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1. Informacija apie 2016m. III 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 

su PVM,EUR 

1. 
Asociacijos interneto 
svetainės sukūrimas ir 
palaikymas

1 

2016-07-10d.pradėjo veikti Asociacijos 
internetinė svetainė.Ji palaikoma ir 
pildoma nuolat. 

114,00 

 
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 34

7
 straipsnio 1 

dalies 4 punkte 
nustatytas sąlygas bei 
kitus Atliekų tvarkymo 
įstatyme nustatytus 
reikalavimus  
 
 
 
 
 
 

2016-08-31d. Pasirašyta sutartis su UAB 
Žalvaris dėl apmokestinamųjų gaminių ir 

alyvos atliekų kompleksinio tvarkymo. 

2016-09-23d. pasirašyta sutartis dėl  
alyvos atliekų surinkimo ir perdavimo 
tolimesniam tvarkymui su UAB 
„Barocenas“ 

11,27 

3. Sudaryti 
bendradarbiavimo 
sutartis dėl Asociacijos 
sukurtoje alyvos atliekų 
surinkimo sistemoje 
surinktų alyvos atliekų 
panaudojimo su alyvos 
atliekų naudotojais ir 
(arba) įmonėmis 
išvežančiomis 
(eksportuojančiomis) 
alyvos atliekas.  
Tikslas: užtikrinti, kad 
visos Asociacijos alyvos 
atliekų surinkimo 
sistemoje surinktos 
alyvos atliekos būtų 
sutvarkytos tinkamai 

2016-08-31d. Pasirašyta sutartis su UAB 
Žalvaris dėl apmokestinamųjų gaminių ir 
alyvos atliekų kompleksinio tvarkymo. 
Teikdamas kompleksinę paslaugą UAB 
“Žalvaris” įsipareigojo ir eksportuoti 
surinktas alyvų atliekas užsienyje 
veikiantiems alyvų atliekų naudotojams. 

0,00 

                                                           

 



 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 

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su 
UAB”Autojuta”, UAB “Namastra” UAB 
Jiezno UAB “Juta” padaliniais,teikiančiais 
transporto priemonių techninės 
priežiūros ir remonto paslaugas. 
2016-09-23d., 2016-09-24d. 

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 sistemos diegimui. 

2016-09mėn nuo 01d. iki 14d.vykdytos 
derybos su paslaugas teikiančiais atliekų 

tvarkytojais dėl atliekų apskaitos 
duomenų pateikimo formų, turinio, 

duomenų terminų pateikimo. 

Susitarta,kad duomenys apie atliekų 
surinkimo kiekius, susidarymo vietas,bei 
atliekų tvarkymą bus teikiami nuolat ir 
apibendrinami metų pabaigoje. 

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 

Įvykdyta alyvos atliekų surinkimo akcija 
Marijampolės savivaldybėje 2016-09-
30d. Daugiau informacijos apie akciją 

galima rasi http://agia.lt/wp-
content/uploads/2016/10/Skelbimas.pdf 

 

23,15 

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

Pasiruošta informaciniams seminarams 
Marijampolės, sutarta  pravesti 2016-10-
21 d. ir Alytaus RAAD , sutarta pravesti 
2016-11-17d. 

0,00 

 



2. Informacija apie 2016m. III 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 su 

PVM,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  

2016-07-10d.pradėjo 
veikti Asociacijos 
internetinė svetainė.Ji 
palaikoma ir pildoma 
nuolat. 

Visi gyventojai, valstybės 

institucijos, alyvos gamintojai 

ir importuotojai bei platintojai,  

transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančios 

įmonės 

114,00 

3. Asociacijos žinomumo 

didinimas AAA, RAAD ir 

gamintojų bei 

importuotojų tarpe  

Suinteresuotų šalių 

informavimas, švietimas 

bei konsultavimas alyvos 

atliekų tvarkymo 

klausimais  

2016m. rugsėjo 

mėn.suplanuota veikla , 

vykdymas perkeltas į IV 

ketv. 

AAA, gamintojai ir 

importuotojai 

0,00 

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 

http://agia.lt/wp-

content/uploads/2016/11

/Info-atlieku-

tvarkytojams-apie-

galimybes-

bendradarbiauti.pdf 

 

Pasiulymai 

bendradarbiauti išsiųsti 

el.paštu 2016m rugsėjo 4-

15d. 

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 

Informuota 85 transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančios 

įmonės apie 

bendradarbiavimo 

galimybes. Išsiųsti 

el.laiškai – kvietimai 

bendradarbiauti 

2016m.rugsėjo mėn. nuo 

4d. iki 15d. 

Transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančios 

įmonės  

0,00 



sąlygas išsiuntimas  

6. 

 

 

 

Straipsnio apie 

Asociacijos kuriamą 

alyvos atliekų tvarkymo 

sistemą parengimas ir 

paskelbimas Asociacijos 

tinklapyje, naujienų 

tinklapiuose bei 

spausdinimas 

regioninėje spaudoje 

 

Informacinio plakato  

apie Asociacijos kuriamą 

alyvos atliekų tvarkymo 

sistemą gamyba ir 

patalpinimas  transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančiose 

įmonėse 

 
http://agia.lt/wp-
content/uploads/2016/11
/Info-Alyvu-turetojams-
apie-galimybes-
bendradarbiauti.pdf 
 
Kitos priemonės bus 
vykdomos IV ketv. 
 
 
 
2016-08-30d. pagaminti 
informaciniai plakatai. 
2016-09-01d. pasirašytas 
susitarimas dėl 
informavimo priemonių 
platinimo. 
 

Alyvos atliekų turėtojai 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,70 

 

7. Informacijos  skelbimas 

informaciniuose 

stenduose 

savivaldybėse,  spaudoje  

ir Asociacijos tinklapyje 

apie tai, kodėl ir kaip 

reikia tinkamai 

atsikratyti alyvos 

atliekomis 

2016-08-30d. pagaminti 
informaciniai plakatai, 
lankstinukai. 
2016-09-01d. pasirašytas 
susitarimas dėl 
informavimo priemonių 
platinimo. 
 
Viešinimo ir informavimo 
priemonės platinimo 
vietoms yra perduodamos 
su priėmimo-perdavimo 
aktais. Detali ataskaita 
priėmimo-perdavimo aktų 
bus pateikta metinėje 
ataskaitoje. 
 
http://agia.lt/alyvos/alyvo
s-platintojam/ 
 
. 

Visi alyvos vartotojai, alyvos 

atliekų turėtojai 

82,00 

8. Metodinės medžiagos 

dėl alyvų platintojams 

privalomos skelbti 

informacijos parengimas 

ir išdalinimas alyvos 

platintojams, 

informacinių stendų apie 

alyvos atliekų tvarkymą 

gamyba ir pastatymas 

alyvos platinimo vietose 

2016-08-30d. pagaminti 
informaciniai plakatai, 
metodinė medžiaga. 
2016-09-01d. pasirašytas 
susitarimas dėl 
informavimo priemonių 
platinimo. 
 
Viešinimo ir informavimo 
priemonės platinimo 
vietoms yra perduodamos 
su priėmimo-perdavimo 
aktais. Detali ataskaita 
priėmimo-perdavimo aktų 
bus pateikta metinėje 
ataskaitoje. 
 
. 

Visi vartotojai (vairuotojai), 

įmonės, transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto įmonėse 

100,04 

9. Surengti  alyvos atliekų 

surinkimo iš gyventojų ir 

Įvykdyta alyvos atliekų 
surinkimo akcija 

Gyventojai, įmonės 23,15 



įmonių akciją, jos 

informaciniam 

palaikymu per naujienų 

portalą  organizuoti 

viktoriną, kurios metu 

bus galima laimėti prizus 

Marijampolės 
savivaldybėje 2016-09-

30d. Daugiau informacijos 
apie akciją galima rasi 

http://agia.lt/wp-
content/uploads/2016/10

/Skelbimas.pdf 

Viktorina organizuota 

http://www.santaka.info/ 

laimėtas prizas atsiimtas 

lapkričio 08d. 

10. Atlikti alyvos atliekų 

tvarkymo situacijos 

analizę, analizės 

rezultatų pagrindu 

parengti pranešimą 

visuomenei (paskelbiant 

naujienų tinklapiuose 

bei organizuojant radijo 

laidą) 

Analizė atlikta, rezultatai 

apibendrinami ir bus 

skelbiami IV ketv. 

Valstybės institucijų atsakingi 

darbuotojai 

 

 

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 

UAB „Žalvaris“ 2016-08-31 pasirašyta sutartis dėl padangų, nešiojamų baterijų ( galvaninių 

elementų),akumuliatorių, visaus degimo variklių degalų ir(ar)tepalų filtrų, vidaus degimo variklių oro 

įsiurbimo filtrų,automobilių hidraulinių (tepalinių)amortizatorių ir alyvų atliekų kompleksinio 

tarkymo.Galiojimas – iki visiško įsipareigojimo įvykdymo arba nutraukimo sutartyje nustatytomis 

sąlygomis. 

2016-09-23d. pasirašyta trišalė sutartis su UAB“Barocenas“, UAB“Žalvaris“ dėl alyvų atliekų surinkimo ir 

perdavimo tolimesniam tvarkymui. 

 

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

19,66 t.  

5. Preliminarus 2016m. III ketvirtį Asociacijos surinktų ir(ar) sutvarkytų Alyvų atliekų kiekis – 1 t.  

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

 

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

visuomenės švietimą ir informavimą dydis eurais be PVM – 1 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.  

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis eurais – 1425.00 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 – 1425.00EUR. 

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

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 403,89 Eur. 

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

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 378,27  Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 0.00 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM –378,27Eur. 

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 

 

 

 


