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1. Informacija apie 2016m. II ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) vykdytas 

alyvų atliekų tvarkymo veiklos orgainziavimo plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.1: 

               Lentelė Nr.1 

Eil.Nr. Priemonės Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 
preliminari 

lėšų 
suma,EUR 

1. 

Asociacijos steigimas, 
licencijavimo 
dokumentų parengimas, 
licencijos gavimas 
Tikslas: Įkurti Asociaciją 
ir gauti licenciją teisės 
aktų nustatyta tvarka, 
pasirengti Asociacijos 
tinkamam 
funkcionavimui. 

Asociacija įsteigta 2015-11-23d. 
Įregistravus asociaciją buvo rengiami 
dokumentai, reikalingi licencijai gauti. 
Aplinkos apsaugos agentūrai visi 
dokumentai pateikti 2016-02-17. 
Aplinkos agentūros sprendimas išduoti 
licenciją gautas II ketvirtį. Užtrukus banko 
garantijos išdavimo procedūrai  licencija 
atsiimta III ketvirtį 2016-08-12d. 

 
683,45 

 

2016-05-01-2016-06-30d.buvo lankyti 
potencialūs asociacijos pavedimo davėjai 
ir jiems pristatyta preliminari informacija 
apie įsteigtą  asociaciją bei planuojamą jos 
veiklą. 

0,00 

2015-12-18d.sudaryta sutartis su įmone 
„Eimalitas“ dėl asociacijos interneto 
svetainės sukūrimo, 2016-04-01-2016-06-
30d. Vyko parengiamieji darbai. 

84,00 

 
 
 
 
 

2. 

Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartį (sutartis) dėl 
alyvos atliekų surinkimo 
iš transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas 
teikiančių įmonių  su 
alyvos atliekų surinkėju 
(surinkėjais).  
Tikslas: Sukurti 
Asociacijos alyvos atliekų 
surinkimo sistemą, 
atitinkančią  Atliekų 
tvarkymo įstatymo 347 
straipsnio 1 dalies 4 
punkte nustatytas 
sąlygas bei kitus Atliekų 
tvarkymo įstatyme 
nustatytus reikalavimus  
 
 
 
 
 
 

2016-04-01-2016-06-30d.rengti paslaugų 
pirkimo dokumentai alyvos atliekų 
tvarkymo paslaugoms pirkti teisės aktų 
nustatyta tvarka.  
 
2016-04-01-2016-06-30d.rengtos 
sutartys dėl alyvos atliekų tvarkymo 
paslaugų pirkimo.  
 
Sutartys bus suderintos ir pasirašytos 
užbaigus atliekų tvarkymo paslaugų 
pirkimo konkurso procedūras. 

0,00 

3. Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartis dėl Asociacijos 
sukurtoje alyvos atliekų 
surinkimo sistemoje 
surinktų alyvos atliekų 
panaudojimo su alyvos 

2016-04-01-2016-06-30d.rengti paslaugų 
pirkimo dokumentai alyvos atliekų 
tvarkymo paslaugoms pirkti teisės aktų 
nustatyta tvarka.  
 

0,00 



atliekų naudotojais ir 
(arba) įmonėmis 
išvežančiomis 
(eksportuojančiomis) 
alyvos atliekas.  
Tikslas: užtikrinti, kad 
visos Asociacijos alyvos 
atliekų surinkimo 
sistemoje surinktos 
alyvos atliekos būtų 
sutvarkytos tinkamai 

2016-04-01-2016-06-30d.rengtos 
sutartys dėl alyvos atliekų tvarkymo 
paslaugų pirkimo. 
Paslaugų pirkimo konkursas paskelbtas 
atsiėmus licenciją ,III ketvirtį. 

4 Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartis su  transporto 
priemonių techninės 
priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančioms 
įmonėms  
Tikslas: užtikrinti, kad  
transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas 
teikiančiose įmonėse 
būtų sudarytos sąlygos 
nemokamai priimti 
alyvos atliekas  iš alyvos 
atliekų turėtojų bei kad 
šios atliekos būtų laiku ir 
tinkamai surinktos ir 
panaudotos 

2016-04-01-2016-06-30d.buvo ruošiamas 
sutarties projektas. Sutartys 
nesudarinėtos, kol nebuvo gauta licencija. 
 
Sutartys bus suderintos ir sudarytos 
užbaigus atliekų tvarkymo paslaugų 
pirkimo konkurso procedūras. 

0,00 

5. Alyvos ir alyvos atliekų 
apskaitos sistemos 
sukūrimas ir diegimas 
Tikslas: diegti Asociacijos 
nariams, pavedimo 
davėjams, vartotojams, 
partneriams, 
aplinkosaugos 
institucijoms 
suprantamą apskaitos 
sistemą, kuri užtikrintų 
surinktų ir sutvarkytų 
alyvos atliekų kiekių 
kontrolę pagal alyvos 
atliekų surinkimo vietas.  

2016-05-16d.parengti prioritetai alyvos 
atliekų apskaitos sistemai diegti.  

0,00 

6.  Bendradarbiavimas su 
savivaldybėmis, regionų 
aplinkos apsaugos 
departamentais,  
transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas 
teikiančioms įmonėms, 
alyvos platintojais  ir 
atliekų tvarkytojais 
organizuojant alyvos 
atliekų surinkimo akcijas 
Tikslas :  Nelegalaus 
alyvos atliekų tvarkymo 
prevencija 

2016-04-01-2016-06-30d.vyko 
parengiamieji darbai, projektai būsimoms 
akcijoms. 

0,00 



7.  Bendradarbiavimas su 
Aplinkos ministerija, 
Aplinkos apsaugos 
agentūra ir regioniniais 
aplinkos apsaugos 
departamentais dėl 
alyvos atliekų tvarkymo 
tobulinimo.  
 
 

2016-05-12d.susitikta su Aplinkos 
apsaugos agentūros darbuotojais,2016-
06-10d. su atliekų tvarkymo organizavimą 
vykdančia organizacija PIO bei 2016-06-
20d. Su atliekų tvarkytojų asociacija 
PATVA. Aptartos Asociacijos veiklos 
organizavimo ir švietimo plane numatytos 
priemonės bei jų įgyvendinimo būdai. 
Kitos priemonės bus vykdomos III-IV 
ketvirtį. 

 

 

2. Informacija apie 2016m. II ketvirtį Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo alyvų atliekų tvarkymo 

klausimais plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 

                Lentelė Nr.2 

Eil.Nr. Priemonės 
Įvykdymo data/stadija ir 

apimtis 

Tikslinė grupė Skirta 
preliminar

i lėšų 
suma,EUR 

1. Pranešimas spaudai 
apie Asociacijos 
įsteigimą ir jos veiklos 
tikslus  

Pranešimas spaudai 
parengtas ir išplatintas 
2016-08-08d. 

Visi gyventojai, valstybės 
institucijos, alyvos 
gamintojai ir importuotojai 
bei platintojai,  transporto 
priemonių techninės 
priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios 
įmonės 

4.23 
 

2. Asociacijos 
internetinio tinklapio 
sukūrimas ir 
tobulinimas  

Asociacijos interneto 
tinklalapis sukurtas 
2016-06-10d. Yra  
tobulinamas, informacija 
nuolat atnaujinama  
tikslingai talpinant  
naudingą informaciją. 

Visi gyventojai, valstybės 
institucijos, alyvos 

gamintojai ir importuotojai 
bei platintojai,  transporto 

priemonių techninės 
priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančios 

įmonės 

0,00 

3. Asociacijos žinomumo 
didinimas AAA, RAAD 
ir gamintojų bei 
importuotojų tarpe  
Suinteresuotų šalių 
informavimas, 
švietimas bei 
konsultavimas alyvos 
atliekų tvarkymo 
klausimais  

Bendradarbiavimas su 
Aplinkos apsaugos 
agentūra ir regionų 
aplinkos apsaugos 
departamentais dėl 
alyvos atliekų tvarkymo 
tobulinimo bei 
nemokamų informacinių 
seminarų organizavimas 
alyvos gamintojams ir 
importuotojams dėl 
nustatytų pareigų 
vykdymo 

- planuojami 2 
susitikimai su 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra (III, IV 
ketv.); 

- planuojami 2 
informaciniai-
mokamieji 
seminarai 
alyvos 
gamintojams ir 

AAA, gamintojai ir 
importuotojai 

0,00 



importuotojams 
(III, IV ketv.) 
 

4. informavimas apie 
Asociacijos kuriamą 
alyvos atliekų 
tvarkymo sistemą, 
siekiant informuoti 
atliekų tvarkytojus ir 
transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas 
teikiančiais įmones 
apie bendradarbiavimo 
galimybes ir  atliekų 
turėtojus apie 
galimybes tinkamai 
atsikratyti alyvos 
atliekomis 

2016-04-01-2016-05-
30d.informacija buvo 
ruošiama (projektuojami 
plakatai, bukletai bei 
pan.). Informacija bus 
platinama III-IV ketvirtį. 

Alyvos atliekų tvarkytojai 0,00 

5.  Informacijos apie 
Asociacijos kuriamą 
alyvos atliekų 
tvarkymo sistemą , 
skirtos transporto 
priemonių techninės 
priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančioms 
įmonėms, patalpinimas 
Asociacijos tinklapyje 
bei  pasiūlymų, 
nurodant galimas 
bendradarbiavimo 
sąlygas išsiuntimas  

2016-04-01-2016-06-
30d.buvo ruošiama  
informacija apie 
asociacijos kuriamą 
alyvos atliekų tvarkymo 
sistemą pateikimui 
asociacijos tinklalapyje 
ir siuntimui. Informacija 
bus platinama III-IV 
ketvirtį. 

Transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas 
teikiančios įmonės  

0,00 

 

3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti alyvų 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 Sudarymo data Galiojimo terminas Sutarties objektas (atliekų 
tvarkymo veikla, kt.) 

Asociacija sutarčių nesudarinėjo, kol nebuvo gauta licencija ir nebaigtas atliekų tvarkymo paslaugų 
pirkimo paslaugų konkursas. Sutartys bus sudaromos III-IV ketvirtį užbaigus paslaugų pirkimo konkurso 
vykdymo procedūras. 

 

4. Preliminarus 2016m. II ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai teiktas alyvų kiekis – 

233.75 t. II ketvirtį nei vienas juridinis subjektas dar nebuvo pavedęs Asociacijai organizuoti atliekų 

tvarkymo, nes Asociacija dar neturėjo atliekų tvarkymo organizavimo licencijos ir nebuvo atlikusi atliekų 

tvarkymo paslaugų pirkimo konkurso procedūrų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

5. Preliminarus 2016m. II ketvirtį Asociacijos surinktų ir(ar) sutvarkytų Alyvų atliekų kiekis – 0 t. Alyvų atliekos 

bus renkamos Asociacijos organizuojamoje alyvų atliekų surinkimo sistemoje III-IV ketvirtį, kai bus 

užbaigtos atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkurso procedūros. 

 

6. Informacija apie 2016m. II ketvirtį Asociacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 



6.1. Preliminarus Asociacijos steigėjų, narių, pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai už alyvų atliekų tvarkymą 

ir     visuomenės švietimą ir informavimą dydis eurais be PVM – 4 Eur be PVM už vieną LR vidaus rinkai patiektą 

alyvų  toną.  Asociacijos steigėjai, nariai, pavedimo davėjai už alyvų atliekų tvarkymo organizavimo 

administravimą ir įnašą į garantinį fondą mokės 1  Eur be PVM už vieną į LR rinką išleistą alyvų toną. Galutiniai 

tarifai bus nustatyti užbaigus atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkurso procedūras. 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis eurais – 570.00 Eur. Asociacijos 

steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis, kuri bus mokama už alyvų atliekų tvarkymą – 0%. 

6.2. Kitų (Asociacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Asociacijos pajamų dydis – 0 Eur. 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 570.00EUR. 

6.4. Lėšos, skirtos alyvų atliekų tvarkymui be PVM – 0 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 84,00 Eur. 

6.6. Lėšos, skiros su alyvų atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms  be PVM – 0 Eur. 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 60.00 Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 0.00 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM –60.00Eur. 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas Lentelėjė Nr.4. 

 

           Lentelė Nr.4 

Eil. 
Nr. 

Įmonės kodas Teisinis statusas Pavadinimas Dalyvavymo 
asociacijos 

veikloje forma 

Atliekų, 
planuojamų 

pavesti tvarkyti 
asociacijai, rūšis 

1 135168464 UAB Autojuta Steigėjas Apmokestinamieji 
gaminiai, alyva 

2 170633757 Jiezno UAB  Juta  Steigėjas Apmokestinamieji 
gaminiai, alyva 

3 133937622 UAB  Auviras Steigėjas Apmokestinamieji 
gaminiai 

4 178297529 UAB  Maturė Steigėjas Apmokestinamieji 
gaminiai 

 

 


