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1. Informacija apie 2020m. III 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 

III ketvirtį asociacija finansavo 

ENTP tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2020-09-30 

      Įvykdymo apimtis 1. 

1328,50 

3. Organizuoti ENTP 

surinkimą iš to 

pageidaujančių fizinių ir 

juridinių asmenų 

Asociacijos internetinėje 

svetainėje sukurta skiltis “Kur ir 

kaip atiduoti”, kurioje nurodyta 

visa reikiama informacija ir 

kontaktai vartotojams, norintiems 

atiduoti senus, nenaudojamus 

automobilius: http://agia.lt/kur-ir-

kaip-atiduoti-atliekas/ 

Įvykdymo data 2020-09-30 

Įvykdymo apimtis 10. 

510,00 

 

Informacija apie 2020m. III 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/


 
 
 
 

3 
 

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 ENTP atliekų tvarkymo sektoriaus 

dalyviams apie jų teises ir pareigas Asociacijos internetiniame 

tinklalapyje skelbiama nuolat ir atnaujinama atsiradus naujai 

informacijai.  

Patalpinti šie informaciniai pranešimai: 

2020 09 20 – “Importuojate automobilius? Primename, kokios 

aplinkosauginės priemonės taikomos Jums.” 

Įvykdymo apimtis 1 

22,50 

2. Gamintojai/importuotojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

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

spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2020 09 17 – 09 30 autoplius.lt vykdyta informacinė kampanija, kuria 

siekta ENTP gamintojus ir importuotojus supažindinti su jų teisėmis 

ir pareigomis aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis 1 

270,00 

3. Gamintojai/importuotojai 

Informaciniai stendai ar (ir) lankstinukų 

ar (ir) kt. informacinių priemonių 

platinimas 

(Netęstinė priemonė) 

2020 07 01  - 09 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 09 24 bendradarbiaujant kartu su asociacijos partneriais UAB 

„Autotauragė“ parengtas ir išsiųstas naujienlaiškis siekiant ENTP 

gamintojus ir importuotojus informuoti apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis 2 

84,00 

4. Gyventojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

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

spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2020 09 21 – 10 04 15min.lt vykdyta informacinė kampanija, kuria 

siekta gyventojus informuoti kur ir kaip saugiai atiduoti eksploatuoti 

netinkamą transporto priemonę.  

Įvykdymo apimtis 1 

215,00 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ir (ar) susitikimus 

su gamintojais ir importuotojais   

(Netęstinė priemonė) 

2020 rugsėjo 21 d. organizuotas seminaras, kurio metu aptartos 

transporto priemonių importuotojų teisės ir pareigos. 

Susitikimas su UAB“Transmitto“ rugpjūčio 14d. 
363,50 
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Įvykdymo apimtis 2 

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: 

2020 09 28 –30 – patalpintas ir išplatintas video įrašas skirtas ENTP 

gamintojus ir importuotojus informuoti apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje. Pasiekta auditorija - ~20000 vartotojų. 

2020 09 16 - 2020 09 24 – vykdyta reklaminė kampanija 

gyventojams, kuria siekta informuoti kur ir kaip saugiai atiduoti 

eksploatuoti netinkamą transporto priemonę. Pasiekta auditorija ~ 

11000. 

Įvykdymo apimtis 2 

200,00 

 

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

tvarkymą sąrašas pateiktas lentelėje Nr.3. 

Lentelė Nr.3 

2020-09-10 pasirašyta sutartis su MB “Kūrybiniai sprendimai“ dėl dizaino darbų.  

2020-09-15 pasirašyta sutartis su UAB „15 min“ dėl reklamos paslaugų teikimo. Galioja iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo. 

2020-09-17 pasirašyta sutartis su UAB „Diginet LTU“ dėl reklamos paslaugų teikimo. Galioja iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo. 

 

4. Preliminarus 2020 m. III ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP kiekis – apie 4615,219000 t.  

5. Preliminarus 2020 m. III ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis –9,787000 t. 

6. Informacija apie 2020 m. III 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 – 3225,60 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis mokama už 

ENTP atliekų tvarkymą – 41%. 
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6.4. Lėšos, skirtos ENTP  atliekų tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 

1328,50 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 1155,00 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 – 473,03 Eur, iš jų Asociacijos administravimui be PVM – 42,79 Eur ir 

darbo užmokesčiui be PVM – 430,24 EUR. 

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

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė 

Rita Zdanevičienė 
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