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1. Informacija apie 2021m. II ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) 

vykdytas alyvų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta 

Lentelėje Nr.1: 

       Lentelė Nr.1 

 

Eil.

Nr. 
Priemonės Įvykdymo data, apimtis, skirta lėšų suma be PVM, EUR 

1. 

Pagal Asociacijos poreikį, 

sudaryti sutartį (-is) su atliekas 

tvarkančia (-iomis) įmone (-

ėmis) dėl alyvų atliekų 

tvarkymo ir bendradarbiauti 

tvarkant apmokestinamųjų 

gaminių atliekas 

Tęsiama 2021-01-21 sudaryta sutartis su UAB “Žalvaris” dėl 

alyvos atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Skirta lėšų suma 00,00 EUR 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1. 

 

2. 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

savivaldybėmis ir(arba)  

regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl alyvų atliekų 

surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo  

organizuoti alyvų atliekų 

surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams 

atiduoti alyvų atliekas atliekų 

tvarkytojams. 

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis įvykdyta alyvos atliekų 

surinkimo akcija Skuodo r. Savivaldybėje ir Anykščių rajono 

savivaldybėje.  

Įvykdymo data 2021-05-13 ir 2021-05-20 (Skuodo r.) ir 

2021-05-11 (Anykščių r.) 

Skirta lėšų suma 1,70 EUR 

Įvykdymo apimtis 3. 

3. Finansuoti alyvos atliekų 

tvarkymo paslaugas  Atliekų 

tvarkymo įstatymo 347 str. 1 d. 

4 p. numatytais atvejais 

2021m. II ketvirtį Asociacija finansavo alyvos atliekų 

tvarkymo paslaugas, 

Skirta lėšų suma:4428,60 EUR 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1 

4. Vykdant Atliekų tvarkymo 

įstatymo 3412 str. 3 d. nustatytą 

prievolę vykdyti alyvos atliekų 

tvarkytojo(-jų), su kuriuo (-

iais) sudarytos alyvos atliekų 

tvarkymo sutartys, sutartinių 

įsipareigojimų kontrolę, atlikti 

sutarčių vykdymo 

įsipareigojimų auditą. 

Atliktas alyvos atliekų tvarkymo sutarties  įsipareigojimų 

patikrinimas UAB“Žalvaris“ 

Įvykdymo data 2021-06-30 

Įvykdymo apimtis 1. 

Skirta lėšų suma: 0,00 EUR 

 

 

2. Informacija apie 2021m. II ketvirtį Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.2 
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Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma be 

PVM (Eur.) 

1. 

Verslas ir visuomenė: 

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) 

Informacija www.agia.lt svetainėje nuolat atnaujinama.  

2021 m. balandžio 26 d. – „Pavojingųjų atliekų surinkimas anykščių rajono 

savivaldybėje“. 

2021 m. gegužės 4 d. – „Atmintinė atsakingiems sevisams“. 

2021 m. gegužės 5 d. – „Pavojingųjų atliekų surinkimas Skuodo rajono 

savivaldybėje“. 

375 

2.  

Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai, ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto 

priemonių techninės priežiūros ir 

remonto įmonės ar (ir) 

gyventojai. 

Komunikacija apie aplinkosaugos 

sektorių: pranešimai spaudai ar (ir) 

informacija internetinėje erdvėje, ar 

(ir) spaudos leidiniai 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. balandžio 1 d. - liepos 31 d. – vykdyta informacinė kampanija 

internetinėje erdvėje siekiant alyvos gaminių gamintojus ir importuotojus 

informuoti apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.   
332.52 

3. 

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės priežiūros ir 

remonto įmonės. 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) aprūpinti 

visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. gegužės 30 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais išplatintas 

informacinis naujienlaiškis platintojams, techninės preižiūros ir remonto 

įmonėms apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje bei informuojant apie 

galimybę užsisakyti reikalingas visuomenės informavimo medžiagas.  

Informacija taip pat patalpinta ir partnerių interneto svetainėje. 

610.50 

 

4.  

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės priežiūros ir 

remonto įmonės. 

Konsultacijos aplinkosaugos 

klausimais 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. balandžio 27 d.  - išsiųsta informacija įmonėms informuojanti apie 

galimybę užsiregistruoti nemokamam aplinkosaugos auditui ir vertinimui.  

Auditai atlikti UAB "Dagas", UAB "Automobilių detalės, UAB "Autokurtas" 

ir UAB "Lintera-baldų technologijos".  

100.50 

5. Gyventojai 

Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. gegužės 13 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Skuodo rajono 

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Mūsų žodis“ 

(gegužės 7 d.). 

2021 m. gegužės 11 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Anykščių rajono 

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Anykšta“ 

(gegužės 8 d.). 

64.68 

6. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

atliekų sektoriaus dalyviais. 

(Netęstinė priemonė) 

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

organizuotas informacinis renginys AGIA nariams nukeltas rugpjūčio 

mėnesiui.  
153 

7. 

Socialinių tinklų vartotojai, atliekų 

sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  transporto priemonių 

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: 

331.86 

http://www.agia.lt/
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techninės priežiūros ir remonto 

įmonės, ar (ir) gyventojai 

2021 m. gegužės 4 - 10 d. – vykdyta reklaminė kampanija siekian „Atliekų 

surinkimas Anykščių rajono savivaldybėje“. 

2021 m. birželio 18 - 23 d. – vykdyta reklaminė kampanija alyvos gaminių 

platintojams, techninės preižiūros ir remonto įmonėms apie jų teises ir 

pareigas aplinkosaugoje bei informuojant apie galimybę užsisakyti 

reikalingas visuomenės informavimo medžiagas. 

Išplatintas informacinis naujienlaiškis LinkedIn platformoje įmonėms, kurios 

importuoja alyvos gaminius, su tikslu informuoti apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje. 
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3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti alyvų 

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“ 2021-01-24 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Alyvos atliekų surinkimas ir galutinis 

sutvarkymas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

2018-01-15 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Skuodo rajono  

savivaldybės 

administracija 

2018-02-14 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-07-05 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracija 

2017-08-17 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-09-27 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-14 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-20 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

2020-02-04 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-31 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Utenos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-24 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB“Marijompolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-11-10 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 
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UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-30 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-16 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Šiaulių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-23 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-09-19 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-18 2021-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

MB “Kūrybiniai 

sprendimai“  

2020-09-10 2021 12 31 Pasirašyta sutartis su MB “Kūrybiniai 

sprendimai“ dėl dizaino darbų. 

UAB „Skuba“ 2021-01-06 Neterminuota Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

UAB“Baltic Auto Parts“ 2021-03-03 Neterminuota Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

UAB“Eoltas“ 2021-04-21 Neterminuota Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

UAB „Projektai kitaip“ 2021-04-12 Neterminuota Komunikacijos, rinkodaros ir viešųjų ryšių 

paslaugos 

 

4. Preliminarus 2021m. II ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai tiektas 

alyvų kiekis – 2215,148008 t.  

5. Preliminarus 2021m. II ketvirtį Asociacijos surinktų ir(ar) sutvarkytų Alyvų atliekų kiekis -

487,333 t.  

6. Informacija apie 2021m. II ketvirtį Asociacijos vykdytą finansavimo schemą: 

6.1. Asociacijos steigėjų, narių, pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai už alyvų atliekų tvarkymą 

ir     visuomenės švietimą ir informavimą dydis eurais be PVM – 3,50 Eur be PVM už vieną LR vidaus 

rinkai patiektą alyvų  toną.  Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metinių įnašų už gaminių 

atliekų tvarkymo organizavimo administravimą nurodyti Lentelėje Nr.4 
 

 

 

 

Lentelė Nr. 4 
 

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 
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Nario Gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma 

(be PVM) 
Metinis mokestis (be PVM) už 

Gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą  Nuo ˃ Iki ≤ 

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 eurais – 12219,42  Eur. 

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

tvarkymą – 36%. 

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

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 12219,42  EUR. 

6.4. Lėšos, skirtos alyvų atliekų tvarkymui be PVM – 4430,30 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 1968,06 Eur. 

6.6. Lėšos, skirtos su alyvų atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms  be PVM – 0 Eur. 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 4222,72 Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 346,66 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM –3876,06EUR. 

1. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas GPAIS. 

 

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė                         

Rita Zdanevičienė 
 

 

 

 


