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1 Apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) metinė ataskaita  

2021 m. www.agia.lt 

1. Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijai (toliau – Asociacija) 2021 m. apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymą pavedusių Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

pateiktas elektroninėje versijoje Priede Nr.1. 

2. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR vidaus rinkai 2021 m. tiektas 

apmokestinamųjų gaminių kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 1:   

       
                       Lentelė Nr. 1 
 

  
Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir 

akumuliatorių rūšis 

Baterijų ir 

akumuliatorių 

cheminė sudėtis 

Įmontuota/ 

neįmontuota Kiekis tonomis 

1. Vidaus degimo variklių tepalų filtrai   202,8256300 

2. Vidaus degimo variklių degalų filtrai   160,0078400 

3. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai   320,9179160 

4. 
Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) 

amortizatoriai 

  
322,677688 

5.  Akumuliatoriai nešiojamieji Kitos įmontuota 0,001200 

6. Akumuliatoriai nešiojamieji Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

7. Akumuliatoriai nešiojamieji Švino įmontuota 0,000000 

8. Akumuliatoriai pramoniniai  Kitos įmontuota 198,498320 

9. Akumuliatoriai pramoniniai Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

10. Akumuliatoriai pramoniniai Švino įmontuota 171,822420 

11. Akumuliatoriai skirti automobiliams Kitos įmontuota 17,186394 

12. Akumuliatoriai skirti automobiliams Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

13. Akumuliatoriai skirti automobiliams Švino įmontuota 595,384136 

14. Baterijos nešiojamosios Kitos įmontuota 0,236060 

15. Baterijos nešiojamosios Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

16. Baterijos nešiojamosios Švino įmontuota 0,000048 

17. Baterijos pramoninės Kitos įmontuota 0,000000 

18. Baterijos pramoninės Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

19. Baterijos pramoninės Švino įmontuota 0,000000 

20.  Baterijos skirtos automobiliams Kitos įmontuota 0,054945 

21. Baterijos skirtos automobiliams Nikelio-kadmio įmontuota 0,002000 

22. Baterijos skirtos automobiliams Švino įmontuota 0,000240 

23.  Akumuliatoriai nešiojamieji Kitos neįmontuota 2,205947 

24. Akumuliatoriai nešiojamieji Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

25. Akumuliatoriai nešiojamieji Švino neįmontuota 0,001000 

26. Akumuliatoriai pramoniniai  Kitos neįmontuota 80,168796 

27. Akumuliatoriai pramoniniai Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

28. Akumuliatoriai pramoniniai Švino neįmontuota 475,804232 

29. Akumuliatoriai skirti automobiliams Kitos neįmontuota 858,848199 
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30. Akumuliatoriai skirti automobiliams Nikelio-kadmio neįmontuota 0,014460 

31. Akumuliatoriai skirti automobiliams Švino neįmontuota 5775,809518 

32. Baterijos nešiojamosios Kitos neįmontuota 5,896528 

33. Baterijos nešiojamosios Nikelio-kadmio neįmontuota 0,023495 

34. Baterijos nešiojamosios Švino neįmontuota 0,000000 

35. Baterijos pramoninės Kitos neįmontuota 0,000000 

36. Baterijos pramoninės Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

37. Baterijos pramoninės Švino neįmontuota 0,000000 

38.  Baterijos skirtos automobiliams Kitos neįmontuota 0,004833 

39. Baterijos skirtos automobiliams Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

40. Baterijos skirtos automobiliams Švino neįmontuota 0,000000 

41. 

 

 

Padangos 

 

Naujos 

Restauruotos  

Naudotos 
 

3380,407916 

2,555700 

49,768000 

 

 

3. Asociacijos 2021 metais surinktų ir sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis  pateiktas 

lentelėje Nr. 2. Sutvarkytų atliekų kiekį įrodantys dokumentai pateikti GPAIS. Padangų atliekų 

sutvarkymą įrodančių dokumentų kopijos pateiktos elektroninėje versijoje priede Nr. 2; 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų kopijos 

pateiktos elektroninėje versijoje priede Nr. 3; 

Baterijų(galvaninių elementų) atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų kopijos pateiktos 

elektroninėje versijoje priede Nr. 4. 

     
    Lentelė Nr. 2 

Eil.Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis Kiekis tonomis 

1. Vidaus degimo variklių tepalų filtrai 162,492000 

2. Vidaus degimo variklių degalų filtrai 128,2460000 

3. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 256,973000 

4. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 258,326000 

5. Automobiliams skirti akumuliatoriai 2988,000000 

6. Baterijos (galvaniniai elementai) 2,680000 

7. Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 0,000000 

8. Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto priemones 0,000000 

9. Pramoniniai akumuliatoriai 252,426000 

10. Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 0,000000 

11. Nešiojami akumuliatoriai 1,007000 

12. Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 0,000000 

13 

Padangos 

 
2746,826000 
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4. Informacija apie 2021m. Asociacijos vykdytas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr. 3, priemonių įvykdymą 

įrodantys dokumentai pateikti elektroninėje versijoje Priede Nr. 5. 

           
  Lentelė Nr. 3 

 

Priemonės 

 

Įvykdymo data, apimtis, skirta lėšų suma be PVM, EUR 

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 prieţiūros ir remonto 

paslaugas teikiančių įmonių, padangų bei 

baterijų ir akumuliatorių platinimo vietų,  šių 

atliekų veţimo, perdavimo tokias atliekas 

tvarkyti turinčiam teisę atliekų tvarkytojui, 

paruošimo naudoti, naudojimo)  ir 

bendradarbiauti tvarkant minėtas 

apmokestinamųjų gaminių atliekas. 

Sudaryta sutartis su UAB”Ţalvaris” 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 1 

Įvykdymo data 2021-01-21 

Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas 

atliekų tvarkymo paslaugas 

2021m. Asociacija finansavo apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo paslaugas. 

 

Skirta lėšų suma 697 826,47 EUR 

Įvykdymo apimtis 4 

Įvykdymo data 2021-12-31 

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 buvo įvykdytos  

apmokestinamųjų gaminių  atliekų surinkimo akcijos: 

 

2021-03-25 Kupiškio rajono savivaldybėje 

2021-05-13 Skuodo rajono savivaldybėje 

2021-05-20 Skuodo rajono savivaldybėje 

2021-09-22 Alytaus m. savivaldybėje 

2021-09-23 Plungės rajono savivaldybėje 

2021-09-23 Kauno rajono savivaldybėje 

2021-09-30 Kauno rajono savivaldybėje 

2021-10-25 Vilniaus rajono savivaldybėje 

2021-10-26 Vilniaus rajono savivaldybėje 

2021-11-23 Panevėţio m. savivaldybėje 

 

Skirta lėšų suma 3038,64 EUR 

Įvykdymo apimtis 10 

Įvykdymo data 2021-12-31 

 

Bendradarbiavimas su automobiliams skirtų 

baterijų ir akumuliatorių, pramoninių  

akumuliatorių, nešiojamų baterijų platintojais 

Bendradarbiaujama eksploatuojant jau įrengtas  pramoninių (bet 

kokios cheminės sudėties ir kilmės) akumuliatorių, automobiliams 

skirtų baterijų ir akumuliatorių (surenkant privačiose nekomercinės 
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5. Asociacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir dokumentų, 

susijusių su dalyvavimu savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, 

sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 5 (sutarčių kopijos pridedamos elektroninėje versijoje priede Nr. 6): 

 

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. 

paskirties transporto priemonėse naudotų baterijų ir akumuliatorių 

atliekas nemokamai ir nereikalaujant pirkti naujų), nešiojamų 

baterijų atliekų priėmimo( surinkimo) vietas pagal turimas  sutartis. 

Sudarytos 5 naujos sutartys 

 

Skirta lėšų suma 400,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 32 

Įvykdymo data 2021-12-31 

 

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 savivaldybėmis ir regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais sudarytos sutartys  dėl padangų atliekų 

surinkimo ir galutinio jų sutvarkymo, visuomenės informavimo ir 

švietimo, bei dalinio finansavimo savivaldybių didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių eksploatacijos su: 

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, išveţta 137,70 t 

padangų atliekų 

Utenos regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 17,00 t padangų 

atliekų 

Šiaulių  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 21,78 t padangų 

atliekų 

Panevėţio  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 69,26 t 

padangų atliekų 

Kauno  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 213,95 t padangų 

atliekų 

Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centru, išveţta 10,04 t 

padangų atliekų 

Klaipėdos  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 62,63 t 

padangų atliekų 

Tauragės  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 19,34 t padangų 

atliekų 

Telšių  regiono atlieku tvarkymo centru, išveţta 32,86 t padangų 

atliekų 

UAB“Utenos komunalininkas“, išveţta 15,00 t padangų atliekų 

UAB“Rokiškio komunalininkas“, išveţta 12,48 t padangų atliekų 

UAB“Gargţdų švara“, išveţta 8,62 t padangų atliekų 

 

Pagal 2017m. sutartį iš Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 

išveţta 96,38 t padangų atliekų 

 

Skirta lėšų suma 61480,63 EUR( 54554,03 EUR tvarkymui; 

6926,60 EUR daliniam DGASA eksploatavimo finansavimui) 

Įvykdymo apimtis 71 

Įvykdymo data 2021-12-31 

 

Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo 

kontrolė 

 

Atlikta apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo sutarties  

įsipareigojimų vykdymo patikrinimai UAB“Ţalvaryje“ 

 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 2 

Įvykdymo data 2021-12-31 
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  Lentelė Nr. 5 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas 
Sutarties 

sudarymo data 

Sutarties galiojimo 

data 

UAB „Ţalvaris“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas, veţimas, saugojimas, 

paruošimas naudoti, naudojimas 

(perdirbimas), eksportas. 

2021-01-21 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-07-05 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Panevėţio miesto savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-08-17 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Maţeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-09-27 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-10-11 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-10-20 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2020-02-04  Pratęsiama metams 

automatiškai 

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-10-31 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2018-01-10 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Skuodo rajono  savivaldybės 

administracija 

 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2018-02-14  Pratęsiama metams 

automatiškai 

Kupiškio rajono  savivaldybės 

administracija 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

2018-11-05 Pratęsiama metams 

automatiškai 
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 informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-10-24 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo. 

2019-12-30 2022-12-31 

UAB “Marijompolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-11-10 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB “Marijompolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo. 

2019-12-31 2022-12-31 

UAB „Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-11-24 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2020-01-14 2022-12-31 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-10-30 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2020-01-02 2022-12-31 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-11-16 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

2017-10-23 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 
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tvarkymo klausimais 

UAB „Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2019-12-31 2022-12-31 

UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-09-19 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2020-01-07 2022-12-31 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimas bei visuomenės 

informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų 

tvarkymo klausimais 

2017-12-18 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2019-12-30 2022-12-31 

Viešoji Įstaiga Kauno regiono 

atliekų tvarkymo centas 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2019-12-30 2022-12-31 

UAB“Panevėţio regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės 

informavimo ir švietimo, bei dalinio 

finansavimo pagal sudarytas sutartis 

savivaldybių didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių eksploatavimo 

2019-12-31 2022-12-31 

UAB “Kauno švara“ 

Padangų atliekų surinkimas bei 

dalinis savivaldybės didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių 

eksploatavimo finansavimas. 

2020-03-12 2022-12-31 

UAB “Ekonovus”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-03-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”ViadaLT”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-04-03 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Caverion Lietuva”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-05-10 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Aibės prekyba”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

2017-06-01 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 
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tolesnio jų sutvarkymo nutraukimo 

UAB ”Degta”, UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-07-07 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Stilsena”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-08-03 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

D.Varanavičienės įmonė, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-08-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Mano būstas”, UAB 

”Ţalvaris 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-02 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Širvintų vartotojų kooperatyvas 

“Veivera”, UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-10 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Anykščių  rajono vartotojų 

kooperatyvas, UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-15 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Reitan Convenience 

Lithuania” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2016-09-30 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Klaipėdos rajono Gargţdų 

vartotojų kooperatyvas, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-15 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB “Bočiupis”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Ariogalos  vartotojų 

kooperatyvas, UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB “Jotrungė”, UAB 

”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 ki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Kėdainių rajono kooperatyvas, 

UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

Molėtų rajono kooperatyvas, 

UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB “Utenos prekyba”, UAB 

”Ţalvaris 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-17 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB ”Svaita”, UAB ”Ţalvaris” 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2017-11-24 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

AB ”Šiaulių bankas”, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-05-13 2021-01-21 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB ”Automalūnas”, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-05-12 2020-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

MB ”Aplas”, UAB „Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-07-31 2020-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB ”Vitaresta”, UAB Nešiojamųjų baterijų ir 2020-08-21 2020-12-31 arba 
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„Ţalvaris“ akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB „Selektus“, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-08-31 2020-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

A.Kačerginskio firma 

„Patikimas ryšys“, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-07-31 2020-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB „Simna“, UAB „Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-01-25 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB “Autojuta”, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-04-19 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB”Eripo”, UAB „Ţalvaris“ 

 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-09-17 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB”Heradas”, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-04-19 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB”Intrac Lietuva”, UAB 

„Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-04-19 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB “Eoltas“, UAB „Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2020-11-09 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

AUB“Auviras“, UAB“Ţalvaris“ 

Nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų surinkimo ir 

tolesnio jų sutvarkymo 

2021-10-19 2021-12-31 arba 

pratęsiama 

automatiškai 

UAB „Eoltas“ Reklamos paslaugos 2021-04-21 Neterminuotai 

Kristina Bučnienė Marketingo paslaugos 
2020-02-04 Pratęsiama metams 

automatiškai 

UAB „Ecodriving“ Renginio organizavimo paslauga 
2021-07-26 Iki prievolių 

įvykdymo 

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

Gidrius Mikulskas Konsultavimo paslaugos 2021-01-04 Neterminuotai 

UAB „Skuba“ Reklamos paslaugos 2021-01-06 Neterminuotai 

VŠĮ „Baltijos aplinkos forumas“ Konsultacinės paslaugos, seminarai 2021-01-11 Neterminuotai 

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

MB “Kūrybiniai sprendimai“ 
Dizaino, video, transliacijos 

paslaugos 

2021-01-05 Neterminuotai 

UAB „Reor LT“ 
Internetinės svetainės programavimo 

darbai 

2020-08-12 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

UAB „Seohelis“ Internetinės reklamos paslaugos 
2018-09-07 Pratęsiama metams 

automatiškai 

UAB „Integrity“ Komunikacijos paslaugos 
2020-04-07 Pratęsiama metams 

automatiškai 

UAB“15min“ Reklamos paslaugos 2021-12-01 2021-12-16 

UAB“15min“ Reklamos paslaugos 2021-10-01 2021-10-31 

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

UAB „Projektai kitaip“ 
Komunikacijos ir rinkodaros 

paslaugos 

2021-04-12 Neterminuotai 

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

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

UAB “Auditoriaus Audito paslaugos 2022-01-28 Iki įsipareigojimų 
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konsultacijos“ įvykdymo 

 

 

6. Asociacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1 – 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos 

aprašu, apmokestinamųjų gaminių atliekas tvarkančią įmonę parinko konkurso būdu. 2020 m 

lapkričio 24 d. pirkimo skelbimas buvo paskelbtas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidţiamame 

ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Asociacijos apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 2021 m. paslaugų pirkimo konkurse 

nustatyta tvarka pasiūlymą pateikė UAB „Ţalvaris“, Palemono 1, Kaunas  įmonės kodas 

120504795 Kadangi konkurse dalyvavo tik viena atliekas tvarkanti įmonė, pasirinkta atliekas 

tvarkanti įmonė  UAB „Ţalvaris“ kompleksiniam apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymui.( 

Priedas Nr.7) 

 

7. Asociacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai uţ apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymą ir visuomenės informavimą ir švietimą, dydis eurais pateiktas Lentelėje 

Nr. 6 

 
                            Lentelė Nr.6 

 

Eil.Nr. Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių rūšis 

Asociacijos steigėjų, pavedimo 

davėjų, preliminari įnašo 

dalis (be PVM) mokama už 

vieną LR vidaus rinkai 

patiektą apmokestinamųjų 

gaminių toną eurais už toną 

1. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 393,00 

2. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 393,00 

3. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 205,00 

4. Automobiliams skirti akumuliatoriai 14,00 

5. Baterijos (galvaniniai elementai) 1600,00 

6. Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 190,00 

7. Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto priemones 3,00 

8. Pramoniniai akumuliatoriai 14,00 

9. Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 3,00 

10. Nešiojami akumuliatoriai 250,00 

11. Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 190,00 

12. 

Padangos: 

lengvojo ir krovininio transporto padangų atliekos; 

ţemės ūkio transporto padangų atliekos 

industrinės padangos 

 

 

80,00 

96,00 

 

 

8. Asociacijos  steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai 2021 m. dydis 

eurais be PVM – 780945,41 EUR. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų, įnašo 

procentinė dalis mokama uţ apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą – 89 %.  
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9. Kitų (Asociacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Asociacijos pajamų dydis – 0,00 eurų.  

10. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 780945,41 EUR.  

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

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo uţduočių vykdymui 697826,47 EUR, iš jų uţ 

nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo (surinkimo, veţimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 697826,47 

EUR .  

12. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM –  29643,49 EUR 

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

PVM – 400,00 EUR. Lėšos skirtos nešiojamų baterijų ir akumuliatorių surinkimo vietų tinklo 

plėtimui.  

14. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo uţmokesčiui – 35189,52 EUR, iš jų 

Asociacijos administravimui – 4124,15 EUR ir darbo uţmokesčiui – 31065,37 EUR. 

15. Informacija apie 2021 m. Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas priemones 

pateikta Lentelėje Nr. 7: 



Lentelė Nr.7 
 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 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 buvo atnaujinama aktualia 

informacija:  

2021 m. vasario 28 d. – paruoštas ir atnaujintas atsakingų įmonių 

interaktyvus ţemėlapis. 

2021 m. vasario 9 d. – „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. kovo 15 d. – „Pavojingųjų atliekų surinkimas Kupiškio rajono 

savivaldybėje“. 

2021 m. kovo 24 d. – „Įmonių atsakomybė aplinkosaugai – daugiau nei 

įstatymo prievolės“.  

2021 m. balandţio 26 d. – „Pavojingųjų atliekų surinkimas Anykščių rajono 

savivaldybėje“. 

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

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

savivaldybėje“. 

2021 m. rugpjūčio 3 d. - „Lietuvoje bemaţ pusė nebetinkamų naudoti 

automobilių padangų utilizuojama kitų sąskaita“.  

2021 m. rugsėjo 9 d. - „Automobilinių atliekų surinkimas Alytuje“.  

2021 m. rugsėjo 9 d. - „Automobilinių atliekų surinkimas Kauno rajone“.  

2021 m. rugsėjo 16 d. - „Automobilinių atliekų surinkimas Plungės rajone“.  

2021 m. spalio 11 d. – kvietimas į seminarą „Įmonių aplinkosauginė 

atsakomybė“.  

2021 m. spalio 20 d. - „Automobilinių atliekų surinkimas Vilniaus rajone“.  

2021 m. lapkričio 15 d. - „Automobilinių atliekų surinkimas Panevėţyje“.  

2021 gruodţio 18 d. – pasidalinta AGIA metiniu pranešimu „ Esame tam, 

kad padėtume Jums vykdyti gamintojams ir importuotojams tenkančias 

atsakomybes“. 

Įvykdymo apimtis: 15 

2760,72 

2. 

Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai, ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros 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. sausio 2 d. - kovo 31 d., balandţio 1 d. - birţelio 31 d., liepos 1 d. – 

rugpjūčio 30 d. – vykdyta informacinė kampanija internetinėje erdvėje 

siekiant apmokestinamųjų gaminių gamintojus ir importuotojus informuoti 

apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

Išplatinti pranešimai spaudai: 

2021 m. vasario 28 d. – „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

9670,19 

http://www.agia.lt/
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kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-

imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297  

2021 m. kovo 24 d. – „Įmonių atsakomybė aplinkosaugai – daugiau nei 

įstatymo prievolės“. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-

aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584  

2021 m. geguţės 3 d. – „Ilgaamţiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar 

atvirkščiai: kas laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“: 

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1401154/ilgaamziai-ir-ypatingai-

draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-

metu  

 https://alkas.lt/2021/05/04/kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu/ 

https://www.litas.lt/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-

kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu/  

2021 m. rugpjūčio 3d. - „Lietuvoje bemaţ pusė nebetinkamų naudoti 

automobilių padangų utilizuojama kitų sąskaita“.  

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1462154/lietuvoje-bemaz-puse-

nebetinkamu-naudoti-automobiliu-padangu-utilizuojama-kitu-saskaita    

2021 m. geguţės 15 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais, jų 

internetinėje svetainėje patalpinta informacija platintojams, techninės 

prieţiūros ir remonto įmonėms apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje bei 

informuojant apie galimybę uţsisakyti reikalingas visuomenės informavimo 

medţiagas. https://automalunas.lt/shop/Ekologija  

2021 m. rugpjūčio 8 d. – „Samsonas Rally“ ţurnale išleistas informacinis 

maketas apie tai kur ir kaip atiduoti nusidėvėjusias padangas.  

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

banerinė ir video kampanija apie tai kur dėti padangų atliekas. 

 2021 m. spalio 1 d. – gruodţio 31 d. samosnasrally.lt portale vykdyta 

informacinė banerinė kampanija apie tai kur dėti padangų atliekas. 

2021 m. lapkričio 12 d. – „Nesirūpinantys tvaria ateitimi turės ribotas 

galimybes plėtoti verslą“. 

https://www.etaplius.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-

galimybes-pletoti-versla 

https://www.vilnijosnaujienos.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-

galimybes-pletoti-versla/ 

https://gargzdai.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-

pletoti-versla/  

Įvykdymo apimtis: 12 

3. Gamintojai/importuotojai ar (ir) Informacijos teikimas naujienlaiškiuose ar (ir) 2021 m. kovo 30 d., rugsėjo 27d. - išplatinti informaciniai naujienlaiškiai 5144 

https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297
https://www.delfi.lt/verslo-poziuris/verslas-pranesa/aplinkosauga-atsakingu-imoniu-prioritetas-individuali-ar-kolektyvine-atsakomybe.d?id=86439297
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1401154/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1401154/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1401154/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu
https://alkas.lt/2021/05/04/kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu/
https://www.litas.lt/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu/
https://www.litas.lt/ilgaamziai-ir-ypatingai-draugiski-aplinkai-ar-atvirksciai-kas-laukia-elektromobiliu-lietuvoje-po-10-metu/
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1462154/lietuvoje-bemaz-puse-nebetinkamu-naudoti-automobiliu-padangu-utilizuojama-kitu-saskaita
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1462154/lietuvoje-bemaz-puse-nebetinkamu-naudoti-automobiliu-padangu-utilizuojama-kitu-saskaita
https://automalunas.lt/shop/Ekologija
https://www.etaplius.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla
https://www.etaplius.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla
https://www.vilnijosnaujienos.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla/
https://www.vilnijosnaujienos.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla/
https://gargzdai.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla/
https://gargzdai.lt/nesirupinantys-tvaria-ateitimi-tures-ribotas-galimybes-pletoti-versla/
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platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

remonto įmonės. 

aprūpinti visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

gamintojams/importuotojams, platintojams, techninės prieţiūros ir remonto 

įmonėms informuojant apie galimybę uţsisakyti reikalingas visuomenės 

informavimo medţiagas.  

2021 m. geguţės 30 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais UAB 

„Eoltas“ ir UAB „Skuba“ išplatintas informacinis naujienlaiškis 

platintojams, techninės prieţiūros ir remonto įmonėms apie jų teises ir 

pareigas aplinkosaugoje bei informuojant apie galimybę uţsisakyti 

reikalingas visuomenės informavimo medţiagas.  

2021 m. lapkričio 12 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais UAB "Baltic 

Auto Parts" išplatintas informacinis naujienlaiškis platintojams, techninės 

prieţiūros ir remonto įmonėms apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje bei 

informuojant apie galimybę uţsisakyti reikalingas visuomenės informavimo 

medţiagas. 

Galvaninių elementų plakatus uţsisakė Heradas, Petrutė, Ivetra ir KO, 

Autojuta, DWB Underground technologies (03.30), Intrac Lietuva (04.01), 

Saločiai ir partneriai (06.23), Girupis.lt, Dagas, Dotnuva Baltic (09.27), 

Stokker, Jiezno Juta (09.28), Autoerdvė (09.30), Eoltas (10.01), Detaja 

(10.03), Adampolis (12.22), Autokora (12.28). 

2021 m. gruodţio 21 d. išplatintas informacinis naujienlaiškis, su AGIA 

metiniu pranešimu „Esame tam, kad padėtume Jums vykdyti gamintojams ir 

importuotojams tenkančias atsakomybes“. 

Įvykdymo apimtis: 6 

4. 

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

remonto įmonės. 

Konsultacijos aplinkosaugos klausimais 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 4 d., balandţio 27 d., rugsėjo 30 d. - išsiųsta informacija 

įmonėms informuojanti apie galimybę uţsiregistruoti nemokamam 

aplinkosaugos auditui ir vertinimui.   

Kovo 4 d. auditams atlikti uţsiregistravo įmonės UAB "Girupis", UAB 

"Alagorus" ir UAB "Baltko".  

Balandţio 27 d. auditams atlikti uţsiregistravo įmonės UAB "Dagas", UAB 

"Automobilių detalės, UAB "Autokurtas" ir UAB "Lintera-baldų 

technologijos". 

Rugsėjo 30 d. auditams atlikti uţsiregistravo įmonės UAB „Autokurtas“, 

UAB „Autera“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Dagas“, UAB „Dojus Agro“. 

Lapkričio 9 d. aplinkosauginis įmonės veiklos vertinimas atliktas UAB 

„Specagra“.  

Įvykdymo apimtis: 16 

2457 

5. Gyventojai 
Teikti informaciją apie atliekų surinkimo 

akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 25 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Kupiškio rajono 

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Kupiškėnų 

mintys“ (Kovo 20d.). 

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

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Mūsų ţodis“ 

960,09 
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(geguţės 7 d.). 

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

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Anykšta“ 

(geguţės 8 d.). 

2021 m. rugsėjo 22 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Alytaus 

savivaldybėje. Rugsėjo 13 – 21 d. vykdyta reklaminė informacinė kampanija 

facebook paskyroje (pasiekta ~ 10000 tikslinė auditorija), garaţų bendrijose 

išplatinti informaciniai plakatai.  

2021 m. rugsėjo 23 ir 30 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Kauno 

rajono savivaldybėje. Rugsėjo 13 – 21 d. vykdyta reklaminė informacinė 

kampanija facebook paskyroje (pasiekta ~ 12000 tikslinė auditorija). 

2021 m. rugsėjo 23 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Plungės rajono 

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėj spaudoj – leidinyje 

„Plungė“ (rugsėjo 17 d.). 

2021 m. spalio 25 ir 26 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Vilniaus 

rajono savivaldybėje. Informacija pasidalinta Facebook soc. erdvėje 

(reklaminė kampanija vykdyta spalio 22 - 26 d.). 

2021 m. lapkričio 23 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija Panevėţio 

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėj spaudoj – leidinyje 

„Panevėţio balsas“ (lapkričio 15 d.). 

Įvykdymo apimtis: 10 

6. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. renginius, ar 

(ir) susitikimus su atliekų sektoriaus dalyviais. 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 24 d. – parengtas ir išplatintas informacinis video seminaras 

„Mokesčio uţ aplinkos įstatymo pakeitimai nuo 2021 m.“ 

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

organizuotas informacinis renginys AGIA nariams nukeltas rugpjūčio 

mėnesiui.  

2021 m. birţelį inicijuoti susitikimai su UAB „Autobrava“ ir UAB 

„Sostena“. 

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

informacinis renginys, kurio metu aptartos gamintojams-importuotojams 

aktualios aplinkosaugos temos. 

2021 m. spalio 20 d. – organizuotas nuotolinis seminaras internetu „Įmonių 

aplinkosauginė atsakomybė“ 

Įvykdymo apimtis: 5 

5832,96 

7. 

Socialinių tinklų vartotojai, atliekų 

sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  transporto priemonių 

techninės prieţiūros ir remonto 

įmonės, ar (ir) gyventojai 

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: 

2021 m. vasario 15 d. - Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas: 

individuali ar kolektyvinė atsakomybė?  

2818,54 
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2021 m. vasario 19 d. - 5 Prieţastys tapti AGIA nariu 

2021 m. vasario 23 d. - „Esu atsakingas"  – jūsų gidas atliekų tvarkymo 

srityje! 

2021 m. vasario 25 d.  - Informacinė kampanija 

gamintojams/importuotojams: „Klausimas, kodėl svarbu rūpintis atliekų 

tvarkymu, šiandien nebekyla. Aktualiau, kaip tą padaryti tinkamai vykdant 

aplinkosaugos reikalavimus“. 

2021 m. kovo 1 d.  - Informacinė kampanija gamintojams/importuotojams:  

„Kaip verslui spręsti su aplinkosauga susijusius klausimus – kolektyviai ar 

individualiai? Vieno atsakymo nėra, tačiau veikti kartu – lengviau“. 

2021 m. kovo 5 d.  - Informacinė kampanija gamintojams/importuotojams:  

„Kasmet vis daugiau verslų įvertina aplinkosaugos svarbą. Tai rodo ir 

pastaruosius penkerius metus nuolat augantis AGIA narius vienijantis 

bendrovių sąrašas“. 

2021 m. kovo 15 d.  - „AGIA – jūsų gidas atliekų tvarkymo srityje“. 

2021 m. kovo 17 d. - „Konsultavimas paremtas bendradarbiavimu su 

ekspertais“.  

2021 m. kovo 21 - 24 d.  - informacinė kampanija apie apmokestinamųjų 

gaminių atliekų surinkimo akciją Kupiškio rajono savivaldybėje. 

2021 m. kovo 23 d.  - „Nemokamas aplinkosaugos auditas“. 

2021 m. kovo 24 d.  - „Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas – 

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. geguţės 4 - 10 d. – vykdyta reklaminė kampanija siekiant 

informuoti Anykščių savivaldybės gyventojus apie organizuojamą atliekų 

surinkimą: „Atliekų surinkimas Anykščių rajono savivaldybėje“. 

 2021 m. geguţės 4 d. – asociacijos paskyroje pasidalinta informaciniu 

pranešimu „Ilgaamţiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar atvirkščiai: kas 

laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

2021 m. birţelio 18 - 23 d. – vykdyta reklaminė kampanija apmokestinamųjų 

gaminių platintojams, techninės preiţiūros ir remonto įmonėms apie jų teises 

ir pareigas aplinkosaugoje bei informuojant apie galimybę uţsisakyti 

reikalingas visuomenės informavimo medţiagas. 

2021 m. Rugsėjo 30 d. – informacinė ţinutė apmokestinamųjų gaminių 

platintojams informuojant apie tai, kokios visuomenės informavimo 

priemonės turi būti jų įmonėse.  

2021 m. Rugsėjo 27 d. – informacinė ţinutė gyventojams apie tai kaip kur ir 

kaip teisingai atiduoti padangų atliekas. 

2021 m. lapkričio 19 - 22 d.  - informacinė kampanija apie apmokestinamųjų 

gaminių atliekų surinkimo akciją Panevėţio rajono savivaldybėje. 

2021 m. spalio 14 d. pasidalinta informacija apie spalio 20 d. organizuojamą 
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seminarą „Įmonių aplinkosauginė atsakomybė“.  

2021 m. gruodţio 31 d.  – pasidalinta informaciniu AGIA leidiniu. 

Linkedin: 

2021 m. vasario 26 d.  - Aplinkosauga – atsakingų įmonių prioritetas: 

individuali ar kolektyvinė atsakomybė? 

2021 m. kovo 1 d.  - kaip verslui spręsti su aplinkosauga susijusius 

klausimus – kolektyviai ar individualiai? Vieno atsakymo nėra, tačiau su 

asociacija vykdyti veiklą visuomet paprasčiau. 

2021 m. kovo 5 d.  - kasmet vis daugiau verslų įvertina aplinkosaugos 

svarbą, auga sąmoningumas, didėja įsitraukimas. Tai rodo ir pastaruosius 

penkerius metus nuolat augantis AGIA narius vienijantis bendrovių sąrašas, 

šiandien vis daugiau įmonių prievolių ir atsakomybių naštą perleidţia 

asociacijai. 

2021 m. kovo 9 d.  - Tikime, kad jums, kaip ir mums, rūpi, kokia aplinka jus 

supa ir kokią ją paliksime ateities kartoms. 

2021 m. kovo 15 d.  - AGIA – jūsų gidas atliekų tvarkymo srityje. 

2021 m. kovo 17 d. – konsultavimas paremtas bendradarbiavimu su 

ekspertais.  

2021 m. kovo 19 d. – spręsti atliekų tavrkymo klausimus kartu paprasčiau. 

2021 m. kovo 23 d. – nemokamas aplinkosaugos auditas.   

2021 m. kovo 24 d.  - jei maţdaug prieš dešimtmetį atliekų tvarkymas 

daugeliui verslų nebuvo laikomi prioritetu, šiandien suvokiama, kad kito 

kelio nėra. Klausimo, kodėl svarbu rūpintis atliekų tvarkymu, šiandien jau 

nebekyla. Aktualesnis tampa kitas – kaip tą padaryti? 

2021 m. geguţės 4 d. – LinkedIn asociacijos paskyroje pasidalinta 

informaciniu pranešimu „Ilgaamţiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar 

atvirkščiai: kas laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

2021 m. geguţės 4 d. išplatintas informacinis naujienlaiškis LinkedIn 

platformoje įmonėms, kurios importuoja apmokestinamuosius gaminius, su 

tikslu informuoti apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje. 

2021 m. spalio 13 d. pasidalinta informacija apie spalio 20 d. organizuojamą 

seminarą „Įmonių aplinkosauginė atsakomybė“.  

Įvykdymo apimtis: 31 

 

 

 

16. Informacija apie įrengtas ir organizacijos eksploatuojamas apmokestinamųjų gaminių priėmimo vietas ir atliekas tvarkančias 

įmones, kurioms perduodamos priėmimo vietose surinktos gaminių atliekos pateikta Lentelėje Nr.8: 
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         Lentelė Nr.8 

 

Atliekas tvarkanti 
įmonė 

Organizacijos 
eksploatuojamos 
gaminių atliekų 
priėmimo vietos 16 01 03 16 01 07* 16 01 21 01* 16 01 21 02* 16 01 21 03* 16 06 01 01* 16 06 01 02* 16 06 01 03* 20 01 34 

UAB Ţalvaris 

Kauno skyrius 

Palemono g.1, 

Kaunas 2097,149000 412,168500 164,497000 276,117000 293,650000 16,959000 921,769000 103,159000 7,002000 

UAB Ţalvaris 

Vilniaus skyrius 

Geologų g.4, 

Vilnius 611,648000 91,032000 41,771000 85,2623000 75,086000 12,612000 571,974000 102,247000 1,240000 

UAB Ţalvaris  

Klaipėdos skyrius 

Šilutės pl.127, 

Klaipėda 500,003000 55,339000 23,155000 32,555000 8,924000 4,824000 655,244000 97,534000 1,166000 

UAB Ţalvaris 

Šiaulių skyrius 

V.Bielskio g.30, 

Šiauliai 316,94000 55,697000 19,297000 30,638000 6,123000 13,583000 576,745000 49,569000 0,335000 

UAB Ţalvaris 

Panevėţio skyrius 

Tinklų g. 25A, 

Panevėţys 88,771000 25,102500 11,337000 17,902800 26,920000 38,045000 208,794000 119,429000 0,174000 

UAB Ţalvaris 

Utenos skyrius 

Metalo g.3A, 

Utena 86,618000 14,410000 4,351000 13,508000 62,880000 18,379000 122,546000 51,502000 0,410000 

UAB Ţalvaris 

Atliekų 

Utilizavimo 

Centras 

Palemono g. 

171A, Kaunas 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 104,269000 3140,323700 
509,735000 

0,000000 
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