
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIJA APIE 2021 METŲ III 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 III ketv. ataskaita 2021m. 

 

1. Informacija apie 2021m. 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 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 2021-09-30 

Įvykdymo apimtis 1 

0,00 

2. Finansuoti ENTP tvarkymo paslaugas III ketvirtį asociacija finansavo ENTP 

tvarkymo paslaugas. 

 

Įvykdymo data 2021-09-30 

Įvykdymo apimtis 1 

1452,50 

  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 2021-09-30 

Įvykdymo apimtis 5 

0,00 

4. 
Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

Pagal patvirtintą veiklos organizavimo 

planą sudarytų sutarčių vykdymo 

kontrolė suplanuota IV-ą ketvirtį  

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. 

Įvykdymo data 2021-09-30 

Įvykdymo apimtis 1 

200,00 

 

http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
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2. Informacija apie 2021m. III 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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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.  rugsėjo 8d. sukurtas atskiras informacinis www.agia.lt puslapis, skirtas 

gyventojus informuoti kur ir kaip gali atiduoti senus automobilius.  

Įvykdymo apimtis: 1 

12,50 

2. Gamintojai/importuotojai 

Komunikacija apie aplinkosaugos 

sektorių: pranešimai spaudai ar (ir) 

informacija internetinėje erdvėje, ar 

(ir) spaudos leidiniai. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m.  liepos 1 d. – rugpjūčio 30 d. – vykdyta informacinė kampanija 

internetinėje erdvėje siekiant ENTP gaminių gamintojus ir importuotojus 

informuoti apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

2021 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. – tęsiamas bendradarbiavimas su 

www.autotaurage.lt portalu siekiant informuoti ENTP gamintojus/importuotojus 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis: 2 

351,09 

3. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) aprūpinti 

visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. rugsėjo 27 d. – išplatintas informacinis naujienlaiškis gamintojams ir 

importuotojams, platintojams apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje bei 

informuojant apie galimybę užsisakyti reikalingas visuomenės informavimo 

medžiagas.  

Įvykdymo apimtis: 1 

37,50 

4. Gyventojai   

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo 

laidose ar (ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. rugsėjo 8 d. – spalio 8 d. 15min.lt portale vykdyta informacinė 

banerinė kampanija apie tai kaip atsakingai elgtis su senais automobiliais. 

Įvykdymo apimtis: 1 

100,00 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

gamintojais/importuotojais. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. rugpjūčio 28 d. – organizuotas asociacijos narių susitikimas - 

informacinis renginys, kurio metu aptartos gamintojams-importuotojams 

aktualios aplinkosaugos temos. 

Įvykdymo apimtis: 1 

263,76 

6. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  ar (ir)    gyventojai 

Komunikacija socialinėje asociacijos 

„Facebook“ paskyroje 

(Tęstinė priemonė) 

Vykdyta komunikacija socialinėje Facebook paskyroje siekiant ugdyti visų 

atliekų sektoriaus dalyvių aplinkosauginį sąmoningumą  informuojant apie jų 

teises ir pareigas aplinkosaugoje: 

2021 m. Rugsėjo 30 d. – informacinė žinutė ENTP platintojams informuojant 

apie tai, kokios visuomenės informavimo priemonės turi būti jų įmonėse.  

Įvykdymo apimtis: 1 

15,00 

http://www.agia.lt/
http://www.agia.lt/
http://www.autotaurage.lt/
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3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų 

tvarkymą 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 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 

MB “Kūrybiniai sprendimai“  2020-09-10 2021 12 31 Pasirašyta sutartis su MB “Kūrybiniai sprendimai“ dėl dizaino darbų. 

Všį „Baltijos aplinkos forumas“ 2021-01-11 Neterminuota Aplinkosaugos konsultacijos 

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

UAB “Baltic Auto Parts“ 2021-03-03 Neterminuota Dėl reklamos paslaugų teikimo. 
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4. Preliminarus 2021 m. III ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas rinkai ENTP kiekis – apie 4857,163900 t.  

5. Preliminarus 2021 m. III ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar)sutvarkytų ENTP atliekų kiekis – 64,796000 t. 

6. Informacija apie 2021 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: 

          

 

 

 

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

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

Všį „Sumani vizija“ 2021-07-21 Neterminuota Forumo teatro paslaugos 

UAB „EcodrivingLT“ 2021-07-26 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Renginių organizavimas 
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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 – 3448,30 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo 

davėjų įnašo procentinė dalis mokama už ENTP atliekų tvarkymą – 42%. 

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

tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 1452,50 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 779,85 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 – 549,23 Eur, iš jų Asociacijos 

administravimui be PVM – 59,06 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 490,17 EUR. 

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

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė 

Rita Zdanevičienė 
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