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

gaminių atliekų 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 be PVM, 

EUR 

1. 

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su atliekas 

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

gaminių atliekų tvarkymo ir bendradarbiauti tvarkant 

apmokestinamųjų gaminių atliekas 

2020-01-21 pasirašyta sutartis su UAB 

“Žalvaris” dėl apmokestinamųjų gaminių ir 

alyvos atliekų kompleksinio tvarkymo. 

2020-01-21  pasirašyta sutartis su UAB “Re-

notas” dėl padangų atliekų kompleksinio 

tvarkymo. 
 

0,00 

2. Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas atliekų tvarkymo 

paslaugas 

2020m. I ketvirtį Asociacija finansavo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

paslaugas. 

Įvykdymo data 2020-03-31 

 

 

94635,23 

3. Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir (ar)   regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais  ( pagal poreikį sudarant 

sutartis/susitarimus) dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo 

organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą, 

siekti sudaryti palankias sąlygas gyventojams atiduoti 

apmokestinamųjų gaminių atliekas atliekų tvarkytojams. 

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis buvo 

suplanuotos ir suderintos  apmokestinamųjų 

gaminių  atliekų surinkimo akcijos: 

 

2020-03-17 Skuodo rajono savivaldybėje 

2020-03-17 Kupiškio rajono savivaldybėje 

2020-03-26 Kelmės rajono savivaldybėje 

2020-03-27 Kauno rajono savivaldybėje 

2020-04-02 Plungės rajono savivaldybėje 

2020-04-03 Kauno rajono savivaldybėje 

2020-04-09 Mažeikių rajono savivaldybėje 

 

0,00 
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Eil.

Nr. 
Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta preliminari 

lėšų suma be PVM, 

EUR 

Dėl Lietuvos vyriausybės paskelbtos 

ekstremalios situacijos ir karantino 

apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo 

akcijos neįvyko ir yra atidėtos vėlesniam 

laikotarpiui, pasibaigus karantinui. 

4. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietų 

tinklo plėtimas. 

Pagal sutartį su AB ”Šiaulių bankas” įrengtos 3 

nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų 

surinkimo vietos. 

Įvykdymo data 2020-03-31  

200,00 

5. Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir (ar)   regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl padangų atliekų surinkimo ir galutinio 

jų sutvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, bei 

dalinai finansuoti pagal sudarytas sutartis savivaldybių didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimą. 

Bendradarbiaujant su  regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl padangų atliekų 

surinkimo ir galutinio jų sutvarkymo, 

visuomenės informavimo ir švietimo, bei 

dalinio finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių eksploatavimo per I-1 2020m. ketvirtį 

iš RATC išvežta galutiniam sutvarkymui 

163,16 t padangų atliekų. 

Įvykdymo data 2020-03-31 

 

 

14834,74 

6. Projekto „Esu atsakingas“ vystymas Pagaminti ir įrėminti sertifikatai „Esu 

atsakingas“, atspausdinti kvietimai autoremonto 

paslaugas teikiančioms įmonėms dalyvauti 

projekte. 

Įvykdymo data 2020-03-31, dėl ekstremalios 

situacijos ir karantino suplanuotas projekto 

pristatymas autoserviso įmonėms atidėtas. 

 

1036,46 
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2. Informacija apie 2020m. I ketvirtį Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo klausimais plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 

Lentelė Nr.2 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

prelimina

ri lėšų 

suma be 

PVM 

(Eur.) 

1. 

Gamintojai/Importuotojai  

ar (ir) platintojai  ar (ir) 

transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto įmonės 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. Patalpinti šie informaciniai pranešimai: 

Sausio 14 d. – „Padangų atliekų krizei pranašauja krizę“. 

Kovo 2 d. – “Atliekų sektoriaus iššūkiai – galima padangų krizė ir šlubuojanti 

GPAIS“. 

Kovo 2 d., 3 d., 4 d., - asociacijos tinklapyje patalpinta informacija Kelmės r., 

Mažeikių, Skuodo r., Kauno r., Plungės ir Kupiškio r. savivaldybių gyventojams 

apie suplanuotas pavasarines atliekų surinkimo akcijas ir galimybę atiduoti 

apmokestinamųjų gaminių atliekas. Tačiau LR paskelbus karantiną dėl Covid-19, 

planuotos akcijos nukeltos vėlesniam laikui, apie tai informacija pasidalinta taip 

pat asociacijos svetainėje.  

Kovo 5 d. suprogramuota “Informacinės medžiagos užsakymo“ modulis, skirtas  

platintojams  ar (ir) transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

įmonėms susipažinti su jų teisėmis ir pareigomis aplinkosaugoje bei užsisakyti 

reikalingas visuomenės informavimo priemones.  

487,77 
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2. Gamintojai/importuotojai 

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo 

laidose ar (ir) spaudoje  ar (ir) 

naujienlaiškiuose 

(Netęstinė priemonė) 

Vasario 18 d. parengtas ir spaudoje išplatintas straipsnis - “Atliekų sektoriaus 

iššūkiai – galima padangų krizė ir šlubuojanti GPAIS“: 

http://www.regionunaujienos.lt/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-padangu-

tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais/ 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50413267/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-

padangu-tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais  

2020 01 02 – 2020 01 31 - inicijuota informacinė kampanija „Google“ paieškos 

sistemoje siekiant suinteresuotas, tikslines grupes ieškančias informacijos apie 

atliekų tvarkymo sektorių informuoti apie asociacijos veiklą bei apie 

apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas, 

reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga.  

952,70 

3. 

Platintojai  ar (ir)   

transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto įmonės 

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) naujienlaiškiuose. 

(Netęstinė priemonė) 

Kovo 12 d. išsiųstas naujienlaiškis su informacija platintojams ar (ir) transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėms susipažinti su jų teisėmis ir 

pareigomis aplinkosaugoje bei užsisakyti reikalingas visuomenės informavimo 

priemones.  

72,60 

4. Gyventojai 
Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

Informacija apie suplanuotas pavasarines atliekų surinkimo akcijas ir galimybę 

atiduoti apmokestinamųjų gaminių atliekas Kelmės r. (Balandžio 16d.), Mažeikių 

(Balandžio 9d.), Skuodo r. (Balandžio 11 d.), Kauno r. (Kovo 27 d. ir Balandžio 3 

d.), Plungės (Balandžio 2 d.) ir Kupiškio r. (Kovo 19d.) savivaldybių 

gyventojams patalpinta savivaldybių svetainėse, suderinti skelbimai regioninėj 

spaudoj.  

Tačiau LR paskelbus karantiną dėl Covid-19, planuotos akcijos nukeltos 

vėlesniam laikui. 

134,00 

5. 
Gamintojai/Importuotojai 

ar (ir) platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir) 

susitikimus su gamintojais ir 

importuotojais  ar (ir) platintojais   

(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). 

60,00 

http://www.regionunaujienos.lt/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-padangu-tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais/
http://www.regionunaujienos.lt/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-padangu-tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais/
https://www.alfa.lt/straipsnis/50413267/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-padangu-tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais
https://www.alfa.lt/straipsnis/50413267/atlieku-sektoriaus-issukiai-galima-padangu-tvarkymo-krize-ir-slubuojanti-gpais
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6. 

Socialinių tinklų 

vartotojai, atliekų 

sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  

ar (ir) platintojai,  

transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto įmonės  ar (ir)    

gyventojai 

Komunikacija socialinėje 

asociacijos „Facebook“ paskyroje 

(Tęstinė priemonė) 

Komunikacija socialinėje asociacijos „Facebook“ paskyroje vykdoma nuolat ir 

atnaujinama aktualia informacija visiems sektoriaus dalyviams: 

Kovo 26d. – informacija gyventojams, atliekų turėtojams, kaip teisingai elgtis su 

apmokestinamųjų gaminių atliekomis. 

Kovo 13 d. – pranešimas informuojantis apie asociacijos veiklą bei apie 

apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas, 

reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose su aplinkosauga.  

Kovo 12 d. – 26 d. – vykdyta reklaminė kampanija - informacija platintojams ar 

(ir) transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėms susipažinti su 

jų teisėmis ir pareigomis aplinkosaugoje bei užsisakyti reikalingas visuomenės 

informavimo priemones. Pasiekta auditorija ~ 24000 vartotojų.  

Vasario 15 d. – 20 d. – vykdyta reklaminė kampanija - pranešimas informuojantis 

apie tai kur tinkamai ir saugiai atsikratyti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 

atliekomis. Pasiekta auditorija ~ 8000 vartotojų.  

Vykdytos reklaminės kampanijos apie suplanuotas pavasarines atliekų surinkimo 

akcijas ir galimybę atiduoti apmokestinamųjų gaminių atliekas Kelmės r. 

(Balandžio 16d.), Mažeikių (Balandžio 9d.), Skuodo r. (Balandžio 11 d.), Kauno 

r. (Kovo 27 d. ir Balandžio 3 d.), Plungės (Balandžio 2 d.) ir Kupiškio r. (Kovo 

19d.) 

409,99 
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3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti 

apmokestinamųjų 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 „Žalvaris“ 2020-01-21 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

ir galutinis sutvarkymas 

UAB“Re-notas“ 2020-01-24 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Padangų atliekų surinkimas ir galutinis 

sutvarkymas 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

2018-01-15 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Skuodo rajono  savivaldybės 

administracija 

2018-02-14 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

2017-07-05 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija 

2017-08-17 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

2017-09-27 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-14 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 

2017-10-20 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-25 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Anykščių rajono savivaldybės 2017-10-31 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 
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administracija bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

 

 

 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

 

UAB“Marijompolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-10 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-14 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-30 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-02 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-16 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

 

UAB „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-23 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Telšių regiono atliekų 

2017-09-19 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 
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tvarkymo centras“ apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-07 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-18 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

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

apmokestinamųjų gaminių kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 4         

 

   Lentelė Nr. 4 

 

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg: t 

• Naujos 561,692062 

• Restauruotos 4,099702 

• Naudotos 2,564730 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,175029 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 3,044916 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 403,379239 

Pramoniniai akumuliatoriai 40,47232 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 16,6967 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,16807 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto 

priemones 

50,268967 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 20,392489 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 28,198636 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 39,474655 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 46,225452   

 

 

5. Preliminarus 2020m. I ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar) sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų kiekis pateiktas Lentelėje Nr.5 Apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Asociacijos 

organizuojamoje apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemoje (gaminių platinimo 

vietos, autoservisai, gyventojai ir pan.). 
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Lentelė Nr.5 

 

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:     

t 

• Naujos 449,354000 

• Restauruotos 3,280000 

• Naudotos 2,052000 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,079000 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 181,521000 

Pramoniniai akumuliatoriai 18,213000 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 0,000000 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,076000 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto priemones 0,000000 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 16,314000 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 22,559000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 31,580000 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 36,980000 

 

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

 

6.1. Asociacijos steigėjų, narių, pavedimo davėjų  įnašų, mokėtų Asociacijai už apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymą ir     visuomenės švietimą ir  informavimą bei atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai eurais be PVM  pateikta lentelėje Nr.6 

 

Lentelė Nr.6 

 

Apmokestinamųjų gaminių rūšis 

Tarifas*(be PVM)  už 

vieną Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai 

patiektą apmokestinamųjų 

gaminių toną 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 393,00 EUR 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 393,00 EUR 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 205,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 17,00 EUR 

Baterijos (galvaniniai elementai) 1650,00 EUR 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 190,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto 

priemones 
3,00 EUR 

Pramoniniai akumuliatoriai 17,00 EUR 
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Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 3,00 EUR 

Nešiojami akumuliatoriai 250,00 EUR 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 190,00 EUR 

Padangos:  

• lengvojo ir krovininio transporto padangų atliekos 85,00 EUR 

• žemės ūkio transporto padangų atliekos 95,00 EUR 

• industrinės pilnavidurės padangų atliekos 103,00 EUR 

 

 

Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metiniai įnašų už gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 7: 

 

      Lentelė Nr.7 

 

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 

 

 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis – 107860,16 Eur.  

 

Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis, kuri bus mokama už 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymą I ketvirtį – 88%. 

 

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

 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 107860,16 EUR. 

 

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

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 94635,23 Eur, iš jų už 

nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 94635,23 Eur 

 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 2117,06 Eur. 
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6.6. Lėšos, skirtos su apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms  be 

PVM ( akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekų surinkimo vietų įrengimas) –  200,00 Eur. 

 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 9174,13 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 1458,09 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 7716,04 Eur. 

 

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

 

 

 

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė  

Rita Zdanevičienė 

 

 

 


