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1. PLANUOJAMAS ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 2021 METAIS 
 

1.1. ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPAI 
Pagrindinis organizacijos tikslas - įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose padangų 
gamintojams ir importuotojams numatytas su atliekų tvarkymu susijusias apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievoles visiems 
nariams vienodomis sąlygomis skaidriai ir efektyviai organizuojant jai pavestų atliekų tvarkymo prievolių vykdymą. Visi organizacijos dalyviai (steigėjai, 
dalyviai ir pavedimo davėjai) su organizacija pasirašo vienodas atliekų tvarkymo prievolių pavedimo Organizacijai sutartis, kuriose nustatomos visiems 
vienodos bendradarbiavimo su Organizacija sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės. Atliekų tvarkytojus Organizacija išsirenka tik Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro nustatyta tvarka skelbdama viešus paslaugų pirkimo konkursus. Pagrindiniai Organizacijos veiklos tikslai yra šie: 

• organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir 
importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius (padangas); 

• aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo 
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo 
galimybes ir surinkimo vietas ir kt. 

• apmokėti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo 
organizavimo ir vykdymo išlaidas; 

• tvarkyti apmokestinamųjų gaminių (padangų) apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka; 
• koordinuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimą ir šių 

veiklų vykdymą; 
• organizuoti teisės aktuose nustatytų pareigų ir užduočių apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo srityje Organizacijos dalyviams ir  

pavedimo davėjams Organizacijai pavedusiems tvarkyti padangų atliekas vykdymą; 
• konsultuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus; 
• sutelkti ir vienyti Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus į Organizaciją bendrai veiklai; 
• atstovauti ir ginti Organizacijos pavedimo davėjų ir dalyvių interesus visose valstybės ir / ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, 

santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis; 
• padėti tobulinti atliekų tvarkytojų naudojamas ir diegti naujas apmokestinamųjų gaminių (padangų) perdirbimo technologijas, atliekų logistikos, 

surinkimo veiklas; 
• skatinti visus padangų importuotojus bei platintojus jungtis ir organizuoti padangų atliekų tvarkymą  kolektyviai, dalyvauti Organizacijos kuriamoje 

padangų atliekų surinkimo sistemoje, bendradarbiauti skatinti juos dalyvauti Organizacijos vykdomose švietimo programose bei atliekų surinkimo 
akcijose. 

• organizuoti, koordinuoti ir atlikti kitus su apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievolėmis susijusius veiksmus. 
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1.2.ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ SĄRAŠAS 2021 M. 

Lentelė Nr. 1 SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Organizacijos steigėjo, 
dalyvio ar pavedimo davėjo 

pavadinimas 

Įmonės 
kodas 

Narystės Organizacijoje forma 

Gaminių 
rūšis 

Sutarties dėl 
padangų atliekų 

tvarkymo 
organizavimo 

pasirašymo data 

Sutarties dėl padangų 
atliekų tvarkymo 

organizavimo veiklos 
vykdymo data 

Steigėjas Dalyvis Pavedimo 
davėjas 

Dalinio 
pavedimo 

davėjas 

1 UAB “Aurexa” 302982945   x     
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

2 MB Ratai visiems 135443483     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

3 UAB Melgos ratai 300046132     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

4 UAB Melga 123021015     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.04.02 2014.04.02 

5 UAB Transratai 301511627     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

6 UAB Maritum 300621743     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.04.02 2014.04.02 

7 UAB Autointer 121766131     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.28 2014.03.28 

8 UAB E-marketas 302444245     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.03.25 2014.03.25 

9 UAB Automontoja 302428967     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.04.15 2014.04.15 

10 UAB Hokla 110644539     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

11 Raifena, P. Šimkaus firma 140246142     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.05.29 2014.05.29 
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12 UAB Nortire 111757479     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.03.25 2014.03.25 

13 Kesko Senukai Lithuania, UAB 234376520     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.05.02 2014.05.02 

14 Korpus, UAB 302656426     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.05.29 2014.05.29 

15 R. Jagintavičiaus firma Praja 133920726     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.05.07 2014.05.07 

16 UAB Šimtasiūlė 135074431     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.06.12 2014.06.12 

17 UAB PGM Technika 300558104     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.07.03 2014.07.03 

18 Vidmantas Nėnius 812032     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.09.29 2014.09.29 

19 Techman, UAB 302583348     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.12.05 2014.12.05 

20 Sigmos padangos, UAB 301112891     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.10.07 2014.10.07 

21 UAB Bohnenkamp 111741293     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.07.03 2014.07.03 

22 Sudomino, UAB 304231776     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.10.01 2017.10.01 

23 Padangų centras, UAB Betolita 300567345     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.10.06 2014.10.06 

24 Baltyre LT, UAB 303387128     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.12.05 2014.12.05 

25 Stora Enso Lietuva, UAB 111783972     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.12.08 2014.12.08 

26 Rato ašis, UAB 135782882     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2014.06.12 2014.06.12 
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27 BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 441192820     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.01.06 2020.01.06 

28 Padangos plius, UAB 302538157     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.02.03 2015.02.03 

29 Balsana, UAB 123405336     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.04.24 2015.04.24 

30 Virenda, UAB 134174959     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.06.01 2015.06.01 

31 Valdas Milašius 963994     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.11.12 2015.11.12 

32 L. Židonio firma 235492780     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.10.02 2015.10.02 

33 Dideli ratai, UAB 303519900     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.07.31 2015.07.31 

34 Arvikus, MB 305142622     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2019.05.02 2019.05.02 

35 Andrius Mankus 811106     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.11.17 2015.11.17 

36 DEK LT, UAB 302297578     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.11.30 2015.11.30 

37 Viskas sodininkams, UAB 122644447     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.12.04 2015.12.04 

38 Imenza, UAB 154107957     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2015.12.01 2015.12.01 

39 Euronordas, UAB 148535775         
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.04.04 2016.04.04 

40 Geros padangos, UAB 304215291     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.06.21 2016.06.21 

41 Autoimpulsas, UAB 124991140     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.10.27 2016.1027 



 PIO APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO 2021 VEIKLOS PLANAS  

 

42 Mireli, UAB 302585598     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.10.27 2016.10.27 

43 Ratola, UAB 211790590     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.11.17 2016.11.17 

44 Copus, UAB 302561896     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.11.22 2016.11.22 

45 Prekeivis, UAB 303145018         
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2016.12.08 2016.12.08 

46 Latakko, UAB 302531472     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.01.02 2017.01.02 

47 Ratomas, UAB 301031667     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.01.30 2017.01.30 

48 Kliva, IĮ 166876867     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.01.31 2017.01.31 

49 Naftėnas, UAB 148238336     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.02.08 2017.02.08 

50 Handlopex Baltic, UAB 302284666     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.03.29 2017.03.29 

51 Rytas, UAB 185103120     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.04.06 2017.04.06 

52 Me Trailers, UAB 302502008     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2018.06.15 2018.06.15 

53 Goodyear Dunlop Tyres Baltic, OŪ 10479009     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.04.01 2017.04.01 

54 Monrat, UAB 301676714     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.05.09 2017.05.09 

55 Ratų taškas, UAB 304406243     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.06.26 2017.06.26 

56 Dariaus transportas, UAB 30975642     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.08.31 2017.08.31 
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57 Konseptus, UAB 301069568     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.11.15 2017.11.15 

58 Vilniaus Dagris, UAB 303342866     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.11.16 2017.11.16 

59 Autolinta, UAB 304090133     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.12.06 2017.12.06 

60 Šarūno Plado Įmonė 125568467     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.12.06 2017.12.06 

61 Plieno stogai, UAB 301645672     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2017.12.18 2017.12.18 

62 Felgas, UAB 300137151     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2018.03.07 2018.03.07 

63 Ratai tau, UAB 304633127     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2018.05.21 2018.05.21 

64 Rototeh, UAB 304745350     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2018.04.04 2018.04.04 

65 Tomrata, UAB 304866551     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2019.11.11 2019.11.11 

66 Guminta, UAB 110735113     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2019.11.04 2019.11.04 

67 Autolitas, UAB 301637572     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2019.12.03 2019.12.03 

68 AB Dolomitas 167900844     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.09.29 2020.09.29 

69 MB Ratneta 305246592     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.10.16 2020.10.16 

70 Raifetas, UAB 135842183     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.12.01 2020.12.01 

71 Egrida, UAB 301672580     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.05.06 2020.05.06 
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72 UAB Padangų zona 302742761     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.09.01 2020.09.01 

73 Destata Transport 304260009     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.11.20  2020.11.20  

75 Lipeikio įmonė Egzotika 168409136       x 
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

 2020.01.15 2020.01.15  

76  
Michelin Polska S.A  

793-020-38-25        x 
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.01.15 2020.01.15 

77 Euromaster Polska sp. z o.o 7393669122       x 
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.11.09 2020.11.09 

78 Kredora, UAB 148228566     x   
Apmokestinamieji 

gaminiai 
(padangos) 

2020.12.01 2020.12.01 

 
2. PLANUOJAMA ORGANIZACIJOS VEIKLOS PLĖTRA 

2021 metais Organizacija augimo nenumato, kadangi dalis pavedimo davėjų dėl padidėjusių prievolių nusprendė pakeisti atsakomybę ir bandyti tvarkytis 
individualiai (pažymėti kita spalva lentelėje Nr. 1), bet dar nėra pateikę raštiškų prašymų sutarties su Organizacija nutraukimui. Organizacija planuoja priimti 
naujus narius ar pavedimo davėjus, pratęsti sutartis ar jas atnaujinti su atsakomybę pakeitusiais ir organizuoti apie 10 000,000000 (80% planuojamo teikti 
rinkai kiekio) tonų padangų atliekų tvarkymą. Bus pasirašytos sutartys su vienu arba dviem 2021 m. Sausio 21 d. paskelbto paslaugų pirkimo konkurso 
dalyviu(-iais). 2020 metų gruodžio 31 dieną paskelbto konkurso rezultatai netenkino organizacijos, kadangi vienas iš dviejų konkurso dalyvių pateikė per 
didelę, organizacijai nepriimtiną kainą, dėl to buvo paskelbtas antrasis, anksčiau minėtas konkursas. Visa informacija bei patys konkursai paskelbti 
organizacijos internetiniame puslapyje www.pio.lt. Padangų atliekų tvarkytini kiekiai tarp šių tvarkytojų (arba vieno tvarkytojo) bus paskirstyti pasirašius 
sutartis su naujais nariais ar pavedimo davėjais, norinčiais pavesti Apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimą Organizacijai. 
Organizacijos pavedimo davėjai padangų atliekas tvarkys pagal padangų dydžius. Bus pasirašytos (arba jau yra) naujos sutartys, kuriose kaina už padangų 
atliekų tvarkymą bus paskirstyta tokiu būdu: 
• Moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų tvarkymo kaina; 
• Žemės ūkio technikos padangų atliekų tvarkymo kaina; 
• Krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų (industrinių) atliekų tvarkymo kaina. 
Visuomenės švietimo ir informavimo programos vykdymo ir administracinis mokestis taip pat bus diferencijuojamas pagal gamintojų importuotojų tiekiamus 
LR rinkai padangų kiekius. 
 
 

3. PLANUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TEIKTI PAMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ KIEKIAI 2021 m. 
Planuojamas preliminarus Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų 2021 m. tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių 
kiekis pagal rūšis. 
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Lentelė Nr. 2 Preliminarus planuojamas tiekti į LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis 

Apmokestinamieji gaminiai Matavimo vnt. Kiekis* 
Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg t. 12 500,000000 

*- Planuojami preliminarūs Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiai gali keistis, 
priklausomai nuo pavedimo davėjų skaičiaus, bendro vartojimo ir apmokestinamųjų gaminių poreikio rinkoje pokyčių. 
 

4. PRELIMINARŪS PLANUOJAMI SURINKTI IR SUTVARKYTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI 2021 M. 
 

Lentelė Nr. 3 Planuojamas sutvarkyti padangų atliekų kiekis tonomis 
Apmokestinamieji gaminiai Matavimo vnt. Kiekis* 

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg t. 10 000,000000 
 
*- Planuojami preliminarūs Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų surinkti ir sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiai gali keistis, 
priklausomai nuo pavedimo davėjų skaičiaus, bendro vartojimo ir apmokestinamųjų gaminių poreikio rinkoje pokyčių. 
 
Lentelė Nr. 4 Planuojami sutvarkyti padangų atliekų kiekiai pagal rūšis, įnašų sumos, išlaidos, sąnaudos 

Eil. 
Nr. 

Importuotojų, pavedusių organizuoti 
padangų atliekų programą, sutvarkytų 

padangų kiekis (tonos) 

Įnašų suma 
(Organizacijos pajamos), 

Eur be PVM 

Administracinės 
išlaidos, Eur 

Švietimo programos 
išlaidos, Eur be 

PVM 

Atliekų tvarkymo 
išlaidos, Eur be 

PVM 

1 

Planuojama surinkti ir sutvarkyti apie 
8500,000000 t moto, 

lengvojo transporto, krovininio transporto 
padangų atliekų 

920 125 75 820,00 36805 807 500 

2 
Planuojama surinkti ir sutvarkyti apie 

1000,000000 t Žemės 
ūkio technikos padangų atliekų 

118 250 203 3547,5 114 500 

3 
Planuojama surinkti ir sutvarkyti apie 

500,000000 t krovimo technikos, 
pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų 

65 125 3 921 1953,75 59 250 

VISO: 1 103 500 79 943,75 42306,25 981 250 
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5. PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANAS 

Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios 
susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius ir (ar) vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos gaminių atliekų tvarkymo užduotys, 
pateikti Lentelėje Nr. 5 
 
Lentelė Nr. 5 Dalyvavimo komunalinių atliekų tvarkymo sistemose planas 

Eil. 
Nr. Priemonė Tikslas 

Įgyvendinimo terminai ir 
apimtys Finansavimo 

šaltinis 

Planuojama skirti 
lėšų suma (Eur. 

Plius PVM) 
1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 

1 

Pagal Organizacijos poreikį, sudaryti sutartį (-is) su 
atliekas tvarkančia (-iomis) įmone (-ėmis) dėl 

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo ir 
bendradarbiauti tvarkant apmokestinamųjų gaminių 

atliekas 

Užtikrinti tinkamą 
apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 
tvarkymą 

2 0 0 0 Administravimo 
mokesčiai 1200 

2 Finansuoti pagal sudarytas sutartis suteiktas atliekų 
tvarkymo paslaugas 

Užtikrinti tinkamą 
apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 
tvarkymą 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

Atliekų tvarkymo 
organizavimo 

mokesčiai 
190000 

3 

Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir (ar) regioniniais 
atliekų tvarkymo 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. 

Užtikrinti tinkamą 
apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 
tvarkymą 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

500, 
00000

0 

Atliekų tvarkymo 
organizavimo 

mokesčiai 
24000 

* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei 
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis. 
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei 
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis. 
Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos 
steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti 
organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytos gaminių atliekų tvarkymo užduotys, jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo srityje. 
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6. PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANAS 2021 M. 
Veiklos organizavimo plane numatytos priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta Organizacijai priklausantiems padangų importuotojams 
nustatyta pareiga organizuoti padangų atliekų tvarkymą, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus LR vidaus 
rinkai verslo tikslais padangas. 
Lentelė Nr. 6 

Eil. 
Nr. Priemonė Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir apimtys 

Finansavimo šaltinis ir 
planuojama skirti lėšų 

suma 

1 
Gamintojų ir importuotojų 

skatinimas tapti Organizacijos 
Nariais ir pavedimo davėjais 

Organizacijos vykdoma 
visuomenės švietimo ir 

informavimo programa, skatina  
gamintojus importuotojus 

atsakingiau vykdyti padangų 
atliekų tvarkymo organizavimo 

prievoles, todėl gamintojų 
importuotojų. Bus sudaromos 

sutartys su visais padangų 
gamintojais, norinčiais 
visapusiškai vykdyti LR 

įstatyminėje bazėjė jiems 
numatytas prievoles. 

1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 

Administraciniai, 
narystės, atliekų 

tvarkymo 
organizavimo 

mokesčiai                                                 
2 000,000000 Eur 

plius PVM 

2 nauji 
pavedimo 

davėjai 
0 0 

1 naujas 
pavedimo 

davėjas 

Tikslas:         Vienodas gamintojo importuotojo atsakomybės veikimo principų taikymas visiems padangas LR rinkai tiekiantiems ūkio subjektams. 

2 Atliekų tvarkymo paslaugų 
pirkimas 

Organizacija skelbia reikiamų 
atliekų tvarkymo paslaugų 
(atliekų surinkimo, vežimo, 
saugojimo ir perdirbimo) 

pirkimo konkursą. 

0 0 0 1 

Administraciniai, 
narystės, atliekų 

tvarkymo 
organizavimo 

mokesčiai 
3 500,00 Eur plius 

PVM 
Tikslas:        Užtikrinti, kad Organizacijai teikiamos (nupirktos) atliekų tvarkymo paslaugos užtikrintų Organizacijos nariams ir pavedimo davėjams nustatytų atliekų tvarkymo 
užduočių įvykdymą. 
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3 Bendradarbiavimas su 
savivaldybėmis 

Organizacija planuoja 2021 
metais sutvarkyti apie 
2000,000000 tonų padangų 
atliekų, susikaupsiančių RATC. 

Planuojama 
finansuoti 
500,000000t. 
Regioninių 
atliekų 
tvarkymo 
centrų 
aikštelėse ar 
savivaldybėse 
surenkamų 
padangų 
atliekų 
tvarkymą 

Planuojama 
finansuoti 
500,000000t. 
Regioninių 
atliekų 
tvarkymo 
centrų 
aikštelėse ar 
savivaldybėse 
surenkamų 
padangų 
atliekų 
tvarkymą 

Planuojama 
finansuoti 
500,000000t. 
Regioninių 
atliekų 
tvarkymo 
centrų 
aikštelėse ar 
savivaldybėse 
surenkamų 
padangų 
atliekų 
tvarkymą 

Planuojama 
finansuoti 
500,000000t. 
Regioninių 
atliekų 
tvarkymo 
centrų 
aikštelėse ar 
savivaldybėse 
surenkamų 
padangų 
atliekų 
tvarkymą 

190000 Eur plius PVM 

Tikslas: Visi apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojai importuotojai vienodomis sąlygomis privalo finansuoti savivaldybėse sukurtų padangų atliekų 
surinkimo sistemas. 

4 Organizacijos narių užduočių 
įvykdymas 

Organizacija sudarydama sutartis 
su tvarkytojais dėl atliekų 

sutvarkymo paslaugų pirkimo 
įvertina siūlomus sutvarkyti 

kiekius ir užtikrina, kad siūlomas 
kiekis būtų ne mažesnis nei narių 

ketinamui išleisti į LR vidaus 
rinką kiekis taikoma atliekų 

tvarkymo užduotis. Planuojama 
sutvarkyti apie  10 000,000000 

tonų padangų atliekų. 

Planuojama 
sutvarkyti 

2500,000000 t. 
padangų 
atliekų 

Planuojama 
sutvarkyti 

2500,000000 t. 
padangų 
atliekų 

Planuojama 
sutvarkyti 

2500,000000 t. 
padangų 
atliekų 

Planuojama 
sutvarkyti 

2500,000000 
t. padangų 

atliekų 

1 103 500 Eur plius 
PVM 

Tikslas:      Įvykdyti LR Vyriausybės padangų gamintojams importuotojams, pavedusiems padangų atliekų tvarkymo organizavimą Organizacijai, nustatytas 
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo užduotis. 
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5 

Padangų atliekų surinkimą iš 
transporto priemonių 
techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas 
teikiančių įmonių 

Organizuos padangų atliekų 
surinkimą iš transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančių įmonių ir šių 
atliekų perdavimą tokias atliekas 

turinčiam teisę tvarkyti atliekų 
tvarkytojui. Visi Organizacijos nariai 

ir pavedimo davėjai, parduodami 
padangas vartotojui išduos 

dokumentą, kuriame bus nurodytas 
atliekų tvarkytojas kuriam skiriamas 

finansavimas už padangų atliekų 
tvarkymą, tik tokiais atvejais, bet 
kuri technines paslaugas teikianti 

įmonė, gavusi iš vartotojo padangų 
platintojo nuorodas, galės kreiptis į 

Organizaciją ir iš jų padangų atliekos 
bus išvežamos tvarkymui 
be papildomų mokesčių. 

Planuojama sutvarkyti apie 
2000,000000 t. padangų atliekų. 

500,000000 t. 500,000000 t. 500,000000 t. 500,000000 t. 190000 Eur plius 
PVM 

Tikslas:        Finansuoti Organizacijos narių ir pavedimo davėjų išleidžiamų padangų atliekų kiekio tvarkymo organizavimą ir neskirti finansavimo nelegaliai LR rinkai 
tiekiamų padangų tvarkymui. 

6 Organizacijos veiklos auditai 2020 metų Organizacijos veiklos 
ir finansinio audito atlikimas 1 0 0 0 

Administraciniai, 
narystės atliekų 

tvarkymo mokesčiai              
1 500,00 Eur plius 

PVM 

Tikslas:        Veiklą vykdyti pagal visus LR teisės reikalavimus 
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei 
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis. 
* - preliminarios lėšų sumos eurais skaitinė išraiška priklauso nuo Organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų patiekto LR vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio bei 
apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojų nustatytų kainų už apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą, todėl gali keistis. 
Priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta įstatymuose gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos 
steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius, ir (ar) vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, dalyvauti 
organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kad bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytos gaminių atliekų tvarkymo užduotys ir (ar) jų apimtis, lėšų suma gali keistis (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai nuo esamos situacijos apmokestinamųjų gaminių 
atliekų tvarkymo srityje.



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vykdančioji direktorė  
Jekaterina Volkė 
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