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1. Informacija apie 2020 m. II 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 

Tęsiama 2020-01-21 pasirašyta sutartis su UAB 

“Žalvaris” dėl apmokestinamųjų gaminių ir alyvos 

atliekų kompleksinio tvarkymo. 

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

notas” dėl padangų atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Įvykdymo apimtis 0. 
 

0,00 

2. Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas atliekų tvarkymo 

paslaugas 

2020m. II ketvirtį Asociacija finansavo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

paslaugas. 

Įvykdymo data 2020-06-30 

Įvykdymo apimtis 1. 

133735,47 

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 įvykdytos  

apmokestinamųjų gaminių  atliekų surinkimo akcijos: 

2020-06-18 Kupiškio rajono savivaldybėje 

2020-06-23 Anykščių rajono savivaldybėje 

2020-06-26 Anykščių rajono savivaldybėje 

Įvykdymo apimtis 3. 

216,12 

4. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietų tinklo 

plėtimas. 

Pagal sutartį su UAB ”Automalūnas” įrengtos 2 

nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 

vietos. 

300,00 
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Pagal sutartį su MB ”Aplas” įrengta 1 nešiojamų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta. 

Įvykdymo data 2020-06-30 

Įvykdymo apimtis 3. 

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 II-ą 2020m. ketvirtį iš 

RATC išvežta galutiniam sutvarkymui 529,09 t 

padangų atliekų. 

Įvykdymo data 2020-06-30 

Įvykdymo apimtis 57. 

48008,38 

6. Projekto „Esu atsakingas“ vystymas Vykdyta informacinė kampanija Facebook 

platformoje, siekiant visuomenę, verslą supažindinti 

su „Esu atsakingas“ projektu. 

Įvykdymo  apimtis 1. 

50,00 
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2. Informacija apie 2020 m. II 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 

preliminari 

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.  

2020 liepos 31 atliktas teisės aktų monitoringas. 

Patalpinti šie informaciniai pranešimai: 

2020 04 04 – “Rekomendacijos gyventojams ir atliekų turėtojams“. 

2020 04 04 – “Informacija gamintojams ir importuotojams, įmonėms, kurių veikloje susidaro 

atliekos”. 

2020 05 27 – “Atmintinė atsakingiems servisams”. 

2020 06 08 – “Atliekų surinkimo akcija Anykščiuose“. 

2020 06 09 – “Atliekų surinkimo akcija Kupiškyje”. 

2020 06 15 – “Seminaras internetu”. 

Įvykdymo apimtis: 7 

2775,00 

2. Gamintojai/importuotojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

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

spaudoje  ar (ir) naujienlaiškiuose 

(Netęstinė priemonė) 

Išsiųsti naujienlaiškiai: 

2020 04 06 – “Informacija įmonėms: dėl apskaitos GPAIS karantino metu”. 

2020 06 30 – “AGIA video seminarai”. 

2020 06 01 – 2020 06 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.  

Įvykdymo apimtis: 3 

332,85 

3. 
Platintojai  ar (ir)   transporto 

priemonių techninės priežiūros 

ir remonto įmonės 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

(ir) naujienlaiškiuose. 

(Netęstinė priemonė) 

Birželio 25 d. išsiųstas naujienlaiškis „Atsakingo serviso atmintinė“. Automobilinių atliekų 

tvarkymas – kiekvienos socialiai atsakingos įmonės, teikiančios automobilių remonto ar 

techninės priežiūros paslaugas, pareiga. Gamtai draugiška automobilinių atliekų tvarkymo 

praktika nėra sudėtinga – tereikia noro, žinių ir tinkamo jų pritaikymo. Naujienlaiškyje pateikta 

784,20 
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informacija apie pagrindinius aplinkosauginius reikalavimus tokioms įmonėms, atliekų 

tvarkymo atmintinė ir kt. aktuali informacija.  

2020 gegužės 1 d. – birželio 30 d. - bendradarbiaujant kartu su partneriais, jų internetinėje 

svetainėje inicijuota reklaminė – informacinę kampanija „Atsakingo serviso atmintinė“, 

siekiant supažindinti įmones, vykdančias transporto priežiūros ir remonto darbus susipažinti 

su jų teisėmis ir pareigomis, esant poreikiui užsisakyti reikalingas visuomenės švietimo ir 

informavimo priemones. 

Įvykdymo apimtis: 2 

4. Gyventojai 
Teikti informaciją apie atliekų surinkimo 

akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

2020 Birželio 18 d. atliekų surinkimo akcija vykdyta Kupiškyje. Informacija paskelbta 

asociacijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Birželio 16 d. patalpintas skelbimas 

regioniniame leidinyje “Kupiškėnų mintys”. 

2020 Birželio 22 d. atliekų surinkimo akcija vykdyta Anykščiuose. Informacija paskelbta 

asociacijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Birželio 20 d. patalpintas skelbimas 

regioniniame leidinyje “Anykšta”. 

Įvykdymo apimtis: 2 

133,57 

5. 
Gamintojai/Importuotojai ar 

(ir) platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir) susitikimus 

su gamintojais ir importuotojais  ar (ir) 

platintojais   

(Netęstinė priemonė) 

2020 Birželio 19 d. organizuotas seminaras skirtas tiek gamintojams ir importuotojams, tiek 

platintojams. Seminaro metu aptartos šios temos: 

• Gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas: privaloma dokumentacija, mokestinių 

deklaracijų teikimas, 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 

639,15 

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: 

Balandžio 4 d. – dalinamės Aplinkos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, kaip 

tvarkyti atliekas karantino metu. 

Balandžio 4 d. - informacija gamintojams ir importuotojams, įmonėms, kurių veikloje susidaro 

atliekos Dėl darbo GPAIS COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu. 

Gegužės 27 d. – “Atsakingo serviso atmintinė“ 

Birželio 8 d. pasidalinta informacija apie planuojamas vykdyti atliekų surinkimo akcijas 

Anykščių ir Kupiškio rajonų savivaldybėse. 

Birželio 18d. – išplatinta informacija apie organizuojamą asociacijos seminarą.  

570,00 
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Birželio 24 d. – pranešimas informuojantis apie asociacijos veiklą bei apie apmokestinamųjų 

gaminių gamintojų ir importuotojų teises ir pareigas, reglamentuotas LR teisės aktuose 

susijusiuose su aplinkosauga.  

Įvykdymo apimtis: 6 
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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 administracija 

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

visuomenės informavimas ir švietimas 
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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 

tvarkymo centras“ 

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

visuomenės informavimas ir švietimas 

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 
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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 

UAB “Integrity PR“ 2020-04-07 2021-04-07 Dėl komunikacijos paslaugų šviečiant ir informuojant 

visuomenę apie apmokestinamųjų gaminių atliekų  

žalą 

MB “Kūrybiniai sprendimai“ 2020-06-15 Iki pilno 

sutarties 

sąlygų 

įvykdymo. 

Dėl filmavimo paslaugų AGIA seminarų metu. 

 

Sutartis su Pauliumi 

Palevičiumi 

2020-05-28 Iki pilno 

sutarties 

sąlygų 

įvykdymo. 

Dėl internetinės svetainės programavimo darbų 

 

1. Preliminarus 2020 m. II 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 739,973801 

• Restauruotos 0,535250 

• Naudotos 6,136305 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,122132 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 1,577202 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 449,510059 

Pramoniniai akumuliatoriai 55,256008 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 36,535700 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,404978 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto 

priemones 

53,134239 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 24,073616 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 39,215319 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 63,785699 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 64,198703   

 

4. Preliminarus 2020m.II 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 591,979 

• Restauruotos 0,428000 

• Naudotos 4,909000 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,055000 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 202,280000 

Pramoniniai akumuliatoriai 24,865000 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 0,000000 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,182000 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į 

transporto priemones 

0,000000 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 19,259000 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 31,372000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 51,029000 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 51,359000 

 

5. Informacija apie 2020 m. II 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 
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Pramoniniai akumuliatoriai 17,00 EUR 

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 – 144797,11 Eur.  

 

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

apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymą I ketvirtį – 92%. 

 

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

 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 144797,11  EUR. 

 

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

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 133735,47 Eur, iš jų už 

nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 133735,47 Eur 

 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 5234,77 Eur. 
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6.6. Lėšos, skiros su apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms  be 

PVM ( akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekų surinkimo vietų įrengimas) –  300,00 Eur. 

 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 8616,47 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 900,44 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 7716,03 Eur. 

 

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

 

 

 

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė  

Rita Zdanevičienė 

 

 
 


