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1. Informacija apie 2022m.I ketvirtį Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos (toliau – Asociacija) vykdytas apmokestinamųjų gaminių atliekų 

tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.1: 

    Lentelė Nr.1 

 

Eil.N

r. 
Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta preliminari lėšų suma 

be PVM, EUR 

1. 

Siekant vykdyti pareigą organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų 

(įskaitant padangas, baterijas ir akumuliatorius) tvarkymą, sudaryti Atliekų 

tvarkymo įstatymo nuostatas atinkančią (-ias)  sutartį (-is) su aplinkos 

ministro nustatyta tvarka išrinkta (-omis) atliekas tvarkančia (-iomis) įmone 

(-ėmis) dėl apmokestinamųjų gaminių (tame tarpe padangų, baterijų ir 

akumuliatorių) atliekų tvarkymo,   atliekų surinkimo (paėmimo) iš 

transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių 

įmonių, padangų bei baterijų ir akumuliatorių platinimo vietų,  šių atliekų 

vežimo, perdavimo tokias atliekas tvarkyti turinčiam teisę atliekų 

tvarkytojui, paruošimo naudoti, naudojimo)  ir bendradarbiauti tvarkant 

minėtas apmokestinamųjų gaminių atliekas. 

2022-01-24 sudaryta sutartis su UAB“Žalvaris“  dėl 

apmokestinamųjų gaminių (tame tarpe/ž() baterijų ir 

akumuliatorių) atliekų tvarkymo,   atliekų surinkimo 

(paėmimo) iš transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančių įmonių, padangų bei baterijų 

ir akumuliatorių platinimo vietų,  šių atliekų vežimo, 

perdavimo tokias atliekas tvarkyti turinčiam teisę atliekų 

tvarkytojui, paruošimo naudoti, naudojimo)  ir 

bendradarbiauti tvarkant minėtas apmokestinamųjų 

gaminių atliekas. 

Įvykdymo apimtis 1. 

 

0,00 

2. Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas apmokestinamųjų gaminių 

atliekų tvarkymo paslaugas 

202m. I ketvirtį Asociacija finansavo apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymo paslaugas. 

Įvykdymo data 202-03-31 

Įvykdymo apimtis 1. 

 

 

201235,17 

3. Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir (ar) regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais  ( pagal poreikį sudarant sutartis/susitarimus) dėl apmokestinamųjų 

gaminių atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo 

organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą, siekti sudaryti 

palankias sąlygas gyventojams atiduoti apmokestinamųjų gaminių atliekas 

atliekų tvarkytojams. 

Bendradarbiaujant su savivaldybėmis įvykdyta 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų surinkimo akcija  

Kelmės r.savivaldybėje – 2022-03-28 

Išvežta tepalų, degalų, oro filtrų iš Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centro. 

Įvykdymo apimtis 17. 

321,33 
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Eil.N

r. 
Priemonės 

 

Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta preliminari lėšų suma 

be PVM, EUR 

4. Bendradarbiavimas su automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių, 

pramoninių  akumuliatorių, nešiojamų baterijų platintojais 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. 

Bendradarbiaujama eksploatuojant jau įrengtas  

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) 

vietas pagal turimas  sutartis. 

Sudaryta 1 nauja sutartis. 

Įvykdymo data 2022-03-31 

Įvykdymo apimtis 33 

300,00 

5. Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir (ar) regioniniais atliekų tvarkymo 

centrais dėl padangų atliekų surinkimo ir galutinio jų sutvarkymo, 

visuomenės informavimo ir švietimo, bei dalinai finansuoti pagal sudarytas 

sutartis savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių 

eksploatavimą. 

I ketvirtį vyko bendradarbiavimas su  regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais dėl padangų atliekų surinkimo ir 

galutinio jų sutvarkymo, visuomenės informavimo ir 

švietimo, bei dalinio finansavimo pagal sudarytas sutartis. 

Įvykdymo data 2022-03-31 

Įvykdymo apimtis 27. 

 

24547,17 

6. Sudarytų sutarčių įsipareigojimų vykdymo kontrolė 

 

Pagal patvirtintą veiklos organizavimo planą sudarytų 

sutarčių vykdymo kontrolė suplanuota II-ą ketvirtį 0,00 
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2. Informacija apie 2022m. I ketvirtį Asociacijos vykdytas Visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais 

plane nuatytas priemones pateikta Lentelėje Nr.2: 

 

Lentelė Nr. 2 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

Skirta 

preliminari 

lėšų suma 

be PVM 

(Eur.) 

1. 

Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai, ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto įmonės 

ar (ir) gyventojai. 

Informacijos Asociacijos 

internetiniame tinklapyje 

skelbimas, atnaujinimas, 

internetinio tinklapio  tobulinimas  

(Tęstinė priemonė) 

Informacija www.agia.lt svetainėje nuolat atnaujinama.  

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

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

 

946,39 

2. 

Verslas ir visuomenė: 

gamintojai/importuotojai, ar (ir) 

platintojai,  ar (ir) transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto įmonės 

ar (ir) gyventojai. 

Komunikacija apie atliekų 

tvarkymo sektorių: pranešimai 

spaudai ar (ir) naujienų 

internetiniai portalai, ar (ir) 

spaudos leidiniai. 

(Netęstinė priemonė) 

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

tyrimas „Tyrimas apie automobilių padangų  

ir tepalų keitimą ir utilizavimą“. Tyrimo rezultatai paviešinti internetinėje 

erdvėje: 

2022 m. kovo 31 d. – „9 out of 10 car owners dispose of used tyres properly“.  

https://www.lrytas.lt/english/economy/2022/03/31/news/9-out-of-10-car-

owners-dispose-of-used-tyres-properly-22904662 

2022 m. kovo 25 d. – „Tyrimas atskleidė, kad dar ne visi tinkamai pasirūpina 

naudotomis padangomis: nepabūgę baudų, tiesiog išmeta miškuose“.  

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1654604/tyrimas-atskleide-kad-dar-ne-

visi-tinkamai-pasirupina-naudotomis-padangomis-nepabuge-baudu-tiesiog-

ismeta-miskuose 

2022 m. kovo 24 d. – „9 iš 10 automobilių savininkų tinkamai utilizuoja 

panaudotas padangas“.  

https://jp.lt/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-utilizuoja-panaudotas-

padangas1/  

https://www.autobild.lt/2022/03/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-

utilizuoja-panaudotas-padangas/ 

Bendradarbiaujant kartu su „Autobuild“ iniciijuotas informacinis reportažas 

apie padangų tvarkymą: 

2705 

http://www.agia.lt/
https://www.lrytas.lt/english/economy/2022/03/31/news/9-out-of-10-car-owners-dispose-of-used-tyres-properly-22904662
https://www.lrytas.lt/english/economy/2022/03/31/news/9-out-of-10-car-owners-dispose-of-used-tyres-properly-22904662
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1654604/tyrimas-atskleide-kad-dar-ne-visi-tinkamai-pasirupina-naudotomis-padangomis-nepabuge-baudu-tiesiog-ismeta-miskuose
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1654604/tyrimas-atskleide-kad-dar-ne-visi-tinkamai-pasirupina-naudotomis-padangomis-nepabuge-baudu-tiesiog-ismeta-miskuose
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1654604/tyrimas-atskleide-kad-dar-ne-visi-tinkamai-pasirupina-naudotomis-padangomis-nepabuge-baudu-tiesiog-ismeta-miskuose
https://jp.lt/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-utilizuoja-panaudotas-padangas1/
https://jp.lt/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-utilizuoja-panaudotas-padangas1/
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https://www.autobild.lt/2022/03/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-

utilizuoja-panaudotas-padangas/  

3. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto įmonės. 

Informacijos teikimas 

naujienlaiškiuose ar (ir) 

aprūpinimas visuomenės 

informavimo priemonėmis 

(Netęstinė priemonė) 

Išplatinti informaciniai naujienlaiškiai: 

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

FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 pildymo taisyklės“.  

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

organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės“.  

245 

4. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai, ar (ir) transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto įmonės. 

Konsultacijos aplinkosaugos  

klausimais 

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. kovo 25 d.  - išsiųsta informacija įmonėms informuojanti apie 

galimybę užsiregistruoti nemokamam aplinkosaugos auditui ir vertinimui.  

Auditai atlikti Auditai atlikti UAB "Adampolis Holding", UAB "Helijo ratai". 
420 

5. Gyventojai 
Teikti informaciją apie atliekų 

surinkimo akcijas  

(Netęstinė priemonė) 

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

savivaldybėje. Informacija pasidalinta regioninėje spaudoje „Bičiulis“ (Kovo 

23 d.). 
56 

6. 
Gamintojai/importuotojai ar (ir) 

platintojai 

Organizuoti seminarus ar (ir)  kt. 

renginius, ar (ir) susitikimus su 

atliekų sektoriaus dalyviais. 

(Netęstinė priemonė) 

2022 m. kovo 22 d.  – organizuotas nuotolinis seminaras internetu, kuriame 

aptartos šios temos: 

• Apmokestinamųjų gaminių ir alyvos apskaitos naujienos. 

• Pokyčiai dėl gamintojo atsakomybės praplėtimo. 

• Atsakyta į seminaro dalyvių užduotus klausimus. 

910 

7. 

Socialinių tinklų vartotojai, atliekų 

sektoriaus dalyviai: 

gamintojai/importuotojai  ar (ir) 

platintojai,  transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto įmonės, 

ar (ir) gyventojai 

Komunikacija asociacijos soc. 

tinklų paskyrose: facebook ar (ir) 

Linkedin 

(Tęstinė priemonė) 

Vykdyta komunikacija socialinėje Facebook paskyroje siekiant ugdyti visų 

atliekų sektoriaus dalyvių aplinkosauginį sąmoningumą  informuojant apie jų 

teises ir pareigas aplinkosaugoje: 

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

FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 pildymo taisyklės“.  

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

Kelmės savivaldybės gyventojus apie planuoją atliekų surinkimą.  

2022 m. kovo 18 pasidalinta žinute apie planuojamą AGIA konsultacinį 

seminarą gamintojams ir importuotojams, transporto priemonių techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms.  

2022 m. kovo 18 – 31 d.  vykdyta reklaminė kampanija siekiant informuoti 

Lietuvos gyventojus apie tinkamą padangų tvarkymą, kur ir kaip jas dėti.  

1609,60 

https://www.autobild.lt/2022/03/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-utilizuoja-panaudotas-padangas/
https://www.autobild.lt/2022/03/9-is-10-automobiliu-savininku-tinkamai-utilizuoja-panaudotas-padangas/
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3. Asociacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir(ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą 

savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, sąrašas pateiktas 

Lentelėje Nr.3   

       Lentelė Nr.3 

 

Sutarties šalis 

Sutarties 

sudarymo 

data 

Sutarties 

galiojimo 

terminas 

Sutarties objektas (tiksli atliekų tvarkymo 

veikla, atliekų rūšis) 

UAB „Žalvaris“ 2022-01-24 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

ir galutinis sutvarkymas 

Plungės rajono savivaldybės 

administracija 

2018-01-15 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Skuodo rajono  savivaldybės 

administracija 

2018-02-14 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

2017-07-05 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija 

2017-08-17 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

2017-09-27 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Kauno rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-14 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracija 

2017-10-20 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-25 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

Anykščių rajono savivaldybės 

administracija 

2017-10-31 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

 

 

2017-11-24 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 
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UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

 

UAB“Marijompolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-10 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

 

UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-11-24 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-14 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Klaipėdos regiono 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-10-30 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-02 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-10-16 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

UAB “Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2019-12-31 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Telšių regiono atliekų 

tvarkymo centras“ 

2017-09-19 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 

2020-01-07 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

 

UAB „Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo centras“ 

2017-12-18 2022-12-31 Apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimas 

bei visuomenės informavimas ir švietimas 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

klausimais 
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2019-12-30 2022-12-31 Dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių 

įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio 

finansavimo 

Kristina Bučnienė 2020-02-04 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Marketingo paslaugos 

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

Giedrius Mikulskas 2021-01-04 Neterminuotai Konsultavimo paslaugos 

VŠĮ „Baltijos aplinkos 

forumas“ 

2021-01-11 Neterminuotai Konsultacinės paslaugos, seminarai 

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

MB “Kūrybiniai sprendimai“ 2021-01-05 Neterminuotai Dizaino, video, transliacijos paslaugos 

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

UAB „Seohelis“ 2018-09-07 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Internetinės reklamos paslaugos 

UAB „Integrity“ 2020-04-07 Pratęsiama 

metams 

automatiškai 

Komunikacijos paslaugos 

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

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

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

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

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

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

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

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

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Viešosios nuomonės tyrimo paslaugos 

UAB “Roseba“ 2022-03-15 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Informacijos spausdinimas Kelmės r. 

laikraštyje 

MB „Camera obscura“ 2022-03-14 iki visiško 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

Reklaminio klipo kūrimas 

UAB „Geri kadrai“  2022-03-14 Neterminuota Dėl video paslaugų teikimo. 

UAB "Travel2life" 2022-03-01 Neterminuota Dėl reklamos paslaugų teikimo. 

 

 

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

apmokestinamųjų gaminių kiekis pateiktas Lentelėje Nr. 4         

 

   Lentelė Nr. 4 

Pavadinimas Kiekis, t 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 57,597446 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai, jų  dalys ir komponentai 37,501304 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai, jų  dalys ir komponentai 28,315299 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai, jų  dalys ir komponentai 56,467652 
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Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos 352,317905 

Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir 

pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios 

daugiau kaip 3 kg 193,352296 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Kitos įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Švino įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Kitos įmontuota 66,813080 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Švino įmontuota 45,943620 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Kitos įmontuota 18,034846 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Švino įmontuota 109,862106 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Kitos įmontuota 0,018531 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Švino įmontuota 0,004000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Kitos įmontuota 0,000000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Švino įmontuota 0,000000 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Kitos įmontuota 0,016890 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Nikelio-kadmio įmontuota 0,000000 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Švino įmontuota 0,008210 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Kitos neįmontuota 0,150698 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) Švino neįmontuota 0,412956 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Kitos neįmontuota 6,057370 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) Švino neįmontuota 96,354031 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Kitos neįmontuota 72,634384 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams Švino neįmontuota 1056,902073 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Kitos neįmontuota 2,631453 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Nikelio-kadmio neįmontuota 0,004755 

Baterija Nešiojamieji (-osios) Švino neįmontuota 0,000000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Kitos neįmontuota 0,000000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000000 

Baterija Pramoniniai (-ės) Švino neįmontuota 0,000000 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Kitos neįmontuota 0,001333 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Nikelio-kadmio neįmontuota 0,000001 

Baterija Skirti (-os) automobiliams Švino neįmontuota 0,000008 
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4. Preliminarus 2022m.I ketvirtį Asociacijos surinktų ir (ar) sutvarkytų apmokestinamųjų gaminių 

atliekų kiekis pateiktas Lentelėje Nr.5 Apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Asociacijos 

organizuojamoje apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemoje (gaminių platinimo 

vietos, autoservisai, gyventojai ir pan.). 

 

 

 

Lentelė Nr.5 

 

Pavadinimas Kiekis, t 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 46,078000 

Vidaus degimo variklių  tepalų filtrai, jų  dalys ir komponentai 30,001000 

Vidaus degimo variklių  degalų filtrai, jų  dalys ir komponentai 22,652000 

Vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrai, jų  dalys ir komponentai 45,174000 

Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos 281,854000 

Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės 

paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg 154,682000 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams įmontuota 0,000000 

Baterijos (galvaniniai elementai) įmontuota 0,000000 

Akumuliatorius Nešiojamieji (-osios) neįmontuota 0,254000 

Akumuliatorius Pramoniniai (-ės) neįmontuota 46,085000 

Akumuliatorius Skirti (-os) automobiliams neįmontuota 508,291000 

Baterijos (galvaniniai elementai) neįmontuota 1,187000 

 

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

 

6.1. Asociacijos steigėjų, narių, pavedimo davėjų  įnašų, mokėtų Asociacijai už apmokestinamųjų 

gaminių atliekų tvarkymą ir     visuomenės švietimą ir  informavimą bei atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai eurais be PVM  pateikta lentelėje Nr. 6 

 

Lentelė Nr.6 

 

Apmokestinamųjų gaminių rūšis 

Tarifas*(be PVM)  už 

vieną Lietuvos 

Respublikos vidaus rinkai 

patiektą apmokestinamųjų 

gaminių toną 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai 515,00 EUR 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai 512,00 EUR 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai 275,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai 54,00 EUR 
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Baterijos (galvaniniai elementai) 2079,00 EUR 

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai) 260,00 EUR 

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į  transporto 

priemones 
9,50 EUR 

Pramoniniai akumuliatoriai 54,00 EUR 

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai 9,50 EUR 

Nešiojami akumuliatoriai 353,00 EUR 

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai 260,00 EUR 

Padangos:  

• Motociklų ir lengvųjų automobilių  109,00 EUR 

• Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, 

orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių ir kitos, 

sveriančios daugiau kaip 3 kg. 

117,00 EUR 

 

 

Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų metiniai įnašų už gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą dydžiai nurodyti Lentelėje Nr. 7: 

 

      Lentelė Nr.7 

 

Nario Gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma 

(be PVM) 
Metinis mokestis (be PVM) už 

Gaminių atliekų tvarkymo 

organizavimo administravimą  Nuo ˃ Iki ≤ 

0,00 EUR 190,00 EUR 85,00 EUR 

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

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

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

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

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

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

Nuo 9990 EUR 1540,00 EUR 

 

 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Asociacijai dydis – 227090,17 Eur.  

 

Asociacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų įnašo procentinė dalis, kuri bus mokama už 

apmokestinamųjų gaminių  atliekų tvarkymą I ketvirtį – 89%. 

 

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

 

6.3. Sukauptų pajamų bendra suma be PVM – 227090,17   EUR. 

 

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

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui  be PVM – 201235,17 Eur, iš jų už 
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nustatyta tvarka parinktų atliekų tvarkytojų suteiktas apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo) paslaugas be PVM – 201235,17 Eur. 

 

6.5. Lėšos skirtos Švietimo programos vykdymui be PVM – 6891,99 Eur. 

 

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

PVM ( akumuliatorių ir galvaninių elementų atliekų surinkimo vietų įrengimas) –  300,00 Eur. 

 

6.7. Lėšos, skirtos Asociacijos administravimui ir darbo užmokesčiui be PVM – 11824,93 Eur, iš jų 

Asociacijos administravimui be PVM – 1753,36 Eur ir darbo užmokesčiui be PVM – 10071,57 Eur. 

 

7. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateiktas GPAIS. 

 

 

 

 

Autogamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorė  

Rita Zdanevičienė 

 


