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1. Informacija apie 2020m. I ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) 

vykdytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas 

priemones pateikta Lentelėje Nr.1: 

           Lentelė Nr.1 

Eil.Nr. Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta preliminari lėšų 

suma su PVM,EUR 

1. 

Sudaryti sutartį(-is) su 

ENTP tvarkančiomis 

įmonėmis dėl ENTP 

surinkimo, tvarkymo, 

bendradarbiauti tvarkant 

ENTP. 

2020-01-06 sudaryta sutartis su 

UAB “Žalvaris Waste Recycling 

Services“ 

 

0,00 

2. Finansuoti ENTP 

tvarkymo paslaugas 

Asociacija finansavo ENTP 

tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2020-03-31 

1519,50 

3. Organizuoti ENTP 

surinkimą iš to 

pageidaujančių fizinių ir 

juridinių asmenų 

Asociacijos internetinėje 

svetainėje sukurta skiltis “Kur ir 

kaip atiduoti”, kurioje nurodyta 

visa riekiama informacija ir 

kontaktai vartotojams, norintiems 

atiduoti senus, nenaudojamus 

automobilius: http://agia.lt/kur-ir-

kaip-atiduoti-atliekas/ 

Įvykdymo data 2020-03-31 

235,00 

 

2. Informacija apie 2020m. I ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) 

vykdytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  tvarkymo švietimo programos plane numatytas 

priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 

http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/


 
 
 
 

3 
 

Lentelė Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

prelimin

ari lėšų 

suma be 

PVM 

(Eur.) 

1. 

Gamintojai/importuot

ojai  ar (ir) platintojai  

ar (ir) ar (ir) 

gyventojai 

Informacijos Asociacijos 

internetiniame tinklapyje 

skelbimas, atnaujinimas, 

internetinio tinklapio  

tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Aktuali informacija visiems atliekų tvarkymo sektoriaus dalyviams 

apie jų teises ir pareigas Asociacijos internetiniame tinklalapyje 

skelbiama nuolat ir atnaujinama atsiradus naujai informacijai.  

Kovo 5 d. suprogramuota “Informacinės medžiagos užsakymo“ 

modulis, skirtas  ENTP platintojams susipažinti su jų teisėmis ir 

pareigomis aplinkosaugoje bei užsisakyti reikalingas visuomenės 

informavimo priemones. 

46,30 

2. 
Gamintojai/importuot

ojai 

Teikti informaciją 

internetinėje erdvėje ar (ir) 

TV ar (ir) radijo laidose ar 

(ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2020 01 02 – 2020 01 31 - inicijuota informacinė kampanija 

internetinėje erdvėje siekiant suinteresuotas, tikslines grupes 

užsiimančias automobilių importu informuoti apie asociacijos 

veiklą bei apie ENTP gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas, 

reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga.  

 

50,45 

3. 
Gamintojai/importuot

ojai 

Informaciniai stendai ar (ir) 

lankstinukų ar (ir) kt. 

informacinių priemonių 

platinimas 

(Netęstinė priemonė) 

2020 01 – 2020 03 mėnesiais bendradarbiaujant kartu su 

asociacijos partneriais UAB „Varanas“ vykdyta reklaminė 

kampanija siekiant ENTP gamintojus ir importuotojus informuoti 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. Automobilių pardavimo 

aikštelėse pakabinti informaciniais stendai, dalintos informacinės 

skrajutės. 

230,00 
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4. Gyventojai 

Teikti informaciją 

internetinėje erdvėje ar (ir) 

TV ar (ir) radijo laidose ar 

(ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

Kovo 19 d. – 31 d. vykdyta reklaminė kampanija www.15min.lt 

portale rubrikoje “Gazas”, kurios tikslas informuoti ENTP 

turėtojus apie tai kur dėti seną, nebenaudojamą automobilį.  

Pasiekta ~300000 vartotojų auditorija. 

300,00 

5. 
Gamintojai/importuot

ojai  

Organizuoti seminarus ir (ar) 

susitikimus su gamintojais ir 

importuotojais   

(Netęstinė priemonė) 

Vasario 25 d. organizuotas susitikimas su Aplinkos apsaugos 

agentūra dėl seminaro, skirto gamintojams – importuotojams bei 

įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos. Aptarta būsimo renginio 

tematika, esamos problemos atliekų tvarkymo sektoriuje. Taip pat 

vykdyta gamintojų ir importuotojų apklausa, susitikimai, 

apklausiant kokie klausimai būtų aktualūs verslo atstovams 

(įstatymų pakitimai, darbas GPAIS, aplinkosaugos institucijų 

patikrinimai: teisės ir pareigos). 

10,00 

6. 

Socialinių tinklų 

vartotojai, atliekų 

sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuot

ojai  ar (ir) 

platintojai, ar (ir)    

gyventojai 

Komunikacija socialinėje 

asociacijos „Facebook“ 

paskyroje 

(Tęstinė priemonė) 

Vasario 15 d. – 22 d. vykdyta reklaminė kampanija Facebook 

platformoje, siekiant informuoti ENTP turėtojus apie tai kur dėti 

seną, nebenaudojamą automobilį.  Pasiekta ~8000 vartotojų 

auditorija. 

Kovo 26 d. informacinis pranešimas automobilių importuotojams 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

Kovo 13 d. – pranešimas informuojantis apie asociacijos veiklą bei 

apie ENTP gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas, 

reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga. 

132,43 

 
 

http://www.15min.lt/
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3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymą sąrašas pateiktas lentelėje Nr.3. 

Lentelė Nr.3 

2019-03-08 sutartis su UAB“Vialita“ dėl ENTP tvarkymo. 

2020-01-06d.pasirašyta sutartis su UAB“Žalvaris Waste Recycling Services“ dėl ENTP tvarkymo. 

 

4. Preliminarus 2020 m. I ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP 

kiekis – apie 2395,671344 t.  

5. Preliminarus 2020 m. I ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis –57,94 t. 

6. Informacija apie 2020 m. I ketvirtį Asociacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 6.1 Asociacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai už ENTP tvarkymą ir 

visuomenės informavimą ir švietimą, dydis eurais be PVM – 1 EUR už vieną LR vidaus rinkai patiektą 

transporto priemonę. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metinių įnašų už gaminių atliekų 

tvarkymo organizavimo administravimą dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 5: 

       Lentelė Nr.5 

Nario Gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma 

(be PVM) 

Metinis mokestis (be PVM) už 

Gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą  
Nuo ˃ Iki ≤ 

0,00 EUR 190,00 EUR 70,00 EUR 

190,00 EUR 390,00 EUR 130,00 EUR 

390,00 EUR 790,00 EUR 190,00 EUR 

790,00 EUR 1590,00 EUR 250,00 EUR 

1590,00 EUR 3190,00 EUR 430,00 EUR 

3190,00 EUR 6390,00 EUR 650,00 EUR 

6390,00 EUR 9990,00 EUR 990,00 EUR 

Nuo 9990 EUR 1390,00 EUR 
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6.2. Kitų (Asociacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Asociacijos pajamų dydis – 0 Eur. 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 1855,80 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo 

davėjų įnašo procentinė dalis mokama už ENTP atliekų tvarkymą – 81%. 

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

tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 1519,50 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 769,19 Eur. 

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

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 573,38 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 91,13 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 482,25 EUR. 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas GPAIS. 

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė 

Rita Zdanevičien 
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