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1. Informacija apie 2020m. II 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. 

Tęsiama 2020-01-06 sudaryta 

sutartis su UAB “Žalvaris Waste 

Recycling Services“ 

Įvykdymo apimtis 0. 

0,00 

2. Finansuoti ENTP 

tvarkymo paslaugas 

II ketvirtį asociacija finansavo 

ENTP tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2020-06-30 

      Įvykdymo apimtis 1. 

646,00 

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 2020-06-30 

Įvykdymo apimtis 9. 

245,00 

 

Informacija apie 2020m. II 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/
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Lentelė Nr.2 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma be 

PVM (Eur.) 

1. 
Gamintojai/importuotojai  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.  

2020 liepos 31 atliktas teisės aktų monitoringas. 

Patalpinti šie informaciniai pranešimai: 

2020 05 14 – “Valstybė skatina rinktis švaresnį transportą: ką svarbu 

žinoti“. 

2020 04 27 – “Importuojate automobilius?“. 

2020 04 15 – “Pavasarėjantys miškai apnuogina autombilių ardytojų 

problemą“. 

Įvykdymo apimtis: 4 

293,75 

2. Gamintojai/importuotojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

(ir) TV ar (ir) radijo laidose ar (ir) 

spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2020 06 01 – 06 30 Facebook vykdyta informacinė kampanija 

#PrekiaujuRamiai #PrekiaujuŠvariai, kuria siekta ENTP gamintojus 

ir importuotojus supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis 

aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis: 1 

1200 

3. Gamintojai/importuotojai 

Informaciniai stendai ar (ir) lankstinukų 

ar (ir) kt. informacinių priemonių 

platinimas 

(Netęstinė priemonė) 

 2020 06 01  - 06 30 mėnesiais bendradarbiaujant kartu su 

asociacijos partneriais UAB „Varanas“ vykdyta reklaminė 

kampanija siekiant ENTP gamintojus ir importuotojus informuoti 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

2020 05 01  - 06 30 mėnesiais bendradarbiaujant kartu su 

asociacijos partneriais UAB „Autotauragė“ vykdyta reklaminė 

kampanija siekiant ENTP gamintojus ir importuotojus informuoti 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis: 2 

306 

4. Gyventojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

(ir) TV ar (ir) radijo laidose ar (ir) 

spaudoje   

Išplatinti pranešimai spaudai: 

2020 04 15 – “Pavasarėjantys miškai apnuogina automobilių ardytojų 

problemą“. 
650 
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(Netęstinė priemonė) https://www.litas.lt/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-

ardytoju-problema/  

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1163529/pavasaris-atidenge-

sopuli-nebaudziamais-besijauciantys-zmones-miskuose-palieka-ne-

tik-padangas 

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/pavasarejantys-miskai-

apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema-zvilgsnis-krypsta-i-

seseli-221-1304104 

https://www.delfi.lt/auto/patarimai/prakalbo-apie-automobiliu-

ardytojus-problemu-kelia-entuziastai-perkantys-

donorus.d?id=84049483 

2020 05 07 – “Valstybė skatina rinktis švaresnį transportą: ką svarbu 

žinoti” 

https://www.auto-bild.lt/2020/05/elektromobilio-kompensacine-

ismoka/ 

https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/valstybe-skatina-rinktis-

svaresni-transporta-ka-svarbu-zinoti-221-1314426 

2020 06 11 – leidinys „Šiaulių naujienos“. 

Įvykdymo apimtis: 2 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ir (ar) susitikimus 

su gamintojais ir importuotojais   

(Netęstinė priemonė) 

2020 Birželio 19 d. organizuotas seminaras, kurio metu aptartos šios 

temos: 

• Gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas: privaloma 

dokumentacija, terminai, lengvatos. 

• Aplinkosaugos institucijų patikrinimas ir kontrolės 

vykdymas: mokesčių mokėtojo ir pareigūmo teisės ir 

pareigos patikrinimo metu, dokumentacijos pateikimas. 

• Administracinė atsakomybė: dažniausiai pasitaikantys 

pažeidimai, apskundimo tvarka. 

Įvykdymo apimtis: 1 

53,96 

6. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar 

(ir) platintojai, ar (ir)    

gyventojai 

Komunikacija socialinėje asociacijos 

„Facebook“ paskyroje 

(Tęstinė priemonė) 

 Komunikacija socialinėje asociacijos „Facebook“ paskyroje 

vykdoma nuolat ir atnaujinama aktualia informacija visiems 

sektoriaus dalyviams: 

Gegužės 8 d. – informacinė žinutė apie vienkartines kompansacines 

išmokas naujam, naujam, mažiau taršiam automobiliui pirkti bei kaip 

tinkamai elgtis su senuoju automobiliu, kur jį atiduoti“. 

135 

https://www.litas.lt/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema/
https://www.litas.lt/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema/
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1163529/pavasaris-atidenge-sopuli-nebaudziamais-besijauciantys-zmones-miskuose-palieka-ne-tik-padangas
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1163529/pavasaris-atidenge-sopuli-nebaudziamais-besijauciantys-zmones-miskuose-palieka-ne-tik-padangas
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1163529/pavasaris-atidenge-sopuli-nebaudziamais-besijauciantys-zmones-miskuose-palieka-ne-tik-padangas
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema-zvilgsnis-krypsta-i-seseli-221-1304104
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema-zvilgsnis-krypsta-i-seseli-221-1304104
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/pavasarejantys-miskai-apnuogina-automobiliu-ardytoju-problema-zvilgsnis-krypsta-i-seseli-221-1304104
https://www.delfi.lt/auto/patarimai/prakalbo-apie-automobiliu-ardytojus-problemu-kelia-entuziastai-perkantys-donorus.d?id=84049483
https://www.delfi.lt/auto/patarimai/prakalbo-apie-automobiliu-ardytojus-problemu-kelia-entuziastai-perkantys-donorus.d?id=84049483
https://www.delfi.lt/auto/patarimai/prakalbo-apie-automobiliu-ardytojus-problemu-kelia-entuziastai-perkantys-donorus.d?id=84049483
https://www.auto-bild.lt/2020/05/elektromobilio-kompensacine-ismoka/
https://www.auto-bild.lt/2020/05/elektromobilio-kompensacine-ismoka/
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/valstybe-skatina-rinktis-svaresni-transporta-ka-svarbu-zinoti-221-1314426
https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/valstybe-skatina-rinktis-svaresni-transporta-ka-svarbu-zinoti-221-1314426
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Balandžio 27 d. – informacinė žinutė ENTP gamintojams ir 

importuotojams apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

Balandžio 15 d. – “Ar žinote, kodėl miškuose ir nuošaliose viešose 

vietose neretai vis dar aptinkame automobilinių atliekų?” 

Įvykdymo apimtis: 3 

 

 
2. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų 

tvarkymą sąrašas pateiktas lentelėje Nr.3. 

Lentelė Nr.3 

2020-01-06 pasirašyta sutartis su UAB “Žalvaris Waste Recycling Services“ dėl ENTP tvarkymo. Galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. 

2020-04-07 pasirašyta sutartis su UAB “Integrity PR“ dėl komunikacijos paslaugų šviečiant ir informuojant visuomenę apie ENTP žalą. Galioja iki 2021-04-07. 

2020-04-20 pasirašyta sutartis su UAB “Autoragė“ dėl reklamos paslaugų. Galioja iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo. 

2020-06-15 pasirašyta sutartis su MB “Kūrybiniai sprendimai“ dėl filmavimo paslaugų AGIA seminarų metu. Galioja iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo. 

2020-05-28 pasirašyta sutartis su Paulium Palevičium dėl internetinės svetainės programavimo darbų. Galioja iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo. 

 

4. Preliminarus 2020 m. II ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP kiekis – apie 2154,783656 t.  

5. Preliminarus 2020 m. II ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis –30,125000 t. 

6. Informacija apie 2020 m. II 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: 
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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 

 

 

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

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 1818,50 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis mokama už 

ENTP atliekų tvarkymą – 36%. 
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6.4. Lėšos, skirtos ENTP  atliekų tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 

646,00 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 2638,71 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 – 538,53 Eur, iš jų Asociacijos administravimui be PVM – 56,28 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 Zdanevičienė 
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