
  
   
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie alyvos atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane, 

finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų 

priemonių įgyvendinimą 
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1. Autogamintojų ir importuotojų asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

pateiktas elektroninėje versijoje Priede Nr.1 

2. 2021m. Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai tiektas alyvų kiekis – 

8823,510941 t.  Detalizacija pagal alyvos rūšis pateikta Lentelėje Nr.1: 
              Lentelė Nr. 1 

Kombinuotos 

nomenklatūros 

kodas Pavadinimas Metinis kiekis, t 

2710 19 85     Šviesiosios alyvos, skystasis parafinas 4,274616 

2710 19 81     

Variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos, turbininės mašininės 

alyvos 5241,765145 

2710 19 83     Hidrauliniai skysčiai 1312,788034 

2710 19 87     Pavarų alyvos ir reduktorinės alyvos 1203,059816 

2710 19 91     

Metalo apdirbimo mišiniai, alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti, 

antikorozinės alyvos 17,719171 

2710 19 93     Elektroizoliacinės alyvos 0,364149 

2710 19 99     Kitos tepalinės alyvos ir kitos alyvos 379,259289 

2713 90 90     Kitos 3,760172 

3403 19 10     
Kurių ne maţiau kaip 70 % masės sudaro naftos alyvos arba alyvos, gautos iš 

bituminių mineralų, bet šios alyvos nėra pagrindinės sudėtinės dalys 67,868315 

3403 19 80 Kitos 56,694896 

įv.kodai Kitos 535,957338 

  
8823,510941 

 

3. 2021m. Asociacijos surinktų ir(ar) sutvarkytų alyvų atliekų kiekis – 1289,000000 t. Įrodantis 

dokumentas pateiktas GPAIS. 

4. Informacija apie 2021 m. Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) 

vykdytas alyvų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta 

Lentelėje Nr.2, įrodanti medţiaga elektroninėje versijoje – Priede Nr.2: 

       
                       Lentelė Nr. 2 

 
Eil.N

r 

Priemonės 
Įvykdymo apimtis Įvykdymo data, 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 alyvų atliekas 

1 

2021-01-21 pasirašyta sutartis su UAB “Ţalvaris” dėl 

alyvos atliekų kompleksinio tvarkymo. 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

 

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 

20 Bendradarbiaujant su savivaldybėmis vykdytos 

alyvos atliekų surinkimo akcijos: 

2021-03-25 Kupiškio rajono savivaldybėje 

2021-05-13 Skuodo rajono savivaldybėje 

2021-05-20 Skuodorajono savivaldybėje 

2021-09-22 Alytaus m. savivaldybėje 

2021-09-23 Plungės rajono savivaldybėje 

2021-09-23/30 Kauno rajono savivaldybėje 

2021-10-25/26 Vilniaus rajono savivaldybėje 

2021-11-23 Panevėţio m. savivaldybėje 
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Bendradarbiaujant su regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais, išveţta 3,141 t alyvos atliekų iš Alytaus 

RATC. 

 

Skirta lėšų suma 18,07 EUR 

 

Įvykdymo data 2021-12-31 

 

3. Finansuoti alyvos atliekų tvarkymo 

paslaugas  Atliekų tvarkymo 

įstatymo 34
7
 str. 1 d. 4 p. 

numatytais atvejais 

4 Asociacija finansavo alyvos atliekų tvarkymo 

paslaugas. 

Skirta lėšų suma: 17637,01 EUR 

Įvykdymo data 2021-12-31 

4. Vykdant Atliekų tvarkymo įstatymo 

34
12

str. 3 d. nustatytą prievolę 

vykdyti alyvos atliekų tvarkytojo(-

jų), su kuriuo(-iais) sudarytos 

alyvos atliekų tvarkymo sutartys, 

sutartinių įsipareigojimų kontrolę, 

atlikti sutarčių vykdymo 

įsipareigojimų auditą. 

 

2 

II-ą ir IV-ą ketvirčius buvo atlikti patikrinimai UAB 

„Ţalvaris“ 

Skirta lėšų suma 0,00 EUR 

Įvykdymo data 2021-12-31 

 

 

5. Asociacijos sudarytų sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, sąrašas 

pateiktas lentelėje Nr. 3 (sutarčių kopijos pridedamos Priede Nr.3) 

     
    Lentelė Nr. 3 

 

 

Sutarties šalis Sutarties objektas 
Sutarties 

sudarymo data 

Sutarties galiojimo 

data 

UAB „Ţalvaris“ 

Alyvos atliekų surinkimas, veţimas, 

saugojimas, paruošimas naudoti, 

naudojimas (perdirbimas), eksportas. 

2020-01-21 Iki įsipareigojimų 

įvykdymo 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-07-05 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Panevėţio miesto savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-08-17 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Maţeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-09-27 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-10-11 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

2017-10-20 Pratęsiama metams 

automatiškai 
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atliekų tvarkymo klausimais 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2020-02-04  Pratęsiama metams 

automatiškai 

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-10-31 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2018-01-10 Pratęsiama metams 

automatiškai 

Skuodo rajono  savivaldybės 

administracija 

 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2018-02-14  Pratęsiama metams 

automatiškai 

Kupiškio rajono  savivaldybės 

administracija 

 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2018-11-05 Pratęsiama metams 

automatiškai 

UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-10-24 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB “Marijompolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-11-10 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-11-24 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-10-30 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-11-16 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-09-19 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

Alyvos atliekų surinkimas bei 

visuomenės informavimas ir 

švietimas apmokestinamųjų gaminių  

atliekų tvarkymo klausimais 

2017-12-18 Iki šalių susitarimo 

dėl sutarties 

nutraukimo 

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 

Giedrius Mikulskas Konsultavimo paslaugos 2021-01-04 Neterminuotai 
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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 

konsultacijos“ 
Audito paslaugos 

2022-01-28 Iki įsipareigojimų 

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, alyvos 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 (Priedas Nr.4). Asociacijos alyvos atliekų tvarkymo 2021 m. 

paslaugų pirkimo konkurse nustatyta tvarka pasiūlymą pateikė UAB „Ţalvaris“, Palemono 1, 

Kaunas  įmonės kodas 120504795. Pasirinkta atliekas tvarkanti įmonė  UAB „Ţalvaris“ 

kompleksiniam alyvos atliekų tvarkymui .  

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

tvarkymą ir visuomenės informavimą ir švietimą, dydis eurais be PVM – 3,50 EUR uţ vieną 

LR vidaus rinkai patiektą alyvų toną. 

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

52908,69 EUR. Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų, įnašo procentinė dalis 

mokama uţ alyvų atliekų tvarkymą (skaičiuojant nuo visų Asociacijos gaunamų pajamų uţ 

alyvų atliekų tvarkymo organizavimą) – 33%. 

9. Kitų (Asociacijos finansavimo schemoje nenumatytų) Asociacijos pajamų dydis – 0 EUR.  

10. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 52908,69 EUR.  

11. Lėšos, skirtos alyvų atliekų tvarkymui be PVM – 17637,01 EUR. 

12. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 11711,79 EUR.  

13. Lėšos, skirtos su alyvų atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms be PVM – 0,00 EUR.  

14. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo uţmokesčiui be PVM – 17594,76EUR, iš 

jų Organizacijos administravimui be PVM – 2062,07 EUR ir darbo uţmokesčiui be PVM – 

15532,69 EUR. 

15. Informacija apie įrengtas alyvos atliekų priėmimo vietas pateikta Lentelėje Nr.4: 
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Lentelė Nr. 4 

 

Atliekas tvarkanti 

įmonė 

Adresas Surinktas alyvos atliekų kiekis, t. 

UAB“Ţalvaris“ Geologų g.4, Vilnius 1029,701000 

UAB“Ţalvaris“ Palemono g.1, Kaunas 2780,4172000 

UAB“Ţalvaris“ Šilutės pl.127, Klaipėda 532,551000 

UAB“Ţalvaris“ V.Bielskio g.30, Šiauliai 344,412000 

UAB“Ţalvaris“ Tinklų g. 25A, Panevėţys 237,235000 

UAB“Ţalvaris“ Metalo g.3A, Utena 138,320000 

 

 

16. Informacija apie 2021 metų Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo alyvų 

atliekų tvarkymo klausimais plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.5. Priemonių 

įvykdymo medţiaga pateikta elektroninėje laikmenoje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 
 
 
 
 

Lentelė Nr. 5 

 

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 buvo nuolat 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. 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 

1020.25 

http://www.agia.lt/
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importuotojams tenkančias atsakomybes“. 

Įvykdymo apimtis: 14 

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 alyvos gaminių gamintojus ir 

importuotojus informuoti apie jų teises ir pareigas 

aplinkosaugoje.  

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  

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. 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: 7 

1091.94 

3. 

Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto 

priemonių techninės prieţiūros ir 

remonto įmonės. 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) 

aprūpinti visuomenės 

informavimo priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

2021 m. kovo 30 d., rugsėjo 27d. - išplatinti informaciniai 

naujienlaiškiai 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 

4142.50 

https://automalunas.lt/shop/Ekologija
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.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.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/imoniu-atsakomybe-aplinkosaugai-daugiau-nei-istatymo-prievoles-1007-1475584
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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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.  

Visuomenės informavimo medţiagą uţsisakė: Heradas, 

Petrutė, Ivetra ir KO, Redrola, Alterna, Autojuta, DWB 

Undergroudn technologies (03.30), Intrac Lietuva (04.01), 

Lintera-baldų technologijos (06.15), Saločiai ir partneriai 

(06.23), GTV Projects, Lubris, Motoshop, Girupis.lt, Dagas, 

Dotnuva Baltic (09.27), Stokker, Jiezno Juta, Te Taškas 

(09.28), Autoerdvė (09.30), Eoltas (10.01), Detaja (10.03), 

Maţeikių sunkveţimių centras (10.06), Girilis (10.14), 

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 4d. 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 9d. aplinkosauginis įmonės veiklos vertinimas 

atliktas UAB „Specagra“.  

Įvykdymo apimtis: 1 

1795.50 

5. Gyventojai Teikti informaciją apie atliekų 2021 m. kovo 25 d.  – vykdyta atliekų surinkimo akcija 554.41 
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surinkimo akcijas  

(Netęstinė priemonė) 
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“ (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 

2106.99 
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internetu „Įmonių aplinkosauginė atsakomybė“ 

Įvykdymo apimtis: 5 

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?  

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 alyvos 

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 alyvos atliekų surinkimą: „Atliekų surinkimas 

Anykščių rajono savivaldybėje“. 

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

1000.20 
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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 alyvos gaminių 

platintojams informuojant apie tai, kokios visuomenės 

informavimo priemonės turi būti jų įmonėse.  

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

alyvos gaminių atliekų surinkimo akciją Panevėţio rajono 

savivaldybėje. 

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 tvarkymo 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 
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tampa kitas – kaip tą padaryti? 

2021 m. geguţės 4 d. išplatintas informacinis naujienlaiškis 

LinkedIn platformoje įmonėms, kurios importuoja alyvos 

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: 28 
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