
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie ENTP atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane, 

finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų 

priemonių įgyvendinimą 

2021 M. KOREGUOTA ATASKAITA 2022-05-20 
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1. Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijai (toliau – Asociacija) 2021 m. eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių ( toliau ENTP) tvarkymą pavedusių Asociacijos steigėjų, 

dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas elektroninėje laikmenoje Priede Nr.1. 

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

priemonių kiekis – 23277,980200 t. 

Asociacijos 2021 metais surinktų ir sutvarkytų ENTP kiekis – 129,530000 t. Įrodantis 

dokumentas pateiktas elektroninėje laikmenoje Priede Nr.2. 

3. Informacija apie 2021 m. Asociacijos vykdytas ENTP tvarkymo veiklos organizavimo plane 

numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr. 1, įrodanti medţiaga - elektroninėje laikmenoje 

Priede Nr.3. 

 

Lentelė Nr.1 

 

Eil.Nr. Priemonės 
 

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

1. 

Sudaryti sutartį(-is) su aplinkos 

ministro nustatyta tvarka 

išrinktomis ENTP tvarkančiomis 

įmonėmis dėl ENTP surinkimo, 

veţimo, paruošimo naudojimui, 

naudojimo ENTP, kurios susidarė 

naudojant gamintojų ir 

importuotojų tiektas LR vidaus 

rinkai verslo tikslais transporto 

priemones 

2021-01-04 sudaryta sutartis su 

UAB“Ţavaris Waste Recycling services“  

 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 1. 

2. 
Finansuoti ENTP tvarkymo 

paslaugas 

Asociacija finansavo ENTP tvarkymo paslaugas pagal sutartį 

su  UAB “Ţavaris Waste Recycling services” 

Įvykdymo data 2021-12-31 

Skirta lėšų suma 6505,50 EUR 

Įvykdymo apimtis 4. 

3. 

Organizuoti ENTP surinkimą iš 

to pageidaujančių fizinių ir 

juridinių asmenų, uţtikrinanat 

ne maţiau kaip vienos 

eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių priėmimo 

vietos kiekvienoje apskrityje 

buvimą ir organizuoti tokiose 

vietose priimtų eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių 

perdavimą tokias atliekas 

turinčiam teisę tvarkyti atliekų 

tvarkytojui 

Asociacijos internetinėje svetainėje nuolat publikuojama  

skiltis “Kur ir kaip atiduoti atliekas”, kurioje nurodyta visa 

reikiama informacija ir kontaktai vartotojams, norintiems 

atiduoti senus, nenaudojamus automobilius: http://agia.lt/kur-

ir-kaip-atiduoti-atliekas/   

Asociacijos internetinėje svetainėje nuolat veikia atliekų 

išveţimo uţklausos forma. Ja per metus pasinaudojo  11 

asmenų. 

Įvykdymo data 2021-12-31 

Skirta lėšų suma 500,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 12. 

4. 
Sudarytų sutarčių įsipareigojimų 

vykdymo kontrolė 

Atlikta sutarties įsipareigojimų vykdymo kontrolė su 

UAB”Ţalvaris Waste Recycling Servicec” 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 2 

Įvykdymo data 2021-12-31 

5. 
Asmenų konsultavimas ENTP 

sunaikinimo, išregistravimo ir 

Vyko asmenų konsultavimas ENTP sunaikinimo, 

išregistravimo ir maţiau teršių transporto priemonių 

http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/
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4. Asociacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, 

susijusių su pareiga šviesti ir informuoti visuomenę gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo 

klausimais, sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 2 (sutarčių kopijos pridedamos elektroninėje 

versijoje Priedas Nr.4). 

 

 

Lentelė Nr.2 

Sutarties šalis Sutarties objektas 
Sutarties 

sudarymo data 

Sutarties galiojimo 

data 

UAB „Ţalvaris Waste Recycling 

Services“ 

Eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymas 

2021-01-04 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

Kristina Bučnienė Marketingo paslaugos 
2020-02-04 Pratęsiama metams 

automatiškai 

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

įvykdymo 

Giedrius Mikulskas Konsultavimo paslaugos 2021-01-04 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 „Projektai kitaip“ 
Komunikacijos ir rinkodaros 

paslaugos 

2021-04-12 Neterminuotai 

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

UAB „Autotauragė“ Internetinės reklamos paslaugos 
2021-07-14 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

UAB “Auditoriaus 

konsultacijos“ 
Audito paslaugos 

2022-01-28 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacija apie įrengtas ENTP priėmimo vietas ir atliekas tvarkančias įmones, kurioms 

perduodamos priėmimo vietose surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės 

pateikta Lentelėje Nr. 3. 

maţiau teršių transporto 

priemonių įsigyjimo klausimais 

įsigyjimo klausimais  telefonu arba peradresuojant 

konsultaciją  ENTP atliekų tvarkytojui. 

Įvykdymo data 2021-12-31 
Skirta lėšų suma 500,00 EUR 

Įvykdymo apimtis 5. 
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Lentelė Nr.3 

 
Įmonės teisinė forma ir 

pavadinimas 
Veiklos vykdymo adresas 

Surinktas 

ENTP kiekis, t. 

UAB “Ţalvaris“ Geologų g.4, Vilnius 184,133000 

UAB “Ţalvaris“ Šilutės pl.127, Klaipėda 0,0000000 

UAB “Ţalvaris“ V.Bielskio g.30, Šiauliai 5,450000 

UAB “Ţalvaris“ Tinklų g.25A, Panevėţys 0,000000 

UAB “Ţalvaris“ Metalo g.3A, Utena 0,000000 

UAB “Ţalvaris“ Palemono g.1, Kaunas 103,554000 

UAB “Argimetas“ Švyturio g.3C, Tauragė 0,000000 

UAB “DeVido“ Senojo kaimo g.9,Šiaudinių k., Utenos r. 0,000000 

UAB “Eimasta“ Naujoji g.150, Alytus 0,000000 

UAB “Gytaida“ Mieţlaiškio g.9, Netičkampio k., Marijampolės sav. 0,000000 

UAB “Autobastionas“ Kručiai, Maţeikių r. 0,000000 

 

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, ENTP 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 ( Priedas Nr.5). Asociacijos ENTP  tvarkymo 2021 m. paslaugų pirkimo konkurse 

nustatyta tvarka pasiūlymą pateikė UAB “Ţalvaris Waste Recycling Services“. 

Pasirinkta atliekų tvarkytojas UAB “ Waste Recycling Services“, bei jos atstovaujamos 

įmonės. 

 

6. Asociacijos steigėjų, narių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai uţ ENTP 

tvarkymą ir visuomenės informavimą ir švietimą, dydis eurais be PVM – 1 EUR uţ vieną LR 

vidaus rinkai patiektą transporto priemonę. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo 

davėjų metinių įnašų uţ ENTP 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 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 

Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais 

16093,30 EUR. Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis mokama 

uţ ENTP tvarkymą – 40%. 
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7. Kitų (Organizacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Organizacijos pajamų dydis – 0 

EUR. 

8. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 16093,30EUR. 

9. Lėšos, skirtos ENTP tvarkymui ir LR Vyriausybės nustatytų ENTP tvarkymo uţduočių 

vykdymui be PVM – 6505,50 EUR, iš jų uţ nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų 

suteiktas ENTP atliekų  tvarkymo (surinkimo, veţimo, paruošimo naudoti, naudojimo) 

paslaugas be PVM – 6505,50 EUR . 

10. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 5045,49 EUR 

11. Lėšos, skirtos su ENTP tvarkymu susijusiomis kitomis išlaidoms be PVM – 500,00 EUR.     

(eksploatuoti netinkamų transporto priemonių transportavimas iš asmenų atliekų tvarkytojui) 

12. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo uţmokesčiui be PVM –2199,34 EUR, 

tame tarpe Asociacijos administravimui be PVM – 257,76 EUR ir darbo uţmokesčiui be 

PVM – 1941,58 EUR.  

13. Informacija apie 2021m. Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo ENTP 

atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr. 5, 

įrodanti medţiaga - elektroninėje laikmenoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Finansavimo šaltinis 

Skirta lėšų 

suma be 

PVM, Eur. 

1. 
Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai ar (ir) 

gyventojai. 

Informacijos Asociacijos 

internetiniame tinklapyje skelbimas, 

atnaujinimas, internetinio tinklapio  

tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Informacija www.agia.lt svetainėje nuolat atnaujinama.   

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

ţemėlapis. 

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

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. vasario 28 d. – atnaujintas ENTP surinkimo tinklo sarašas. 

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

įstatymo prievolės“. 

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

kas laukia elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

2021 m. geguţės 24 d. – „Daugėja pagal taisykles utilizuojamų senų 

automobilių: tvarka tampa dar aiškesnė po naujųjų SDK kodų įvedimo“ 

2021 m.  rugsėjo 8d. sukurtas atskiras informacinis www.agia.lt puslapis, skirtas 

gyventojus informuoti kur ir kaip gali atiduoti senus automobilius.  

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

atsakomybė“.  

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

padėtume Jums vykdyti gamintojams ir importuotojams tenkančias 

atsakomybes“. 

Įvykdymo apimtis: 9 

220,05 

2. Gamintojai/importuotojai 

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. – geguţės 30 d. ir  liepos 1 d. – 

rugpjūčio 30 d. – vykdyta informacinė kampanija internetinėje erdvėje siekiant 

ENTP gaminių gamintojus ir importuotojus informuoti apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje.  

Išplatinti pranešimai spaudai: 

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

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 24 d. – „Daugėja pagal taisykles utilizuojamų senų 

automobilių: tvarka tampa dar aiškesnė po naujųjų SDK kodų įvedimo“ 

https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-

utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-

kodu-ivedimo.html  

1138,83 

Lentelė Nr. 5 

http://www.agia.lt/
http://www.agia.lt/
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.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/8726-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu-tvarka-tampa-dar-aiskesne-po-naujuju-sdk-kodu-ivedimo.html
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https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-

tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu 

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/  

2021 m. lapkričio 26 d. inicijuotas straipsnis 15min.lt portale – „Išaugo 

tvarkingai utilizuojamų senų automobilių apimtys“ 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/isaugo-tvarkingai-

utilizuojamu-senu-automobiliu-apimtys-667-1604028?copied  

2021 m. vasario 1 d. – kovo 31 d.,  balandţio 1 d. – geguţės 30 d. ir  liepos 1 d. 

– rugpjūčio 30 d. – bendradarbiaujant kartu su partneriais, vykdyta informacinė 

kampanija www.autotaurage.lt siekiant informuoti ENTP 

gamintojus/importuotojus apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje.  

Įvykdymo apimtis: 11 

3. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) aprūpinti 

visuomenės informavimo 

priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 30 d. - išplatintas informacinis naujienlaiškis 

gamintojams/importuotojams, platintojams informuojant apie galimybę 

uţsisakyti reikalingas visuomenės informavimo medţiagas.  

2021 m. birţelio 23 d. – atnaujinta informacinė medţiaga skirta informuoti 

gyventojus, plačiąją visuomenę apie senų automobilių utilizavimo galimybes. 

Tuo pačiu išplatinta ir informacija platintojams apie būtinybę turėti tokią 

medţiagą automobilių pardavimo vietose. 

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

importuotojams, platintojams apie jų teises ir pareigas aplinkosaugoje bei 

informuojant apie galimybę uţsisakyti reikalingas visuomenės informavimo 

medţiagas.  

Visuomenės informavimo medţiagą uţsisakė: Heradas, Ivetra ir KO, Redrola 

(03.30), GTV Projects, Motoshop (09.27), Jiezno Juta (09.28), Autoerdvė 

(09.30), Detaja (10.03), Adampolis (12.22). 

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: 13 

393,50 

4. Gyventojai   

Teikti informaciją internetinėje 

erdvėje ar (ir) TV ar (ir) radijo 

laidose ar (ir) spaudoje   

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. sausio 15 d. – vasario 25d.  – vykdyta informacinė kampanija Google 

apie atsakingą senų automobilių tvarkymą.  

2021 m. geguţės 18 d. bendradarbiaujant kartu su Regitra, pastarosios interneto 

svetainėje patalpinta informacinė nuoroda apei AGIA veiklą ir informacija kaip 

2443,13 

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1416049/po-sdk-isigaliojimo-naujos-tendencijos-rinkoje-daugeja-pagal-taisykles-utilizuojamu-senu-automobiliu
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/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/isaugo-tvarkingai-utilizuojamu-senu-automobiliu-apimtys-667-1604028?copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/transportas/isaugo-tvarkingai-utilizuojamu-senu-automobiliu-apimtys-667-1604028?copied
http://www.autotaurage.lt/
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teisingai utilizuoti nebeeksplotuojamą automobilį. 

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

banerinė kampanija apie tai kaip atsakingai elgtis su senais automobiliais. 

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

informacinė banerinė kampanija apie tai kur dėti senus nebevaţiuoajnius 

automobilius. 

2021 m. gruodţio 1 d. – gruodţio 31 d. 15min.lt portale vykdyta informacinė 

banerinė kampanija apie tai kur dėti senus nebevaţiuojančius automobilius. 

Įvykdymo apimtis: 5 

5. Gamintojai/importuotojai  

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

gamintojais/importuotojais. 

(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 „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: 4 

549,41 

6. 

Socialinių tinklų vartotojai, 

atliekų sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  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?  

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“.  

300,57 
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2021 m. kovo 23 d.  - „Nemokamas aplinkosaugos auditas“. 

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

kolektyvinė ar individuali atsakomybė“. 

2021 m. kovo 29 d.  – informacinė kampanija visuomenei apie tai kur ir kaip 

atiduoti senus automobilius. 

2021 m. birţelio 30 d. – „Senas, eisme nedalyvaujantis automobilis - 

pavojingas!“ 

2021 m. birţelio 30  d. – „Vykdote autombolių prekybą?  Susipaţinkite su 

informacija, kur aktuali jūsų verslui“.  

2021 m. geguţės 27 d. – „Uţsiimate automobilių prekyba? Iš ties iššūkių ir 

reikalavimų nemaţai!“ 

2021 m. geguţės 4 d. – „Nors elektromobiliai ir yra maţiau tarši transporto 

priemonė, tačiau nusidėvėjusiai ir nebetinkamai eksploatuoti tokiai transporto 

priemonei utilizavimas pagal visus reikalavimus taip pat būtinas.“ 

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

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

2021 m. spalio 14 d. pasidalinta informacija apie spalio 20 d. organizuojamą 

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. – asociacijos paskyroje pasidalinta informaciniu 

pranešimu „Ilgaamţiai ir ypatingai draugiški aplinkai ar atvirkščiai: kas laukia 
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elektromobilių Lietuvoje po 10 metų?“ 

Išplatintas informacinis naujienlaiškis LinkedIn platformoje įmonėms, kurios 

importuoja apmokestinamuosius gaminius, su tikslu informuoti apie jų teises ir 

pareigas aplinkosaugoje. 

Įvykdymo apimtis: 29 
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