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1. Informacija apie 2020m.III ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) vykdytas apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 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 be PVM, EUR 

1. 

Pagal Asociacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su atliekas tvarkančia 

(-iomis) įmone (-ėmis) dėl apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo ir bendradarbiauti tvarkant apmokestinamųjų gaminių 

atliekas 

Tęsiama 2020-01-21 pasirašyta sutartis su UAB 

“Žalvaris” dėl apmokestinamųjų gaminių ir alyvos 

atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Tęsiama 2020-01-21  pasirašyta sutartis su UAB “Re-

notas” dėl padangų atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Įvykdymo apimtis 0. 
 

0,00 

2. Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas atliekų tvarkymo 

paslaugas 

2020m. III ketvirtį Asociacija finansavo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

paslaugas. 

Įvykdymo data 2020-09-30 

Įvykdymo apimtis 1. 

101556,36 

3. Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir (ar)   regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais  ( pagal poreikį sudarant sutartis/susitarimus) dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės 

informavimo ir švietimo organizuoti apmokestinamųjų gaminių 

atliekų surinkimą, siekti sudaryti palankias sąlygas gyventojams 

atiduoti apmokestinamųjų gaminių atliekas atliekų tvarkytojams. 

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis įvykdytos  

apmokestinamųjų gaminių  atliekų surinkimo akcijos: 

2020-08-11 Skuodo r. savivaldybėje 

2020-08-18 Mažeikių r. savivaldybėje 

2020-09-15 Kelmės r. savivaldybėje 

2020-09-25 Kauno r. savivaldybėje 

Įvykdymo apimtis 5. 

920,61 

4. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietų tinklo 

plėtimas. 

Pagal sutartis su UAB ”Vitaresta”, UAB „Selektus“, 

A.Kačerginskio firma „Patikimas ryšys“ įrengtos 3 

200,00 
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nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 

vietos. 

Įvykdymo data 2020-09-30 

Įvykdymo apimtis 3. 

5. Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir (ar)   regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl padangų atliekų surinkimo ir galutinio jų 

sutvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, bei dalinai 

finansuoti pagal sudarytas sutartis savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimą. 

Bendradarbiaujant su  regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl padangų atliekų surinkimo ir galutinio jų 

sutvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, bei 

dalinio finansavimo pagal sudarytas ir gautus 

užsakymus toliau buvo vežamos padangų atliekos iš  

savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių III-čią ketvirtį . 

Įvykdymo data 2020-09-30 

Įvykdymo apimtis 5. 

 

3589,18 

6. Projekto „Esu atsakingas“ vystymas Inicijuota reklaminė kampanija www.15min.lt portale 

siekiant supažindinti visuomenę su „Esu atsakingas“ 

projektu. 

Įvykdymo data 2020-09-30 

Įvykdymo  apimtis 1. 

200,00 

http://www.15min.lt/
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2. Informacija apie 2020m. III ketvirtį Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo klausimais plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 

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) 

transporto priemonių 

techninės priežiūros ir 

remonto įmonės ar (ir) 

gyventojai 

Informacijos Asociacijos internetiniame 

tinklapyje skelbimas, atnaujinimas, 

internetinio tinklapio  tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Aktuali informacija visiems atliekų tvarkymo sektoriaus dalyviams apie jų teises ir pareigas 

Asociacijos internetiniame tinklalapyje skelbiama nuolat ir atnaujinama atsiradus naujai 

informacijai.  

2020 08 06 – “Atliekų surinkimo akcija Skuodo rajono savivaldybėje“ 

2020 08 11 – „Atliekų surinkimo akcija Mažeikių rajono savivaldybėje“ 

2020 08 17 – “Po skandalų griežtinami aplinkosauginiai reikalavimai – kam turėtų ruoštis 

verslas“. 

2020 08 17 – “Kviečiame asociacijos narius jungtis prie atsakingo atliekų tvarkymo 

iniciatyvos“. 

2020 09 12 – “Atliekų surinkimo akcija Kelmės rajono savivaldybėje“ 

2020 09 20 – “Seminaras internetu“ 

2020 09 22 – “Atliekų surinkimo akcija Kauno rajono savivaldybėje“ 

Įvykdymo  apimtis 7 

420,00 

2. Gamintojai/importuotojai 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

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

spaudoje  ar (ir) naujienlaiškiuose 

(Netęstinė priemonė) 

2020 08 19 – išplatintas pranešimas spaudai “Po skandalų griežtinami aplinkosauginiai 

reikalavimai – kam turėtų ruoštis verslas?“ 

https://kaunozinios.lt/svarbu/po-skandalu-grieztinami-aplinkosauginiai-reikalavimai-kam-

turetu-ruostis-verslas_122469.html  

2020 08 01 – 2020 09 30 – inicijuota informacinė kampanija internete siekiant gamintojus ir 

importuotojus informuoti apie asociacijos veiklą bei apie apmokestinamųjų gaminių gamintojų 

ir importuotojų teises ir pareigas, reglamentuotas LR teisės aktuose susijusiuose su 

aplinkosauga.  

Įvykdymo  apimtis 2 

1124,10 

https://kaunozinios.lt/svarbu/po-skandalu-grieztinami-aplinkosauginiai-reikalavimai-kam-turetu-ruostis-verslas_122469.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/po-skandalu-grieztinami-aplinkosauginiai-reikalavimai-kam-turetu-ruostis-verslas_122469.html
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3. 
Platintojai  ar (ir)   transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto įmonės 

Teikti informaciją internetinėje erdvėje ar 

(ir) naujienlaiškiuose. 

(Netęstinė priemonė) 

2020 08 01 – patalpintas informacija “Samsonas Rally” žurnale skirta automobilių remonto ar 

techninės priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms su nuoroda į informacija apie apie 

pagrindinius aplinkosauginius reikalavimus tokioms įmonėms, atliekų tvarkymo atmintinę ir 

kt. aktualią informaciją. 

Išsiųstas naujienlaiškis:  

2020 08 19 – “Seimas sugriežtino aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę“ 

2020 08 18 -  išplatintas pranešimas apie galimybę registruotis nemokamam aplinkosauginiam 

vertinimui, įvertinant įmonių vykdomos ūkinės veiklos atitiktį jai taikomiems 

aplinkosauginiams reikalavimams, pateikiant geriausius sprendimus nustatytiems trūkumams 

ir problemoms spręsti. Užsiregistravusioms įmonėms atliktas aplinkosauginis auditas. 

Įvykdymo  apimtis 3 

563,70 

4. Gyventojai 
Teikti informaciją apie atliekų surinkimo 

akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

2020 08 18 atliekų surinkimo akcija vykdyta Skuodo rajono savivaldybėje. Informacija 

paskelbta asociacijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Rugpjūčio 7 d. patalpintas 

skelbimas regioniniame leidinyje “Mūsų žodis”. 

2020 08 18 atliekų surinkimo akcija vykdyta Mažeikių rajono savivaldybėje. Informacija 

paskelbta asociacijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Rugpjūčio 14 d. patalpintas 

skelbimas regioniniame leidinyje “Santarvė”. 

2020 09 15 atliekų surinkimo akcija vykdyta Kelmės rajono savivaldybėje. Informacija 

paskelbta asociacijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Rugsėjo 12 d. patalpintas 

skelbimas regioniniame leidinyje “Bičiulis”. 

2020 09 25 ir 2020 10 02 atliekų surinkimo akcija vykdyta Kauno rajono savivaldybėje. 

Informacija paskelbta asociacijos internetinėje svetainėje, 2020 09 20 – 2020 09 28 vykdyta 

informacinė reklaminė kampanija Facebook paskyroje.  

Įvykdymo  apimtis 4 

171,80 

5. 
Gamintojai/Importuotojai ar 

(ir) platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir) susitikimus 

su gamintojais ir importuotojais  ar (ir) 

platintojais   

(Netęstinė priemonė) 

Rugsėjo 29d. organizuotas nuotolinis seminaras internetu tema „Atsakingas cheminių 

medžiagų valdymas įmonėje“. 

Susitikimas rugpjūčio 14d. UAB“Transmitto“ 

Įvykdymo  apimtis 2 

1345,20 

6. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar 

(ir) platintojai, transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto įmonės  

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 08 06 – pranešimas apie planuojamą atliekų surinkimo akciją Skuodo rajono 

savivaldybėje. 

2020 08 11 – pranešimas apie planuojamą atliekų surinkimo akciją Mažeikių rajono 

savivaldybėje. 

2020 08 16 -  išplatintas pranešimas apie galimybę registruotis nemokamam aplinkosauginiam 

vertinimui, įvertinant įmonių vykdomos ūkinės veiklos atitiktį jai taikomiems 

220,00 
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aplinkosauginiams reikalavimams, pateikiant geriausius sprendimus nustatytiems trūkumams 

ir problemoms spręsti. 

2020 08 18 – pasidalinta informacija tema “Griežtinami aplinkosauginiai reikalavimai – kam 

turėtų ruoštis verslas“. 

2020 09 12 – pranešimas apie planuojamą atliekų surinkimo akciją Kelmės rajono 

savivaldybėje. 

2020 09 18 – pasidalinta informacija apie planuojamą seminarą internetu „Atsakingas 

cheminių medžiagų valdymas įmonėje“. 

2020 09 30 – papildomai pasidalinta informacija apie AGIA organizuotą seminarą, skatinant 

suinteresuotą auditoriją peržiūrėti video įrašą.  

2020 09 16 – 2020 09 25 vykdyta informacinė reklaminė kampanija įmonėms vykdančioms 

automobilių remonto darbus, siekiant suteikti supažindinti apie pagrindinius aplinkosauginius 

reikalavimus tokioms įmonėms. Pasiekta ~10000 tikslinė auditorija. 

2020 09 16 – 2020 09 23 vykdyta informacinė reklaminė kampanija gyventojams siekiant 

informuoti kur ir kaip galima išmesti galvaninius elementus ir nešiojamąsias baterijas. Pasiekta 

~10000 tikslinė auditorija. 

Įvykdymo  apimtis 9 



 
 
 
 

7 
 

 

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

apmokestinamųjų gaminių 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“ 2020-01-21 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

ir galutinis sutvarkymas 

UAB“Re-notas“ 2020-01-24 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Padangų atliekų surinkimas ir galutinis 

sutvarkymas 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

2018-01-15 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Skuodo rajono  savivaldybės 

administracija 

2018-02-14 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

2017-07-05 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija 

2017-08-17 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

2017-09-27 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-14 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 

2017-10-20 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-25 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-31 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 
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apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

 

 

 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

 

UAB “Marijompolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centras“ 

2017-11-10 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-14 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-30 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-02 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-16 2020-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

 

UAB „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-23 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 2017-09-19 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 
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UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-07 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-18 2019-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

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

sprendimai“ dėl dizaino darbų. 

UAB „15 min“  2020-09-15 Galioja iki 

pilno sutarties 

sąlygų 

įvykdymo. 

Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

UAB „Diginet LTU“  2020-09-17 Galioja iki 

pilno sutarties 

sąlygų 

įvykdymo. 

Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

VŠĮ „Baltijos aplinkos 

forumas“ 

2020-09-07 Galioja iki 

pilno sutarties 

sąlygų 

įvykdymo. 

Seminaro vedimo paslaugos 

 

 

1. Preliminarus 2020m. III  ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai tiektas 

apmokestinamųjų gaminių kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 4         

 

   Lentelė Nr. 4 

 

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg: t 

• Naujos 939,379939 

• Restauruotos 0,839300 

• Naudotos 12,873365 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,624373 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 4,686539 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 577,938822 

Pramoniniai akumuliatoriai 74,285012 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 32,378830 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,645759 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000700 
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Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto 

priemones 

90,389056 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 29,865782 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 43,720286 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 64,392194 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 66,358268   

 

 

4. Preliminarus 2020m.III ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar) sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų kiekis pateiktas Lentelėje Nr.5 Apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Asociacijos 

organizuojamoje apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemoje (gaminių platinimo 

vietos, autoservisai, gyventojai ir pan.). 

 

 

 

Lentelė Nr.5 

 

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg: t. 

• Naujos 751,504000 

• Restauruotos 0,671000 

• Naudotos 10,299000 

Baterijos (galvaniniai elementai) 0,281000 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 260,072000 

Pramoniniai akumuliatoriai 33,428000 

Įmontuoti pramoniniai  akumuliatoriai 0,000000 

Nešiojami  akumuliatoriai 0,291000 

Įmontuoti nešiojami  akumuliatoriai 0,000000 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į 

transporto priemones 

0,000000 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai 23,893000 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai 34,976000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai 51,514000 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 53,087000 

 

5. Informacija apie 2020m. III ketvirtį Asociacijos vykdytą finansavimo schemą: 

 

6.1. Asociacijos steigėjų, narių, pavedimo davėjų  įnašų, mokėtų Asociacijai už apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymą ir     visuomenės švietimą ir  informavimą bei atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai eurais be PVM  pateikta lentelėje Nr.6 

 

Lentelė Nr.6 
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Apmokestinamųjų gaminių rūšis 

Tarifas*(be PVM)  už 

vieną Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai 

patiektą apmokestinamųjų 

gaminių toną 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 393,00 EUR 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 393,00 EUR 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 205,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 17,00 EUR 

Baterijos (galvaniniai elementai) 1650,00 EUR 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 190,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto 

priemones 
3,00 EUR 

Pramoniniai akumuliatoriai 17,00 EUR 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 3,00 EUR 

Nešiojami akumuliatoriai 250,00 EUR 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 190,00 EUR 

Padangos:  

• lengvojo ir krovininio transporto padangų atliekos 85,00 EUR 

• žemės ūkio transporto padangų atliekos 95,00 EUR 

• industrinės pilnavidurės padangų atliekos 103,00 EUR 

 

 

Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metiniai įnašų už gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 7: 

 

      Lentelė Nr.7 

 

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 
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Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis – 173292,11 Eur.  

 

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

apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymą III ketvirtį – 61%. 

 

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

 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 173292,11   EUR. 

 

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

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 105716,87 Eur, iš jų už 

nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 105716,87 Eur. 

 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 3844,80 Eur. 

 

6.6. Lėšos, skirtos su apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms  be 

PVM ( akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekų surinkimo vietų įrengimas) –  200,00 Eur. 

 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 8616,47 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 900,44 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 7716,03 Eur. 

 

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

 

 

 

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė  

Rita Zdanevičienė 

 

 
 


