aplinkai 

bei žmonių sveikatai taip pat buvo teikiama: 

2022 m. liepos 7 d. www.15min.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.lrt.lt; 

2022 m. rugsėjo 6 d. www.atliekos.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.manrupirytojus.lt; 

2022 m. rugsėjo 7 d. www.aina.lt. 
Televizijoje: 

2022 m. rugpjūčio 20 d. LNK žinios. 

Įvykdymo data – 2022-09-17 

Įgyvendinimo apimtis – 30 

7 000 

Teikti informaciją apie 

atliekų surinkimo projektą 
 

Informacija apie ENTP projektą „Mes rūšiuojam 

automobilių atliekas“ buvo skelbiama: 

2022 m. liepos 7 d www.15min.lt; 

www.autotvarkymas.lt; 

2022 m. rugsėjo 4 d. www.aina.lt; 

2022 m. rugsėjo 6 d. www.atliekos.lt; 

www.autotvarkymas.lt; www.manrupirytojus.lt; 

2022 m. rugsėjo 30 d. www.manrupirytojus.lt; 
www.atliekos.lt; www.autotvarkymas.lt. 

Papildomai, informacija apie ENTP žalingą 

poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, buvo 

viešinama „Linkedin“, taip pat socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyrose: „MesRūšiuojam“, 

„Atliekos.lt“, „Man rūpi rytojus“ bei „Gamintojų 

ir importuotojų asociacija“. Šiose paskyrose buvo 

3 285 

http://www.15min.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.aina.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.manrupirytojus.lt/
http://www.atliekos.lt/
http://www.autotvarkymas.lt/


skelbiami straipsniai ir kita įvairi informacija apie 

ENTP žalingą poveikį aplinkai ir žmonių 

sveikatai.  

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 9 

Švietimo įstaigos 

Lietuvos švietimo 

įstaigoms, pageidaujant jų 

atstovams (mokiniams), 

organizuoti seminarus-

diskusijas dėl elektros ir 

elektroninės įrangos 

atliekų tvarkymo 

Švietimo įstaigoms organizuotos internetinės 

pamokėlės „Elektros ir elektroninės įrangos, 
baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų 

gaminių, eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių, alyvų atliekų tvarkymas, priėmimo 

vietos, šių atliekų atskiro surinkimo būtinybė, 

žalingas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai“ 

tema. 

Nuotolinėse pamokėlėse dalyvavo šios švietimo 

įstaigos: 

2022 m. rugsėjo 23 d. Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazija; 

2022 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos Taurakalnio 

mokykla. 
Įvykdymo data – 2022-09-23 

Įgyvendinimo apimtis – 2 

2 000 

Atliekų tvarkytojai 

 

ENTP tvarkytojams 

organizuoti seminarą (-us) 

 

ENTP tvarkytojams buvo organizuojamas 

seminaras, kurio metu buvo pateikta informacija 

dėl teisių ir pareigų nustatytų LR teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose ENTP tvarkymą. Aptartos 

Organizacijos ir ENTP tvarkytojų 

bendradarbiavimo galimybės. 

Internetinis aplinkosauginis seminaras vyko: 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

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 tvarkytojams 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 informacija 

apie įmonių, teikiančių ENTP surinkimo, 

apdorojimo ir kitas paslaugas transporto 

priemonių gamintojams, importuotojams bei 

gyventojams, tinklą. 

Buvo nuolatos konsultuojami eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių tvarkytojai visais 

aplinkosauginiais, su ENTP tvarkymo veikla 
susijusiais, klausimais, atstovaujami interesai 

valstybės institucijose. 

Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, 

buvo siekiama, kad ENTP apdorojimą vykdytų tik 

tvarkytojai, atitinkantys vykdomos veiklos teisės 

aktų reikalavimus (2022 m. III ketvirtį gauti 9 

pranešimai 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 (2022 m. III ketvirtį 

iš visos Lietuvos gyventojų gauti 588 

pranešimai). 

8 000 

http://www.autotvarkymas.lt/


 
3. Organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti ENTP atliekų tvarkymą ir (ar) dalyvauti 

organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas Lentelėje 

Nr. 3:  

Lentelė Nr. 3 

 

   

  

Sutarties šalis 
Sutarties sudarymo 

data 

Sutarties galiojimo 

terminas 

Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo 

veikla, atliekų rūšis) 

VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“ 
2022-02-24 2023-03-01 

Gamintojų ir importuotojų asociacija 

bendradarbiauja su VšĮ „Transporto atliekų 
tvarkymas“, kuri atstovauja eksploatuoti 

netinkamas transporto priemones tvarkančias 

įmones (Valenčiūnų autodirbtuvės, UAB 

„Rokmeta“, UAB „Vilauto“, UAB „Bengina“, 

UAB „Arauta“, MB „Ratuotas“, UAB „Arunta 

ir Ko“, UAB „Dovydo transportas“, UAB 

„Alfaauta“, UAB „Autmeta“, 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 

„Jurturas“, UAB „Gelgaudiškio 

autolaužynas“, UAB „Venumis“, UAB 

„Storas medis“, R. Gusto UAB, UAB 

„Ruvis“, UAB „Marsera“, UAB „Maksivis“, 

Darius Pipiras, Dainiaus Butkaus komercinė 

firma, UAB „Edilendas“, Lolitos Špinderienės 

įmonė, MB „AutoBro“, UAB „Varimeda“, 

UAB „Darbo bitės“, UAB „Rotoksema“, UAB 

„Alvimeta“, UAB „Autoarka“, UAB 

„Detora“, UAB „Autofuroras“, UAB „Nojus“, 

UAB „Merstoja“, UAB „Ramidonas“, UAB 
„Autofoma“, UAB „Damada“, UAB 

„Soverta“, UAB „Autoaidas“, UAB „Tauja“, 

UAB „Autometas“, UAB „JL Transportas“, IĮ 

„Andriaus autolaužynas“, UAB „K&D auto”, 

UAB „Ductor”, UAB „Urnita ir Ko”, UAB 

„Metalynas“, Tomas Krunkaitis, UAB 

„Dadema“, UAB „Sabara“, UAB 

„Autodvaris“, UAB „Daiman“, UAB 

„Fetona“, UAB „Pabaltijo automobilių 

prekyba“, UAB „Želsvelė“, UAB 

„Autodinama“, UAB „Remanda“, V. Plūko 
individuali įmonė, UAB „Eurometas“, Elenos 

Balčiūnienės individuali įmonė, UAB 

„Jumita“, IĮ „Demontas“, UAB „DnD 

autolaužynas“, UAB „Argimetas“, UAB 

„Metlana“, UAB „Ferax“, UAB „Telmeta“, 

UAB „Lindora LT“, UAB „Lotora“, Gintaras 

Petrevičius, UAB „Forum LT“, UAB 

„Augenera“, UAB „Agvilitas“, UAB 

„Ustukas“, UAB „Leipmetalas“, UAB 

„Zenratas“; UAB „Linarda“; UAB „Versor“, 

UAB „Autoriko“, UAB „Autobastionas“.) dėl 
tinkamo ENTP tvarkymo ir priėmimo. 

UAB „Rokmeta“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; ENTP surinkimas, vežimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, naudojimas, 

eksportas, ENTP ardymo metu susidarančių 

atliekų naudojimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas ENTP tvarkymo 

klausimais 

Viso ataskaitinio laikotarpio metu vyko nuolatinis 

duomenų ir informacijos pateikimas ENTP 

tvarkančioms įmonėms. 

Įvykdymo data – 2022-09-30 

Įgyvendinimo apimtis - 1 



(tarpininkas – VšĮ „Transporto atliekų 

tvarkymas“) 

UAB „Vilauto“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Bengina“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Ratuotas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Alfaauta“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Jurgmolita“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Laurimeta“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 
2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Valenčiūnų 

autodirbtuvės“ 
2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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, UAB 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 
2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Storas medis“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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  2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Ductor“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Urnita ir Ko“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Metalynas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“) 

Tomas Krunkaitis 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Dadema“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Sabara“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Autodvaris“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Daiman“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Fetona“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Pabaltijo automobilių 

prekyba“ 
2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Želsvelė“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Autodinama“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Remanda“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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. Plūko individuali įmonė 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Eurometas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“) 

Elenos Balčiūnienės 

individuali įmonė 
2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Jumita“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Demontas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „DnD autolaužynas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Argimetas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Metlana“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Ferax“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Telmeta“  2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Lindora LT“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Lotora“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Autobastionas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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“) 

Gintaras Petrevičius 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Forum LT“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Augenera“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Agvilitas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Ustukas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Leipmetalas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Zenratas“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Linarda“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 „Autoriko“ 2022-02-24 2023-03-01 

ENTP priėmimas; 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 

2009-10-30 2022-12-31 

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 
2009-11-19 2022-12-31 

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 
2009-12-02 2022-12-31 

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 
2010-02-03 2022-12-31 

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 
2010-02-11 2022-12-31 

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 
2010-10-11 2022-12-31 

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 
2011-07-07 2022-12-31 

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 
2011-07-07 2022-12-31 

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 
2011-08-03 2022-12-31 

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 
2011-09-12 2022-12-31 

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 
2011-10-20 2022-12-31 

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 
2011-10-24 2022-12-31 

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 
2011-11-11 2022-12-31 

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 
2012-02-03 2022-12-31 

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 
2012-01-24 2022-12-31 

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 
2012-02-17 2022-12-31 

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 
2013-01-09 2022-12-31 

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“ 

2013-05-21 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 
naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2017-12-11 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-13 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“ 

2017-12-13 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 
ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-18 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2017-12-19 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2017-12-20 2022-12-31 

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

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 
UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2017-12-20 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 



ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

VšĮ „Kauno regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 
2018-01-08 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 
naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „VAATC“ 2018-01-10 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 
2020-03-06 2022-12-31 

ENTP surinkimas, vežimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas, eksportas, 

ENTP ardymo metu susidarančių atliekų 

naudojimas bei visuomenės informavimas ir 

švietimas ENTP tvarkymo klausimais 

VšĮ „Aplinkos apsaugos 
institutas“ 

2018-07-03 2022-12-31 

Organizacijos konsultavimas ENTP atliekų 

tvarkymo klausimais, organizacijos vykdomos 

ENTP atliekų tvarkymo veiklos stebėsena, 
vertinimas, rekomendacijų teikimas, 

visuomenės informavimo ir švietimo ENTP 

atliekų tvarkymo klausimais vykdymas. 

UAB „Branta“ 2021-12-3 2031-12-31 

Konsultacijų ir visokeriopos pagalbos 

teikimas, vykdant LR atliekų tvarkymo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose ENTP 

gamintojams ir importuotojams nustatytas 

pareigas 

UAB „Audito ir apskaitos 

biuras“ 
2014-04-30 2022-12-31 Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir priežiūra. 

Advokatas Mantas Valiukas 2014-01-14 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

UAB „TNS LT“ 2021-05-24 2023-05-31 

Žiniasklaidoje pateiktos informacijos, 

susijusios su Organizacijos veikla, 

monitoringas (stebėsena). 

Advokatė Donata Motiejūnė 2018-05-02 2022-12-31 Teisinės paslaugos 

 

 
4. Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų TP kiekis tiektas rinkai – 16 214 vnt. (virš 24 tūkst. 

tonų). 
 

5.  Preliminarus 2022 m. III ketvirtį Organizacijos surinktų ir (ar) sutvarkytų ENTP atliekų kiekis – 285,000000 tonų. ENTP surinktos 

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

ir pan.). 

 

6. Informacija apie  2022 m. III ketvirtį  Organizacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 

6.1 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 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 88 

201 400 160 

401 800 220 

801 1600 280 

1601 3200 480 

3201 6400 720 

6401 10 000 1100 

10 001 ~ 1540 

 



Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais – 134090,35 EUR. Organizacijos steigėjų, 

dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama už ENTP tvarkymą (skaičiuojant nuo visų Organizacijos gaunamų pajamų už 

ENTP tvarkymo organizavimą) – 70%.  

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

 

6.3 Sukauptų pajamų bendra suma be PVM eurais –  134090,35 EUR. 

 

6.4 Lėšos, skirtos ENTP tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų ENTP tvarkymo užduočių vykdymui, be PVM – 94339,97 EUR, iš jų už 

nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas ENTP tvarkymo (surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM 

eurais– 94339,97 EUR . 

  

6.5 Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui, be PVM  – 23585,00 EUR. 

 

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

 
6.7 Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui, be PVM – 16165,38 EUR, iš jų Organizacijos administravimui be 

PVM – 15084,96 EUR ir darbo užmokesčiui be PVM – 1080,42 EUR. 

 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių  ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas organizacijos internetinėje svetainėje: http://gia.lt/apie-mus/.   

 

  

 

http://gia.lt/apie-mus/

