
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA APIE 2021 METŲ II KETVIRTĮ 

VYKDYTAS EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ 
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PROGRAMOJE NUMATYTAS PRIEMONES BEI 

FINANSAVIMO SCHEMOS VYKDYMĄ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

2 
 

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

 

1. Informacija apie 2021m. 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 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 

 Tęsiama 2021-01-04 sudaryta sutartis su 

UAB “Žalvaris Waste Recycling Services“ 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1 

0,00 

2. Finansuoti ENTP tvarkymo paslaugas II ketvirtį asociacija finansavo ENTP 

tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1 

1703,00 

  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 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 2 

0,00 

4. 

Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

Atliktas ENTP tvarkymo sutarties  

įsipareigojimų patikrinimas 

UAB“Žalvaris Waste Recycling 

Services“ 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1. 
 

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 

klausimais  telefonu arba peradresuojant 

konsultaciją  ENTP atliekų tvarkytojui. 

100,00 

http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
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Eil.

Nr. 
Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

su 

PVM,EUR 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1 

 

2. Informacija apie 2021m. II 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. gegužės 3 d. – „Ilgaamžiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar atvirkščiai: 

kas laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

2021 m. gegužės 24 d. – „Daugėja pagal taisykles utilizuojamų senų automobilių: 

tvarka tampa dar aiškesnė po naujųjų SDK kodų įvedimo“ 

75 

2. Gamintojai/importuotojai 

Komunikacija apie aplinkosaugos 

sektorių: pranešimai spaudai ar (ir) 

informacija internetinėje erdvėje, ar 

(ir) spaudos leidiniai. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m.  balandžio 1 d. – gegužės 30 d. – vykdyta informacinė kampanija 

internetinėje erdvėje siekiant ENTP gaminių gamintojus ir importuotojus 

informuoti apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

2021 m. balandžio 1 d. – gegužės 30 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais, 

vykdyta informacinė kampanija www.autotaurage.lt siekiant informuoti ENTP 

gamintojus/importuotojus apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

Išplatinti pranešimai spaudai: 

2021 m. gegužės 24 d. – „Daugėja pagal taisykles utilizuojamų senų automobilių: 

tvarka tampa dar aiškesnė po naujųjų SDK kodų įvedimo“ 

https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-

utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-

kodu-ivedimo.html  

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-

tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu  

66.50 

3. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) aprūpinti 

visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. birželio 23 d. – atnaujinta informacinė medžiaga skirta informuoti 

gyventojus, plačiąją visuomenę apie senų automobilių utilizavimo galimybes. 

Tuo pačiu išplatinta ir informacija platintojams apie būtinybę turėti tokią 

medžiagą automobilių pardavimo vietose.  

123.50 

4. Gyventojai   

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo 

laidose ar (ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

Bendradarbiaujant kartu su Regitra, pastarosios interneto svetainėje patalpinta 

informacinė nuoroda apei AGIA veiklą ir informacija kaip teisingai utilizuoti 

nebeeksplotuojamą automobilį.  

305 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

gamintojais/importuotojais. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. birželio 19 d. – dėl Covid situacijos ir apribojimų renginiams 

organizuotas informacinis renginys AGIA nariams nukeltas rugpjūčio mėnesiui.  
30.6 

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: 

55.39 

http://www.agia.lt/
http://www.autotaurage.lt/
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu
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2021 m. birželio 30 d. – „Senas, eisme nedalyvaujantis automobilis - 

pavojingas!“ 

2021 m. birželio 30 d. – „Vykdote autombolių prekybą?  Susipažinkite su 

informacija, kur aktuali jūsų verslui“.  

2021 m. gegužės 27 d. – „Užsiimate automobilių prekyba? Iš ties iššūkių ir 

reikalavimų nemažai!“ 

2021 m. gegužės 4 d. – „Nors elektromobiliai ir yra mažiau tarši transporto 

priemonė, tačiau nusidėvėjusiai ir nebetinkamai eksploatuoti tokiai transporto 

priemonei utilizavimas pagal visus reikalavimus taip pat būtinas.“ 

Linkedin: 

2021 m. gegužės 4 d. – asociacijos paskyroje pasidalinta informaciniu pranešimu 

„Ilgaamžiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar atvirkščiai: kas laukia 

elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

Išplatintas informacinis naujienlaiškis LinkedIn platformoje įmonėms, kurios 

importuoja apmokestinamuosius gaminius, su tikslu informuoti apie jų teises ir 

pareigas aplinkosaugoje. 



  
   
 

6 
 

6 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. II ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP kiekis – apie 5825,2319 t.  

5. Preliminarus 2021 m. II ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis – 46,829000 t. 

6. Informacija apie 2021 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: 

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 



  
   
 

7 
 

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

 

          

 

 

 



  
   
 

8 
 

8 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 – 3964,30 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo 

davėjų įnašo procentinė dalis mokama už ENTP atliekų tvarkymą – 43%. 

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

tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 1703,00 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 655,99 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 – 527,84 Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 8743,33Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 484,51EUR. 

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

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė 

Rita Zdanevičienė 
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