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1. Informacija apie 2022m. I 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 

2022-01-21 sudaryta sutartis su UAB “Ţalvaris” dėl alyvos 

atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Skirta lėšų suma 00,00 EUR 

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 Kelmės r. savivaldybėje 

Įvykdymo data 2022-03-28   

Skirta lėšų suma 17,24 EUR 

Įvykdymo apimtis 17. 

3. Finansuoti alyvos atliekų 

tvarkymo paslaugas  Atliekų 

tvarkymo įs ymo 347 str. 1 d. 

4 p. numatytais atvejais 

2022m. I ketvirtį Asociacija finansavo alyvos atliekų 

tvarkymo paslaugas, 

Skirta lėšų suma: 6848,66 EUR 

Įvykdymo data 2022-03-31 

Įvykdymo apimtis 1 

4. Sudarytų sutarčių 

įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

 

Suderintas sutartinių įsipareigojimų kontrolės planas su 

UAB“Ţalvaris“, pagal alyvos atliekų tvarkymo organizavimo 

planą priemonė numatyta II š.m.ketvirtį. 

Skirta lėšų suma: 0,00 EUR 

Įvykdymo data 2022-03-31 

Įvykdymo apimtis 0 

 

2. Informacija apie 2022m. I 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 prieţiūros ir 

remonto įmonės ar (ir) 

gyventojai. 

Informacijos Asociacijos 

internetiniame tinklapyje 

skelbimas, atnaujinimas, 

internetinio tinklapio  

tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Informacija www.agia.lt svetainėje nuolat atnaujinama.  

2022 m. kovo 10 d. – „Atliekų surinkimas Kelmės 

savivaldybėje“. 

2022 m. kovo 15 d. – „Kviečiame į konsultacinį seminarą“. 

338 

2. 

Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai, ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

remonto įmonės ar (ir) 

gyventojai. 

Komunikacija apie atliekų 

tvarkymo sektorių: 

pranešimai spaudai ar (ir) 

naujienų internetiniai 

portalai, ar (ir) spaudos 

leidiniai. 

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. vasario  3-17 d. kartu su KOG institutu inicijuotas 

visuomenės tyrimas „Tyrimas apie automobilių padangų  

ir tepalų keitimą ir utilizavimą“. Tyrimo rezultatai paviešinti 

internetinėje erdvėje: 

2022 m. kovo 29 d. – „Tyrimas: dalis lietuvių itin kenksmingas 

alyvos atliekas galimai naudoja pakartotinai“  

https://automanas.autobilis.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-

kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/ 

https://www.autobild.lt/2022/03/kenksmingas-alyvos-atliekas-

galimai-naudoja-pakartotinai/ 

https://www.litas.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-kenksmingas-

alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/  

560 

3. 

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

remonto įmonės. 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) 

aprūpinimas visuomenės 

informavimo priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

Išplatinti informaciniai naujienlaiškiai: 

2022 m. sausio 24 d. – „Pakeistos mokesčio uţ aplinkos teršimą 

deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 pildymo 

taisyklės“.  

2022 m. vasario 14 d. – „Pakeistos Gaminių apskaitos ir atliekų 

tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės“.  

87,50 

4. 

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

Konsultacijos aplinkosaugos  

klausimais 

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. kovo 25 d.  - išsiųsta informacija įmonėms 

informuojanti apie galimybę uţsiregistruoti nemokamam 

aplinkosaugos auditui ir vertinimui.  Auditai atlikti Auditai atlikti 
150 

http://www.agia.lt/
https://automanas.autobilis.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
https://automanas.autobilis.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
https://www.autobild.lt/2022/03/kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
https://www.autobild.lt/2022/03/kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
https://www.litas.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
https://www.litas.lt/tyrimas-dalis-lietuviu-itin-kenksmingas-alyvos-atliekas-galimai-naudoja-pakartotinai/
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remonto įmonės. UAB "Adampolis Holding", UAB "Helijo ratai". 

5. Gyventojai 

Teikti informaciją apie 

atliekų surinkimo akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. kovo 28 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Kelmės 

rajono savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje 

spaudoje „Bičiulis“ (Kovo 23 d.). 
14 

6. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir)  

kt. renginius, ar (ir) 

susitikimus su atliekų 

sektoriaus dalyviais. 

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. kovo 22 d.  – organizuotas nuoltinis seminaras internetu, 

kuriame aptartos šios temos: 

 Apmokestinamųjų gaminių ir alyvos apskaitos naujienos. 

 Pokyčiai dėl gamintojo atsakomybės praplėtimo. 

 Atsakyta į semianro dalyvių uţduotus klausimus. 

325 

7. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  transporto priemonių 

techninės prieţiūros ir remonto 

įmonės, ar (ir) gyventojai 

Komunikacija asociacijos 

soc. tinklų paskyrose: 

facebook ar (ir) Linkedin 

(Tęstinė priemonė) 

Vykdyta komunikacija socialinėje Facebook paskyroje siekiant 

ugdyti visų atliekų sektoriaus dalyvių aplinkosauginį 

sąmoningumą  informuojant apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje: 

2022 m. sausio 24 d. – „Pakeistos mokesčio uţ aplinkos teršimą 

deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 pildymo 

taisyklės“.  

2022 m. kovo 18 - 28 d. inicijuotas reklaminė kampanija siekiant 

informuoti Kelmės savivaldybės gyventojus apie planuoją atliekų 

surinkimą.  

2022 m. kovo 18 pasidalinta ţinute apie planuojamą AGIA 

konsultacinį seminarą gamintojams ir importuotojams, transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir remonto paslaugas 

teikiančioms įmonėms.  

50 
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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 „Ţalvaris“ 2022-01-24 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Alyvos atliekų surinkimas ir galutinis 

sutvarkymas 

Plungės rajono 

savivaldybės 

administracija 

2018-01-15 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Skuodo rajono  

savivaldybės 

administracija 

2018-02-14 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-07-05 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Panevėţio miesto 

savivaldybės 

administracija 

2017-08-17 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Maţeikių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-09-27 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Kauno rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-14 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-20 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

2020-02-04 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2017-10-31 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Utenos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-24 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB“Marijompolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-11-10 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-30 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Alytaus regiono 2017-10-16 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 



   
 

6 Alyvos gaminių I ketv. ataskaita 2022m. 

 www.agia.lt 

atliekų tvarkymo centras“ informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Šiaulių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-23 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-09-19 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-18 2022-12-31 Alyvos atliekų surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas alyvos atliekų 

tvarkymo klausimais 

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

Kristina Bučnienė 

2020-02-04 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Marketingo paslaugos 

UAB „Baltic Auto parts“ 2021-03-03 Neterminuotai Reklamos paslaugos 

Giedrius Mikulskas 2021-01-04 Neterminuotai Konsultavimo paslaugos 

VŠĮ „Baltijos aplinkos 

forumas“ 

2021-01-11 Neterminuotai 
Konsultacinės paslaugos, seminarai 

VŠĮ „Sumani vizija“ 2021-07-21 Neterminuotai Komunikacijos paslaugos 

MB “Kūrybiniai 

sprendimai“ 

2021-01-05 Neterminuotai 
Dizaino, video, transliacijos paslaugos 

UAB „Reor LT“ 
2020-08-12 Neterminuotai Internetinės svetainės programavimo 

darbai 

UAB „Seohelis“ 

2018-09-07 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Internetinės reklamos paslaugos 

UAB „Integrity“ 

2020-04-07 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Komunikacijos paslaugos 

VŠĮ „Automotoprojektai“ 2020-06-22 Neterminuota Reklamos paslaugos 

UAB „Projektai kitaip“ 2021-04-12 Neterminuotai Komunikacijos ir rinkodaros paslaugos 

UAB „Aplinkosauga LT“ 2019-11-28 Neterminuotai Konsultavimo paslaugos 

UAB „Automalūnas“ 2021-05-04 Neterminuotai Reklamos paslaugos 

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

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

UAB  “KOG institutas“ 2022-02-02 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Viešosios nuomonės tyrimo paslaugos 

UAB “Roseba“ 2022-03-15 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Informacijos spausdinimas Kelmės r. 

laikraštyje 

 

4. Preliminarus 2022m. I ketvirtį Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai tiektas alyvų 

kiekis – 1956,758109 t.  

5. Preliminarus 2022m. I ketvirtį Asociacijos surinktų ir(ar) sutvarkytų Alyvų atliekų kiekis -

283,730000 t.  

6. Informacija apie 2022m. I ketvirtį Asociacijos vykdytą finansavimo schemą: 

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

ir     visuomenės švietimą ir informavimą dydis eurais be PVM – 5,00 Eur be PVM uţ vieną LR vidaus 
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rinkai patiektą alyvų  toną.  Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metinių įnašų uţ 

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 85,00 EUR 

190,00 EUR 390,00 EUR 155,00 EUR 

390,00 EUR 790,00 EUR 220,00 EUR 

790,00 EUR 1590,00 EUR 280,00 EUR 

1590,00 EUR 3190,00 EUR 480,00 EUR 

3190,00 EUR 6390,00 EUR 715,00 EUR 

6390,00 EUR 9990,00 EUR 1080,00 EUR 

Nuo 9990 EUR 1540,00 EUR 

 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis eurais – 16240,19  

Eur. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis, kuri bus mokama uţ 

alyvų atliekų tvarkymą – 42%. 

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

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 16240,19  EUR. 

6.4. Lėšos, skirtos alyvų atliekų tvarkymui be PVM – 6848,66 Eur. 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 1476,90 Eur. 

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

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo uţmokesčiui be PVM – 5912,47 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 876,68 Eur ir darbo uţmokesčiui be PVM –5035,79 EUR. 

1. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas priede Nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė                         

Rita Zdanevičienė 

 

 

 

 


