
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas, finansavimo schema 

ir švietimo programa yra laikoma Autogamintojų ir importuotojų  asociacijos nuosavybe, todėl 
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išskyrus LR teisės aktuose numatytas išimtis, draudžiamas 
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1 Įžanga 

 

Apmokestinamųjų gaminių  ir kitų atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas,   

Autogamintojų ir importuotojų asociacija (toliau – Asociacija) įsteigta 2015-09-17. Asociacijos 

steigimo pagrindas - 2015-09-17 steigimo sutartis,  kurią pasirašius  įkurta asociacija, siekianti 

suvienyti šalies apmokestinamųjų gaminių gamintojus ir importuotojus skaidriam kolektyviniam 

ES ir LR teisės aktuose nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo prievolių vykdymo 

organizavimui. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas GPAIS. 

Asociacijos veiklos organizavimo  planas (toliau – Veiklos organizavimo planas), finansavimo 

schema ir švietimo programa parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 

m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos 

organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų 

bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, toliau tekste „Aprašas“, 

nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai teikiami siekiant 

juos suderinti 2022 kalendoriniams metams.  

Veiklos organizavimo planas ir švietimo programa apima vienerių 2022 m. kalendorinių metų 

laikotarpį, o finansavimo schema rengiama neterminuotam laikotarpiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Apmokestinamieji gaminiai – pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (toliau – Mokesčio 

už aplinkos teršimą įstatymas) apmokestinami gaminiai, tai yra: padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg. (naujos, 

restauruotos, naudotos), akumuliatoriai, baterijos (galvaniniai elementai), vidaus degimo variklių degalų arba tepalų 

filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai ) amortizatoriai. 
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2 Planuojami rinkai teikti apmokestinamųjų gaminių kiekiai 

 

Planuojamas preliminarus Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų 2022 m. tiekti 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekis pagal rūšis, pateiktas 

lentelėje Nr. 1: 

 

Lentelė Nr. 1 

 

  

 
Pastaba:  

 Planuojami preliminarūs Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 

apmokestinamųjų gaminių kiekiai  gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo konkretaus pavedimo davėjų 

skaičiaus bei bendro vartojimo ir apmokestinamųjų gaminių (pagal rūšis) poreikio rinkoje pokyčių. 

 

Apmokestinamieji gaminiai 
Matavimo 

vnt. 
Kiekis 

Padangos 

Motociklų ir lengvųjų 

automobilių 

t. 
2000,000000 

Autobusų , krovininų 

automobilių, žemės 

ūkio, miško ūkio, 

orlaivių, statybos ir 

pramonės paskirties 

transporto priemonių ir 

kitos, sveriančios 

daugiau kaip 3 kg 

t. 

800,000000 

Automobiliams skirtos baterijos ir 

akumuliatoriai 

Kitos t. 800,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,010000 

Švino t. 5500,000000 

Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir 

akumuliatoriai 

Kitos t. 15,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 550,000000 

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 70,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 450,000000 

Įmontuotos pramoninės baterijos ir 

akumuliatoriai 

Kitos t. 190,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 160,000000 

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 8,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,010000 

Švino t. 0,001000 

Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir 

akumuliatoriai 

Kitos t. 0,200000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 0,000100 

Vidaus degimo variklių  degalų arba tepalų filtrai t. 330,000000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai t. 310,000000 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai t. 310,000000 
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3 Planuojami surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiai 

 

Planuojamas preliminarus surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis pagal 

rūšis, pateiktas Lentelėje Nr. 2: 

Lentelė Nr. 2 

 

 

 

 
Pastaba:  

* Klasifikuojama pagal LR atliekų tvarkymo įstatyme ir 2008 m. liepos 21 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-386  

patvirtintose Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse naudojamą klasifikaciją. 

 

 

 

 

Apmokestinamieji gaminiai 
Matavimo 

vnt. 
Kiekis 

Padangos 

Motociklų ir lengvųjų 

automobilių 

t. 
1600,000000 

Autobusų , krovininų 

automobilių, žemės 

ūkio, miško ūkio, 

orlaivių, statybos ir 

pramonės paskirties 

transporto priemonių ir 

kitos, sveriančios 

daugiau 

t. 

640,000000 

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 360,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,004500 

Švino t. 2475,000000 

Įmontuotos automobiliams skirtos baterijos ir 

akumuliatoriai** 

Kitos t. 0,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 0,000000 

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 31,500000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 202,500000 

Įmontuotos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 0,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 0,000000 

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai* Kitos t. 3,600000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 0,000400 

Įmontuotos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai Kitos t. 0,000000 

Nikelio-kadmio t. 0,000000 

Švino t. 0,000000 

Vidaus degimo variklių  degalų arba tepalų filtrai t. 264,000000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai t. 248,000000 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai t. 248,000000 
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4 Įsipareigojimas dėl patikslintų planų teikimo 

 

Asociacija įsipareigoja kasmet Aprašo nustatyta tvarka pateikti patikslintą einamųjų metų Veiklos 

organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą.  

 

5 Priemonių ir veiksmų planas 

 

Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir 

importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo 

tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, 

dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytos gaminių atliekų tvarkymo užduotys, pateikti Lentelėje Nr. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
  
 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Tikslas 

Įgyvendinimo terminai ir apimtys 
Finansavimo 

šaltinis 

Planuojama 

skirti lėšų 

(Eur.)* 
I II III IV 

1. 

Siekant vykdyti pareigą organizuoti 

apmokestinamųjų gaminių atliekų (įskaitant 

padangas, baterijas ir akumuliatorius) tvarkymą, 

sudaryti Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas 

atinkančią (-ias)  sutartį (-is) su aplinkos 

ministro nustatyta tvarka išrinkta (-omis) 

atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis) dėl 

apmokestinamųjų gaminių (tame tarpe padangų, 

baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo,   

atliekų surinkimo (paėmimo) iš transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių, padangų bei 

baterijų ir akumuliatorių platinimo vietų,  šių 

atliekų vežimo, perdavimo tokias atliekas 

tvarkyti turinčiam teisę atliekų tvarkytojui, 

paruošimo naudoti, naudojimo)  ir 

bendradarbiauti tvarkant minėtas 

apmokestinamųjų gaminių atliekas. 

Užtikrinti tinkamą 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymą, gamintojų 

importuotojų pareigų 

vykdymą 

1 0 0 0 
Administravi

mo mokesčiai 
0,00 

2. 

Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

paslaugas 

Užtikrinti apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo 

finansavimą 

1 1 1 1 

Atliekų 

tvarkymo 

organizavimo 

mokesčiai 

800 000,00 

3. 

Bendradarbiavimas 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. 

Užtikrinti tinkamą 

apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymą bei 

visuomenės informavimą ir 

švietimą 

 

≤ 1 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 1 

Atliekų 

tvarkymo 

organizavimo 

mokesčiai 

2500,00 

4. 

 

Bendradarbiavimas su automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių, pramoninių  

akumuliatorių, nešiojamų baterijų platintojais 

 

Užtikrinti tinkamą 

automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių, 

≥32 ≥32 ≥32 ≥32 

Atliekų 

tvarkymo 

organizavimo 

mokesčiai 

1000,00 
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* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška didžiąją dalimi priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų 

patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už 

apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis. 

 Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti 

tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus 

rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių 

pagal sutartis, sudarytas Atliekų tvarkymo 

įstatymą atitinkančias nuostatas dėl pramoninių 

(bet kokios cheminės sudėties ir kilmės) 

akumuliatorių, automobiliams skirtų baterijų ir 

akumuliatorių (surenkant privačiose 

nekomercinės paskirties transporto priemonėse 

naudotų baterijų ir akumuliatorių atliekas 

nemokamai ir nereikalaujant pirkti naujų), 

nešiojamų baterijų atliekų priėmimo 

(surinkimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo. 

 

pramoninių akumuliatorių, 

nešiojamų baterijų atliekų 

surinkimą ir tvarkymą 

5. 

Bendradarbiavimas 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. 

Bendradarbiauti pagal 

sudarytas sutartis su 

savivaldybėmis ir (ar) 

regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais 

užtikrinant poadangų atliekų 

surinkimą ir  savivaldybių 

didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių 

eksploatavimo dalinį 

finansavimą 

10 10 10 10 

Atliekų 

tvarkymo 

organizavimo 

mokesčiai 

60 000,00 

6. 

Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

   

Užtikrinti pasirašytų sutarčių 

tinkamą vykdymą 
0 1 0 1 

Administravi

mo mokesčiai 
0 
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atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir 

importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos gaminių atliekų tvarkymo užduotys (pateikti Lentelėje Nr. 3) ir (ar) jų 

apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

srityje. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

6 Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas (numeruojant ir nurodant Juridinių 

asmenų registro kodą, įmonės pavadinimą, dalyvavimo organizacijos veikloje formą, gaminių ar 

pakuočių atliekų, kurių tvarkymo organizavimas pavestas organizacijai, rūšį, sutarties, kuria 

organizacijai pavesta organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą, sudarymo data ir data, 

nuo kurios organizacija pagal šią sutartį pradės vykdyti jai pavestą pareigą organizuoti gaminių 

ar pakuočių atliekų tvarkymą)yra nurodytas GPAIS. 

7 Apmokestinamųjų gaminių atliekų priėmimo vietos ir atliekas tvarkančios įmonės, kurioms 

perduodamos apmokestinamųjų gaminių atliekų priėmimo vietose surinktos 

apmokestinamųjų gaminių atliekos 

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

priėmimo vieta 

Atliekas tvarkanti įmonė 

Palemono g. 1, Kaunas UAB“Žalvaris“ 

Geologų g. 4, Vilnius UAB“Žalvaris“ 

Šilutės pl.127, Klaipėda UAB“Žalvaris“ 

V.Bielskio g. 30, Šiauliai UAB“Žalvaris“ 

Tinklų g. 25A, Panevėžys UAB“Žalvaris“ 

Metalo g. 3A, Utena UAB“Žalvaris“ 

Sporto g. 46, Marijampolė UAB“Žalvaris“ 

 

 

 

 

 

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė                                                Rita Zdanevičienė 


