
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA APIE 2021 METŲ I KETVIRTĮ 

VYKDYTAS EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANE IR ŠVIETIMO 

PROGRAMOJE NUMATYTAS PRIEMONES BEI 

FINANSAVIMO SCHEMOS VYKDYMĄ 
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2 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

1. Informacija apie 2021m. I 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 aplinkos ministro nustatyta 

tvarka išrinktomis ENTP tvarkančiomis įmonėmis 

dėl ENTP surinkimo, vežimo, paruošimo 

naudojimui, naudojimo ENTP, kurios susidarė 

naudojant gamintojų ir importuotojų teiktas LR 

vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones 

 2021-01-04 sudaryta sutartis su UAB 

“Žalvaris Waste Recycling Services“ 

Įvykdymo apimtis 1 

0,00 

2. Finansuoti ENTP tvarkymo paslaugas I ketvirtį asociacija finansavo ENTP 

tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2021-03-31 

Įvykdymo apimtis 1 

1055,50 

  3. Organizuoti ENTP surinkimą iš to pageidaujančių 

fizinių ir juridinių asmenų, užtikrinanat ne mažiau 

kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje 

buvimą ir organizuoti tokiose vietose priimtų 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti 

atliekų tvarkytojui 

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 2021-03-31 

Įvykdymo apimtis 10 

200,00 

4. 

Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

Pagal ENTP atliekų tvarkymo 

organizavimo planą priemonė numatyta II 

š.m.ketvirtį. 

Skirta lėšų suma: 0,00 EUR 

Įvykdymo data 2021-03-31 

Įvykdymo apimtis 0 

0,00 

5. 
Asmenų konsultavimas ENTP sunaikinimo, 

išregistravimo ir mažiau teršių transporto 

priemonių įsigyjimo klausimais 

Vyko asmenų konsultavimas ENTP 

sunaikinimo, išregistravimo ir mažiau 

teršių transporto priemonių įsigyjimo 

100,00 

http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
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3 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

Eil.

Nr. 
Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

su 

PVM,EUR 

klausimais  telefonu arba peradresuojant 

konsultaciją  ENTP atliekų tvarkytojui. 

Įvykdymo data 2021-03-31 

Įvykdymo apimtis 1 

 

2. Informacija apie 2021m. I ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) 

vykdytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  tvarkymo švietimo programos plane numatytas 

priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 
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4 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Finansavimo šaltinis 

Planuojama 

skirti lėšų 

(Eur.)* 

1. 
Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai ar (ir) 

gyventojai. 

Informacijos Asociacijos 

internetiniame tinklapyje skelbimas, 

atnaujinimas, internetinio tinklapio  

tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Informacija www.agia.lt svetainėje nuolat atnaujinama.  

2021 m. sausio 10 d. – sukurtas atskiras informacinis puslapis 

www.agia.lt/seniautomobiliai  

2021 m. vasario 28 d. – paruoštas ir atnaujintas atsakingų įmonių interaktyvus 

žemėlapis. 

2021 m. vasario 28 d. – „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. vasario 28 d. – atnaujintas ENTP surinkimo tinklo sarašas. 

2021 m. kovo 24 d. – „Įmonių atsakomybė aplinkosaugai – daugiau nei 

įstatymo prievolės“. 

73,5 

2. Gamintojai/importuotojai 

Komunikacija apie aplinkosaugos 

sektorių: pranešimai spaudai ar (ir) 

informacija internetinėje erdvėje, ar 

(ir) spaudos leidiniai. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. sausio 2 d. - kovo 31 d. – vykdyta informacinė kampanija internetinėje 

erdvėje siekiant ENTP gaminių gamintojus ir importuotojus informuoti apie jų 

teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

Išplatinti pranešimai spaudai: 

2021 m. vasario 28 d. – „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-

imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297  

2021 m. kovo 24 d. – „Įmonių atsakomybė aplinkosaugai – daugiau nei 

įstatymo prievolės“. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-

aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584  

2021 m. vasario 1 d. – kovo 31 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais, 

vykdyta informacinė kampanija www.autotaurage.lt siekaint informuoti ENTP 

gamintojus/importuotojus apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

201,25 

3. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) aprūpinti 

visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 30 d. - išplatintas formacinis naujienlaiškis 

gamintojams/importuotojams, platintojams informuojant apie galimybę 

užsisakyti reikalingas visuomenės informavimo medžiagas. Informacinė 

medžiaga išsiųsta 6 įmonėms: UAB „Autojuta“, UAB „Oro meistrai“, AUB 

„Petrutė“,  UAB „DWB Underground technologies“, UAB „Alterna Auto“, 

UAB „Redrola“ . 

7,5 

4. Gyventojai   

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo 

laidose ar (ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. sausio 15 d. – vasario 25d.  – vykdyta informacinė kampaniaj Google 

apie atsakingą senų automobilių tvarkymą.  
36,16 

http://www.agia.lt/
http://www.agia.lt/seniautomobiliai
https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297
https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584
http://www.autotaurage.lt/
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5 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

gamintojais/importuotojais. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 24 d. – parengtas ir išplatintas informacinis video seminaras 

„Mokesčio už aplinkos įstatymo pakeitimai nuo 2021 m.“ 
32 

6. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  ar (ir)    gyventojai 

Komunikacija socialinėje asociacijos 

„Facebook“ paskyroje 

(Tęstinė priemonė) 

Vykdyta aktyvi komunikacija socialinėje Facebook ir Linkedin paskyrose 

siekian ugdyti visų atliekų sektoriaus dalyvių aplinkosauginį sąmoningumą  

informuojant apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

Facebook: 

2021 m. vasario 15 d. - Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas: individuali 

ar kolektyvinė atsakomybė?  

2021 m. vasario 19 d. - 5 Priežastys tapti AGIA nariu 

2021 m. vasario 23 d. - „Esu atsakingas"  – jūsų gidas atliekų tvarkymo srityje! 

2021 m. vasario 25 d.  - Informacinė kampanija gamintojams/importuotojams: 

„Klausimas, kodėl svarbu rūpintis atliekų tvarkymu, šiandien nebekyla. 

Aktualiau, kaip tą padaryti tinkamai vykdant aplinkosaugos reikalavimus“. 

2021 m. kovo 1 d.  - Informacinė kampanija gamintojams/importuotojams:  

„Kaip verslui spręsti su aplinkosauga susijusius klausimus – kolektyviai ar 

individualiai? Vieno atsakymo nėra, tačiau veikti kartu – lengviau“. 

2021 m. kovo 5 d.  - Informacinė kampanija gamintojams/importuotojams:  

„Kasmet vis daugiau verslų įvertina aplinkosaugos svarbą. Tai rodo ir 

pastaruosius penkerius metus nuolat augantis AGIA narius vienijantis 

bendrovių sąrašas“. 

2021 m. kovo 15 d.  - „AGIA – jūsų gidas atliekų tvarkymo srityje“. 

2021 m. kovo 17 d. - „Konsultavimas paremtas bendradarbiavimu su 

ekspertais“.  

2021 m. kovo 23 d.  - „Nemokamas aplinkosaugos auditas“. 

2021 m. kovo 24 d.  - „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. kovo 29 d.  – informacinė kampanija visuomenei apie tai kur ir kaip 

atiduoti senus automobilius. 

Linkedin: 

2021 m. vasario 26 d.  - Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas: 

individuali ar kolektyvinė atsakomybė? 

2021 m. kovo 1 d.  - kaip verslui spręsti su aplinkosauga susijusius klausimus – 

kolektyviai ar individualiai? Vieno atsakymo nėra, tačiau su asociacija vykdyti 

veiklą visuomet paprasčiau. 

2021 m. kovo 5 d.  - kasmet vis daugiau verslų įvertina aplinkosaugos svarbą, 

auga sąmoningumas, didėja įsitraukimas. Tai rodo ir pastaruosius penkerius 

metus nuolat augantis AGIA narius vienijantis bendrovių sąrašas, šiandien vis 

daugiau įmonių prievolių ir atsakomybių naštą perleidžia asociacijai. 

104,99 
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2021 m. kovo 9 d.  - Tikime, kad jums, kaip ir mums, rūpi, kokia aplinka jus 

supa ir kokią ją paliksime ateities kartoms. 

2021 m. kovo 15 d.  - AGIA – jūsų gidas atliekų tvarkymo srityje. 

2021 m. kovo 17 d. – konsultavimas paremtas bendradarbiavimu su ekspertais.  

2021 m. kovo 19 d. – spręsti atliekų tavrkymo klausimus kartu paprasčiau. 

2021 m. kovo 23 d. – nemokamas aplinkosaugos auditas.   

2021 m. kovo 24 d.  - jei maždaug prieš dešimtmetį atliekų tvarkymas daugeliui 

verslų nebuvo laikomi prioritetu, šiandien suvokiama, kad kito kelio nėra. 

Klausimo, kodėl svarbu rūpintis atliekų tvarkymu, šiandien jau nebekyla. 

Aktualesnis tampa kitas – kaip tą padaryti? 



  
   
 

7 
 

7 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

 

 

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

tvarkymą sąrašas pateiktas lentelėje Nr.3. 

Lentelė Nr.3 

 

 

 

4. Preliminarus 2021 m. I ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP kiekis – apie 3673,123000 t.  

5. Preliminarus 2021 m. I ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis –19,573000t. 

6. Informacija apie 2021 m. I 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: 

          

 

Sutarties šalis 
Sutarties 

sudarymo data 

Sutarties 

galiojimo 

terminas 

Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo veikla, atliekų rūšis) 

UAB ”Žalvaris Waste 

Recycling Servises” 

2021-01-04 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

ENTP surinkimas, vežimas, paruošimas naudojimui, naudojimas, tinkamas 

ENTP sutvarkymas 

G.Mikulskas  2021-01-04 neribotai Teisinės, organizacinės veiklos ir personalo mokymo konsultacijos 
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9 Eksplotuoti netinkamų transporto priemonių I ketv. ataskaita 2021m. 

 

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 – 2616,60 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo 

davėjų įnašo procentinė dalis mokama už ENTP atliekų tvarkymą – 40%. 

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

tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 1055,50 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 455,40 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 – 734,73 Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 87,35 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 647,38 EUR. 

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

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė 

Rita Zdanevičienė 
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