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Įžanga
Apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau „Organizacija“) – VŠĮ „PATS LT“(VŠĮ Padangų atliekų
tvarkymo sistema LT) įsteigta 2021-04-14, steigėjai UAB „RAMTOM“, juridinio asmens kodas 301856705, UAB „RATELITAS“, juridinio asmens
kodas 126380870, UAB „HANLOPEX BALTIC“, juridinio asmens kodas 302284666, steigimo pagrindas: 2021-03-19 Steigėjų sprendimas, bei
2021-03-19 Steigimo Sutartis, siekiant suvienyti šalies apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus kolektyviniam ES ir LR
teisės aktuose nustatytų padangų atliekų tvarkymo prievolių vykdymo organizavimui. VŠĮ “PATS LT” kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo organizavimo nevykdys. Organizacijos dalininkai, nariai, steigėjai ir pavedimo davėjai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo
tikslais tiekia kitus apmokestinamuosius gaminius Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas vykdys individualiai, kolektyviai, pasirinkdami
licencijuotas organizacijas, turinčias teisę, organizuoti tokių apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimui arba mokės mokestį
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka.
Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas, finansavimo schema ir švietimo programa (2021 m.) parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano,
finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2006, Nr.15-534; 2009, Nr.56-2224; 2011, Nr.70-3342; 2012, Nr.87-4543, TAR, 2015-01-23, Nr. 979 , TAR, 2015-06-26, Nr. 10167,
TAR, 2017-10-11, Nr. 16093, TAR, 2019-07-02, Nr. 10812), toliau tekste „Aprašas“ nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai teikiami siekiant gauti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licenciją.
Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos planas, finansavimo schema ir švietimo programa apima metų planuojamos veiklos laikotarpį nuo
2021 metų liepos 1 d. iki 2021 metų pabaigos, kadangi organizacija teikia dokumentus ir prašymą gauti licenciją prasidėjus metų antram
ketvirčiui. 2021 m. laikotarpyje veiklą planuojama nukreipti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos
licencijos gavimui bei aktyviai naujų organizacijos dalyvių (dalininkų, narių ar tų, kurie neplanuoja tapti organizacijos dalyviais bet visas
ar dalį apmokestinamų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo ar kitų pareigų planuoja pavesti organizacijai (tapdami
pavedimo davėjais)) pritaukimui. Šiame laikotarpyje planuojama sistemingai pasirengti padangų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti,
naudojimo veiklos organizavimui, apskaitai, visuomenės švietimo programos vykdymui, partnerių paieškai bei bendradarbiavimo
užmezgimui su nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis.
Dokumentai yra parengti nuosekliai pagal Aprašo bei jo pakeitimų reikalavimus skiekiant kuo tiksliau ir konkrečiau atsakyti į Aprašui
keliamų reikalavimų nuostatas.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS (Planavimo laikotarpis : 2021 metai)
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 privalo pasirašyti vienodas
atliekų tvarkymo prievolių pavedimo Organizacijai sutartis, kuriose nustatomos visiems vienodos bendradarbiavimo su Organizacija
sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės. Pagrindiniai Organizacijos veiklos tikslai:
 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 pan.;
 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;
 diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias apmokestinamųjų gaminių (padangų)
atliekų surinkimo sistemas;
 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 dalininkams ir asmenims pavedusiems Organizacijai 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 dalininkų 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;
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 organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimą iš padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų
tvarkytojui;
 organizuoti, koordinuoti ir atlikti kitus su apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir importuotojų prievolėmis susijusius
veiksmus.
Organizacija savo veikloje vadovausis šiais teisės aktais bei jų reikalavimais:
 LR atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
 LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469);
 LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintu Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 79-3140);
 LR aplinkos ministro įsakymu “Dėl apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo
taisyklių, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie
apmokestinamųjų gaminių panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir
(ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų
panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin.,
2008, Nr. 89-3566);
 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro įsakymas dėl Mokesčio už aplinkos
teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklėmis, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos
FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklėmis, Mokesčio už
aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formomis ir jos papildomo lapo FR0521P forma, Mokesčio už
aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 forma, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S
forma, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 forma, jos papildomo lapo FR0523P
formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 forma,
jos papildomo lapo FR0524P forma ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimu (Žin., 2008, Nr. 145-5844);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin. 2011, Nr. 57-2721);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėmis (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėmis
(Žin. 2009, Nr. 65-2598);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu “Reikalavimai visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas
gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu” (Žin. 2012, Nr. 80-4206);
 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012
metų užduotimis (Žin. 2006, Nr. 130-4897);
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 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas,
sąrašo sudarymo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 95-4051);
 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin. 2002, Nr. 40-1499);
 LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3017);
 LR Adminstracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1);
 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 47-1884);
 LR Mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243).
Organizacijos valdymo organai, administracinė struktūra ir darbuotojų
skaičius
VšĮ „PATS LT“ tai savo pavadinimą turintis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Organizacijos
teisinė forma – viešoji įstaiga. Organizacija įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal
įstatymus ir organizacijos įstatus (šio dokumento Priedas Nr.1). Organizacija negali įgyti teisių ir pareigų per savo dalininkus, išskyrus
atvejus, kai dalininkas yra ir Organizacijos valdymo organo narys.
Organizacijos valdymo organai yra šie:
 visuotinis dalininkų susirinkimas;
 valdyba;
 Įstaigos vadovas vadinamas direktoriumi.
Organizacijos visuotinis dalininkų susirinkimas
Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka bei organizacijos direktoriaus pareigos apibrėžtos organizacijos
įstatuose.
Pagrindinės visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos yra keisti Organizacijos įstatus, nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos
kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles, skirti ir atleisti Organizacijos vadovą, nustatyti jo darbo sutarties sąlygas, sudaryti kolegialius
organus (jei yra poreikis), tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, nustatyti ir tvirtinti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie
Organizacijos veiklą, nustatyti Organizacijos vidaus kontrolės tvarką, priimti sprendimą dėl Organizacijos metinės finansinės atskaitomybės
audito ir rinkti audito įmonę, tvirtinti naujų dalininkų priėmimo į Organizaciją tvarką.
Organizacijos veiklą organizuoja Administracija. Administracijai vadovauja administracijos vadovas – direktorius. Organizacijos
direktorių skiria ir atšaukia Visuotinis dalininkų susirinkimas. Numatoma organizacijos struktūra, susidedanti iš dviejų darbuotojų:
-

Administracijos vadovo- direktoriaus (-ė) (pavaldaus ir atskaitingo visuotiniam dalininkų susirinkimui);
Administratoriaus, (-ė) (pavaldaus direktoriui).
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Pagrindinės organizacijos direktoriaus pareigos yra organizuoti administracijos veiklą, spręsti organizacijos organizacinius, ūkinius bei
finansinius klausimus, teikti informaciją organizacijos dalininkams apie organizacijos institucijų priimtų nutarimų vykdymą, atstovauti
organizacijai teismuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei pagal savo kompetenciją - valstybės valdžios ir valdymo
institucijose, sudaryti organizacijos ūkinius sandorius, priimti darbuotojus į darbą, juos atleisti, skatinti ir skirti nuobaudas teisės aktų
nustatyta tvarka, nustatyti administracijos darbuotojų pareiginius įgaliojimus, leisti įsakymus, reguliuojančius administracijos veiklą,
užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą keičiantis Organizacijos dalininkų atstovams.
Visi darbuotojai dirba pagal pareigybines instrukcijas, direktoriaus pareigybines instrukcijas tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.
Planuojama, kad esant poreikiui (vykdant didelės apimties projektus) konkrečioms užduotims ar projektams atlikti bus samdomi
darbuotojai ar konsultacinės įmonės būtent tam tikriems konkretiems darbams (ar projektams) atlikti.
Organizacijos steigėjai
Organizacijos steigėjai yra UAB “RAMTOM”, UAB “HANDLOPEX BALTIC”, UAB “RATELITAS”. Organizacijos steigėjai yra pagrindiniai
dalininkai ir organizacijos dalyviai. Visi organizacijos steigėjai yra ir organizacijos dalyviai. Organizacijos dalyvių (steigėjų, dalyvių ir
pavedimo davėjų) sąrašas pateikiamas GPAIS. Kadangi Organizacija planuoja gauti licenciją nuo 2021 metų vidurio, 2021 metų sąraše
nurodyti steigėjai bei dalininkai.
Organizacijos steigėjų ir narių (dalininkų ir pavedimo davėjų) teisės ir pareigos
Organizacijos steigėjai įsteigę organizaciją, tai yra pasirašę steigimo sutartį, parengę ir įteisinę organizacijos įstatus, atliekų tvarkymo organizavimo
veiklos planą, finansavimo schemą bei švietimo programą, pateikę prašymą bei gavęs apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo
organizavimo licenciją ir įstatymo ir organizacijos įstatų nustatyta tvarka perdavę Organizacijai įnašą, tampa lygiateisiais organizacijos dalyviais ir turi
tokias pačias teises ir pareigas kaip ir kiti Organizacijos dalyviai ir pavedimo davėjai. Organizacijos steigėjai tampa jos dalininkais nuo organizacijos
įregistravimo dienos.
Organizacijos dalininkais gali būti visi apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojai ir importuotojai, kurių dalyvavimą tokio tipo organizacijose
leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, ir kurie įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavę Organizacijai įnašą ar dalininko teises įgiję iš kitų
dalininkų. Organizacija į dalininkus priima visus pageidaujančius būti organizacijos dalininkais asmenis, jeigu tokiems asmenims Lietuvos Respublikos
įstatymai leidžia būti tokio tipo organizacijos nariais. Organizacijos dalininkai privalo laikytis Organizacijos įstatų, visuotinio dalininkų susirinkimo
priimtų sprendimų. Organizacijos dalininkai ir jų įnašų dydžiai apskaitomi Organizacijos dalininkų sąraše. Organizacijoje turi būti visų jam priklausančių
dalininkų sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Organizacijos dalininkas. Organizacijos dalininkas turi šias neturtines teises: dalyvauti
ir balsuoti Organizacijos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, būti renkamam ir siūlyti kandidatus į Organizacijos valdymo organų narius, jei
Organizacijoje būtų nuspręsta tokius valdymo organus sudaryti, susipažinti su Organizacijos dokumentais ir gauti Organizacijos turimą informaciją apie
jos veiklą, kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Organizacijos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų Organizacijos organų sprendimus,
taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Organizacijos
įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams, kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Organizacijos valdymo organams ateityje
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sudaryti sandorius, prieštaraujančius Organizacijos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Organizacijos valdymo organo kompetenciją, kitos Organizacijos
dalininkų teisės detaliai aptartos Organizacijos įstatuose.
VšĮ PATS LT, nesančių Organizacijos dalininkais, teisės, pareigos ir atsakomybė bus numatyta sutartyse tarp Organizacijos ir gamintojų ir importuotojų,
kurie jai sutartiniais pagrindais paves organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį įstatymų nustatytų
pareigų. Organizacija sudarys sutartis dėl apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo su visais pageidavimą sudaryti sutartis
pareiškusiais padangų importuotojais ir gamintojais, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji yra Organizacijos dalininkais. Organizacija visų savo dalininkų
bei gamintojų ir importuotojų, kurie jai sutartiniais pagrindais paves organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymą ir vykdyti visas
ar dalį įstatymų nustatytų pareigų, pareigas vykdys vienodomis sąlygomis.

Organizacijos santykiai su organizacijos steigėjais, dalyviais ir pavedimo davėjais
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.
Organizacijos santykiai su atliekas tvarkančiomis įmonėmis
Atliekų tvarkytojus Organizacija išrinks tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka skelbdama viešus paslaugų pirkimo
konkursus arba apklausos būdu.
Organizacijos santykiai su savivaldybėmis arba savivaldybių įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
Siekiant vykdyti padangų importuotojams pavestas Vyriausybės nustatytas gaminių (padangų) atliekų tvarkymo užduotis, bei, esant
poreikiui, didinti padangų surinkimą bei siekdama sukurti gyventojams ir organizacijoms maksimaliai patogų atsikratymo senomis
padangomis vietų tinklą, Organizacija sudarys bendradarbiavimo sutartis su šalies savivaldybėmis arba savivaldybių įsteigtais juridiniais
asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.
Organizacija ketina diegti ir savivaldybių komunalinių atliekų surinkimo sistemas papildančias atliekų surinkimo sistemas, kurios bus
diegiamos tik atitinkamas diegimo sąlygas suderinus su atitinkamomis šalies savivaldybėmis. Organizacija, bendradarbiaudama su
savivaldybėmis bei regioniniais atliekų tvarkymo centrais (RATC), analizuodama jų poreikius bei pageidaujamas padangų atliekų surinkimo
sistemas ir bešeimininkių padangų atliekų susidarymo tendencijas, diegs inovatyvias, patogias gyventojams padangų atliekų surinkimo
sistemas.
Organizacijos santykiai su gaminių (padangų) gamintojais ir importuotojais bei platintojais
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Su padangų gamintojais ir importuotojais bei platintojais Organizacija bendradarbiaus siekdama skatinti juos dalyvauti Organizacijos
vykdomose švietimo programose, atliekų surinkimo akcijose bei pan. Tačiau pagrindinis Organizacijos tikslas bus skatinti visus padangų
gamintojus ir importuotojus bei platintojus dalyvauti Organizacijos kuriamoje padangų atliekų surinkimo sistemoje t.y. savo prekybos
vietose, ar Organizacijos įdiegtose papildančiose padangų atliekų surinkimo sistemose, priiminėti iš gyventojų senas padangas bei jas
sutartiniu pagrindu perduoti Organizacijos išrinktiems atliekų tvarkytojams.
Planuojama Organizacijos veiklos plėtra (2021-2023)
Gavusi atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licenciją, Organizacija planuoja visų pirma vykdyti šalies gamintojų ir importuotojų
skatinimo tapti Organizacijos dalyviais ar pavedimo davėjais veiksmus. Tikėtina, kad šiais veiksmais pavyks pasiekti, kad Organizacijos
dalyviais ar pavedimo davėjais taptų ne mažiau kaip 80 % šalies padangų kiekio į rinką išleidžiantys gamintojai ir importuotojai.
2022 metais Organizacija planuoja organizuoti ne mažiau kaip 35% savo dalininkų, narių ir pavedimo davėjų į rinką išleisto naujų
padangų kiekio padangų atliekų kiekio sutvarkymą, kas sudarys apie 8000 tonų padangų atliekų sutvarkymo per 2022 metus. 2023 metais
Organizacija atitinkamai planuoja, kad jos nariai ir pavedimo davėjai į rinką išleis ne mažiau kaip 15000 t - 60 % šalyje parduodamo naujų
padangų kiekio. Atitinkamai, vykdydama savo dalininkams, nariams ir pavedimo davėjams nustatytas atliekų tvarkymo užduotis,
Organizacija ketina 2022 ir 2023 metais atitinkamai organizuoti ne mažesnio kaip 20000 t padangų atliekų kiekio sutvarkymą, kas sudarys
atitinkamai ne mažesnį kaip 80 % atliekų tvarkymo užduoties vykdymą.
Siekiant įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą, prisiimti atsakomybę už savo rinkai tiektas padangų atliekas bei kartu
prevenciškai mažinti nelegalių padangų srautus patenkančius į legalią atliekų tvarkymo sistemą, Organizacija jau 2021 metais pradeda
įgyvendinti skatinamąsias priemones, įtakosiančias vartotojus įsigyti padangas iš atsakingų padangų platintojų, kurie padangų pardavimo
momentu išduoda raštiškas garantijas, kur bus neatlygintinai priimtos padangų atliekos ir kuris padangų gamintojas importuotojas
atsakingas už tolimesnį šių padangų atliekų surinkimo, perdavimo tvarkytojams ir galutinio perdirbimo organizavimą bei suteikiamos
nuolaidos, kurias gaus vartotojas, priduodantis padangas nurodytose vietose. Nuolaidos bus suteikiamos naujų padangų įsigijimui ar serviso
paslaugoms.
Didmeninės padangų prekybos klientai, įsigydami padangas pardavimui ar ūkinei veiklai, pasirašo pirkimo pardavimo sutartis, kuriose
aprašoma vartotojui, atiduodančiam nebenaudojamas padangas nurodytose vietose ar tiesiogiai nurodytam tvarkytojui, suteikiamos
nuolaidos, jų panaudojimo galimybės ir tvarka, bei trišales sutartis su padangas importuojančiu ūkiniu subjektu ir padangų atliekų
tvarkytoju, kuriam padangų importuotojas paveda ir finansuoja padangų atliekų tvarkymo kaštus. Šiose sutartyse nurodoma kas pasirūpins
jų padangų atliekomis, užsakymo šiai paslaugai tvarka bei forma. Užsakymas padangų atliekų išvežimui ir sutvarkymui teikiamas dviem
egzemplioriais: vienas padangų importuotojui, antras sutartyje nurodytam tokias paslaugas teikiančiai įmonei. Įvykdžius užsakymą,
paslaugos teikėjas gražina užsakymo lapą importuotojui su užsakymo įvykdymą patvirtinančiais dokumentais.
Tokiu būdu padangų importuotojas pasirūpina, kad išleistos į LR rinką padangos, po jų panaudojimo būtų surenkamos ir galutinai
sutvarkomos, o vartotojai skatinami naudotis legalia, socialiai atsakinga rinka. Taip siekiama finansuoti tik sistemoje dalyvaujančias
padangas ir mažinti nelegalaus srauto konkurencines galimybes, siekiant nustatyti, koks nelegalus padangų srautas patenka į sistemą ir
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galima būtų kartu su valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis imtis griežtesnio nelegalių padangų tiekimo rinkai kontrolės
mechanizmo.
Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 2021 m.
Eil. Nr.
1
2
3
4

Kodas
3022846666
301856705
126380870
123021015

Pavadinimas
UAB Handlopex Baltic
UAB Ramtom
UAB Ratelitas
UAB Melga

Dalyvavimo forma
Organizacijos steigėjas
Organizacijos steigėjas
Organizacijos steigėjas
Dalyvis

Sutarties data
2021.04.14
2021.04.14
2021.04.14
2021.07.01

Pavedimo data
2021.07.01
2021.07.01
2021.07.01
2021.07.01
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VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS
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. Veiklos organizavimo planai, finansavimo schemos ir visuomenės švietimo ir informavimo planai teikiami per GPAIS.
PLANUOJAMAS TEIKTI BENDRAS LR RINKAI 2021 KALENDORINIAIS METAIS ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
(PADANGŲ) KIEKIS

Apmokestinamasis gaminys
Naujos padangos (lengvojo
ir krovininio transporto
padangos)
Naudotos padangos (žemės
ūkio transport padangos)
Restauruotos padangos
(industrinio transporto,
pilnavidurės, 12 sluoksnių
padangos)
Iš viso:

Planuojamas pateikti
rinkai kiekis, t

Planuojamas
surinkti ir
sutvarkyti
kiekis, t

Planuojamas surinkti
ir sutvarkyti kiekis, %

2500,000000

2000,000000

80

250,000000

200,000000

80

250,000000

200,000000

80

3000,000000

2400,000000

P.S. Kadangi, organizuojant padangų tvarkymą, nėra galimybės sužinoti kokia nauja, restauruota ar naudota padanga buvo iki jai tampant atlieka, o tvarkymo paslaugų
kainos yra skaičiuojamos pagal padangų rūšį, ir paskirtį, tai lentelėje yra nurodyta kiek ir kokio transporto priemonių padangų planuojama pateikti LR rinkai ir kokį kiekį
susidariusių atliekų sutvarkyti.
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PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS 2021 M.

Eil.
Nr.

1

2

Pavadinimas

Gamintojų ir
importuotojų
skatinimas tapti
Organizacijos
Nariais ir
pavedimo davėjais

Atliekų tvarkymo
paslaugų pirkimas

Aprašymas

Tikslas

Visus ūkio
subjektus,
Bus sudaromos sutartys
importuojančius
su visais padangų
gamintojais, norinčiais padangas LR rinkai,
suvienyti bendrai
visapusiškai vykdyti LR
padangų atliekų
įstatyminėje bazėjė
tvarkymo
jiems numatytas
organizavimo
prievoles.
sistemai.
Pagrindinis
apklausos tikslas
yra užtikrinti, kad
Organizacijai
teikiamos
Organizacija skelbia
(nupirktos) atliekų
reikiamų atliekų
tvarkymo
tvarkymo paslaugų
paslaugos
(atliekų surinkimo,
užtikrintų
vežimo, saugojimo ir
Organizacijos
perdirbimo) pirkimo
nariams ir
apklausą.
pavedimo
davėjams nustatytų
atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymą.

Matuojamas
I
rodiklis
ketv.

sutartys vnt

vnt

0

0

II
ketv.

0

0

III
ketv.

5

1

IV
ketv.

5

1

Viso

Finansavimo
šaltiniai

Planuojama
skirti lėšų
suma, Eur
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Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

500,00

2

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

1000,00

11

3

4

Bendradarbiavimas
su savivaldybėmis

Organizacija planuoja
2021 metais sutvarkyti
apie 250,000000 tonų
padangų atliekų,
susikaupsiančių RATC

Atliekų surinkimo
tinklo prekių
platinimo vietose
sukūrimas

Organizacija
organizuos padangų
atliekų surinkimą pagal
tiesioginius
Organizacijos narių bei
pavedimo davėjų
užsakymus iš jų
nurodytų vietų ir galės
plėsti šį tinklą.

Visi
apmokestinamųjų
gaminių (padangų)
gamintojai
importuotojai
vienodomis
sąlygomis privalo
finansuoti
savivaldybėse
sukurtų padangų
atliekų surinkimo
sistemas.
Kiekvienas
vartotojas, įsigijęs
padangas iš
Organizacijos nario
ar pavedimo
davėjo privalo gauti
nemokamą
padangų atliekų
surinkimo paslaugą.

tona

vietos

0

0

0

0

100,
000
000

5

150,
000
000

10

250,
000
000

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

2500,00

15

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

500,00

12

5

6

Nariams taikomų
užduočių
įvykdymas

Organizacija
sudarydama sutartis su
atliekų tvarkytojais dėl
atliekų sutvarkymo
paslaugos įvertins
siūlomus sutvarkyti
kiekius ir užtikrins, kad
siūlomas kiekis būtų ne
mažesnis nei narių
ketinamam išleisti LR
rinkoje, kiekiui taikoma
atliekų tvarkymo
užduotis.

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

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

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

tona

tona

0

0

0

1200, 1200,
000
000
000
000

2400,
000
000

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

2400,00

0

400,
000
000

1900,
000
000

Administraciniai,
narystės, atliekų
tvarkymo
organizavimo
mokesčiai

1900,00

1000,
000
000
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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

PATVIRTINTA

Direktorė

2021.04.15

Indrė Kaziukaitienė
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APRAŠOMOJI DALIS
Siekiant įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą, prisiimti atsakomybę už savo rinkai tiektas padangų atliekas bei kartu prevenciškai mažinti nelegalių padangų
srautus patenkančius į legalią atliekų tvarkymo sistemą, Organizacija 2021 metais pradeda įgyvendinti skatinamąsias priemones, įtakosiančias vartotojus įsigyti
padangas iš atsakingų padangų platintojų, kurie padangų pardavimo momentu išduoda raštiškas garantijas, kur bus neatlygintinai priimtos padangų atliekos ir kuris
padangų gamintojas importuotojas atsakingas už tolimesnį šių padangų atliekų surinkimo, perdavimo tvarkytojams ir galutinio perdirbimo organizavimą bei
suteikiamos nuolaidos, kurias gaus vartotojas, priduodantis padangas nurodytose vietose. Nuolaidos bus suteikiamos naujų padangų įsigijimui ar serviso paslaugoms.
Didmeninės padangų prekybos klientai, įsigydami padangas pardavimui ar ūkinei veiklai, pasirašo pirkimo pardavimo sutartis, kuriose aprašoma vartotojui,
atiduodančiam nebenaudojamas padangas nurodytose vietose ar tiesiogiai nurodytam tvarkytojui, suteikiamos nuolaidos, jų panaudojimo galimybės ir tvarka, bei
trišales sutartis su padangas importuojančiu ūkiniu subjektu ir padangų atliekų tvarkytoju, kuriam padangų importuotojas paveda ir finansuoja padangų atliekų
tvarkymo kaštus. Šiose sutartyse nurodoma kas pasirūpins jų padangų atliekomis, užsakymo šiai paslaugai tvarka bei forma. Užsakymas padangų atliekų išvežimui ir
sutvarkymui teikiamas dviem egzemplioriais: vienas padangų importuotojui, antras sutartyje nurodytam tokias paslaugas teikiančiai įmonei. Įvykdžius užsakymą,
paslaugos teikėjas gražina užsakymo lapą importuotojui su užsakymo įvykdymą patvirtinančiais dokumentais. Tokiu būdu padangų importuotojas pasirūpina, kad
išleistos į LR rinką padangos, po jų panaudojimo būtų surenkamos ir galutinai sutvarkomos, o vartotojai skatinami naudotis legalia, socialiai atsakinga rinka. Taip
siekiama finansuoti tik sistemoje dalyvaujančias padangas ir mažinti nelegalaus srauto konkurencines galimybes, siekiant nustatyti, koks nelegalus padangų srautas
patenka į sistemą ir galima būtų kartu su valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis imtis griežtesnio nelegalių padangų tiekimo rinkai kontrolės mechanizmo.
Kad sėkmingai būtų įgyvendinti užsibrėžti tikslai ir gerųjų įgūdžių formavimas visuomenėje, pasitelksime visas efektyviausias priemones: žiniasklaidą, internetą,
gyvą bendravimą. Partnerystės santykių pagrindu, skatinsime Lietuvos padangų perdirbėjus, kad eitų inovatyvių, žiedinės ekonomikos technologijų paieškų ir diegimo
keliu ir Lietuvoje susidarančios padangų atliekos prarastų pavadinimą „atlieka“, pakeičiant jį naudinga žaliava.

ŠVIETIMO PROGRAMOS KRYPTYS
Plačiosios visuomenės, vartotojų bei tikslinių grupių (automobilių turėtojų, autoservisų, savivaldybių) švietimas padangų atliekų poveikio aplinkai
bei tinkamo surinkimo ir sutvarkymo klausimais;
Vartotojų skatinamosios programos įdiegimas ir viešinimas;
Padangų importuotojų švietimas gamintojo atsakomybės, socialinės atsakomybės bei tinkamo atliekų tvarkymo klausimais;
Bendradarbiavimo ir bendrų veiklų inicijavimas tarp organizacijos, savivaldybių, Aplinkos apsaugos ministerijos kontroliuojančių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų.
ŠVIETIMO PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Švietimo programos tikslai
1.

Švietimo programos uždaviniai

Sukurti vieningą, padangų vartotojams ir atliekų Suvienyti visus, neatsižvelgiant į pasirinktą apmokestinamųjų gaminių (padangų)
darytojams patogią, prieinamą padangų atliekų tvarkymo organizavimo būdą, padangas tiekiančius LR rinkai gamintojus importuotojus,
surinkimo sistemą
vieningos, aiškios ir atsakingos padangų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui.
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2.

3.

4.

Išgryninti, susisteminti esamos situacijos problemų priežastis, jas sukvalifikuoti ir
kryptingai dirbti jų sprendime.
Suvienyti visus padangų platintojus diegti vieningą nuolaidų sistemą, vartotojams,
tvarkingai pridavusiems padangų atliekas tam skirtose vietose.
Sukurti mobiliąją programą, kad nuolaidų sistema galėtų naudotis kiekvienas gyventojas,
atsakingai pridavęs padangų atliekas.
Šviesti visuomenę apie tai, kodėl ir kaip reikia Naudojant pasirinktas priemones, informuoti visuomenę, padangų naudotojus bei
transporto priežiūros bei remonto centrus, autoservisus apie padangų atliekų netinkamo
tinkamai atsikratyti senomis padangomis
tvarkymo ir atsikratymo žalą, perdirbimo galimybes, naujoves ir naudą bei apie padangų
atliekų surinkimo vietas ir būdus.
Efektyvinti padangų atliekų surinkimo ir apskaitos Visomis komunikacinėmis priemonėmis informuoti vartotojus ir servisus apie diegiamą
nuolaidų sistemą ir ugdyti įprotį įsigyti ir priduoti nebenaudojamas padangas atsakingai,
sistemas
taip mažinant nelegalių prekiautojų konkurencines galimybes bei spręsti neapskaitomų,
neapmokestintų, šešėlinių padangų indentifikavimo problemą.
Skleisti informaciją vartotojų bei savivaldybių, kitų Naudojant pasirinktas sklaidos priemones ir glaudžiai bendradarbiaujant su
savivaldybėmis, informuoti visuomenę apie padangų atliekų surinkimo sistemą, jos
tikslinių grupių tarpe apie Organizacijos veiklą
prevencinę naudą, kovą su šešėliniu padangų importu bei naudą visoms suinteresuotoms
šalims.
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ŠVIETIMO VEIKSMŲ PLANAS 2021
2021 m. švietimo planas pateiktas, nurodant programos įgyvendinimo priemones, tikslines grupes, tikslą ir apimtis (skaitinė reikšmė), vykdymo terminus
bei numatomą finansavimą.
Tęstinės priemonės
Eil.
Nr.

1

Tipas

Informacijos
teikimas
interneto
svetainėse

Pavadinimas

Aprašymas

Tikslas

Informacijos
sklaida
internetu

Nuolat talpinti
informaciją apie
visas su
padangų atliekų
tvarkymu
susijusias
naujienas
Organizacijos
internetinėje
svetainėje ir
Facebook
paskyroje.
Internetiniame
puslapyje
nuolat teikti
informaciją apie
Organizacijos
veiklą, skelbti
padangų
surinkimo
vietas,
vykdomas
akcijas

Kad
informacija
apie padangų
atliekų
tvarkymo
aktualijas
būtų
prieinama
kuo platesnei
visuomenei.

Tisklinė grupė

Visi internetu
besinaudojantys
gyventojai

Matuojamas
I
II
III
IV
Viso
dydis
ketv. ketv. ketv ketv.

priemonių
vnt

0

0

2

2

4

Finansavimo
šaltinis

Planuojama
skirti lėšų
suma Eur

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

2000,00
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2

3

Infromacijos
teikimas
informaciniuose
stenduose

Kita

Informaciniai
plakatai

Visose
Organizacijos
narių ir
pavedimo
davėjų padangų
platinimo
vietose, bus
platinami 3A
formato
plakatai,
informuojantys
apie padangų
atliekų
tvarkingą
pridavimą ir
žalą gamtai,
neatsakingai
atsikračius
padangų
atliekomis.

Organizacijos
veiklos
viešinimas.

Gyventojai,
servisai,
padangų
platintojai.

Konsultacijos
dėl GPAIS

Nuolat
konsultuoti
organizacijos
narius, dalyvius,
pavedimo
davėjus ir
atliekų
darytojus apie
duomenų
teikimą GPAIS.

Kad visi
organizacijos
pavedimo
davėjai ir
padangų
atliekų
turėtojai
atsakingai
teiktų
duomenis
GPAIS.

Visi padangų
gamintojai
importuotojai ir
padangų atliekų
turėtojai.

vnt

priemonių
vnt.

0

0

0

0

2

2

2

2

4

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

300,00

4

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

500,00
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4

Kita

Lankstinukai

Visose
Organizacijos
narių ir
pavedimo
davėjų padangų
platinimo
vietose,
seminarų,
konferencijų
metu išplatinti
lankstinukus
informuojančius
apie padangų
atliekų
tvarkymo ,
panaudojimo
galimybes, bei
ne vietoje
išmestų
padangų atliekų
daromą žalą.

Informuoti
kuo daugiau
padangų
vartotojų
apie jų
pareigas bei
teises.

Gyventojai,
servisai,
padangų
platintojai.

vnt.

0

0

2

3

5

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

456,00

2

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

560,00

Netęstinės priemonės

1

Televizijos
laidos

Informacijos
sklaida per TV

Organizacijos
veiklos
viešinimas

Didinti
Organizacijos
žinomumą,
informuoti
visuomenę
apie
Organizacijos
veiklos
principus,
negeroves
padangų
atliekų

Visa visuomenė

priemonių
vnt.

0

0

1

1
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tvarkymo
srityje,
skatinti
vartotojus
tinkamai
atsikratyti
padangų
atliekomis.

2

3

Radijo laidos

Straipsniai
visuomenės
informavimo
priemonėse

informacijos
teikimas per
radiją

Padangų
keitimo sezono
metu aktualu
priminti
vartotojams
apie jų teises ir
pareigas, bei
suteikti
informaciją apie
padangų
tvarkymo
naujoves, ar
negeroves
Lietuvoje.

Informacijos
sklaida
spaudoje

Organizacija per
žiniaskladą
platins
informaciją apie
jau veikiančią
padangų atliekų
surinkimo

Skleisti
informaciją
apie
organizaciją,
narių gerąsias
praktikas
padangų
importuotojų
bei visų
suinteresuotų
šalių tarpe.
Aiškinti
tinkamus
padangų
atliekų
surinkimo ir
tvarkymo
būdus.
Didinti
Organizacijos
žinomumą,
informuoti
visuomenę
apie
Organizacijos

Visa visuomenė

Visuomenė
padangų
gamintojai
importuotojai
platintojai,
vartotojai,
technines

priemonių
vnt

Priemonių
vnt.

0

0

0

0

1

1

1

1

2

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

500,00

2

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

1700,00
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sistemą,, apie
visas naujoves ir
negeroves
padangų atliekų
tvarkymo
srityje, kvies
būti atsakingais
padangų
platintojais ir
vartotojais.

4

Kita

Seminarai,
konferencijos,
sporto
renginiai,
diskusijų
popietės

Bus vykdomos
vaizdo
konferencijos ir
seminarai
nuotoliniu
būdu. Sporto
renginių metu
reklamuosime
organizacijos
veiklą.
Organizuosime
diskusijų
popietes,
kuriose
spręsime
aktualius, su
padangų atliekų
tvarkymo
klausimais
susijusias
problemas.

veiklos
principus,
negeroves
padangų
atliekų
tvarkymo
srityje,
skatinti
vartotojus
tinkamai
atsikratyti
padangų
atliekomis.
Mažinti
savivaldybėse
susidarančių
bešeimininkių
padangų
atliekų
kiekius.
Skleisti
informaciją
apie ne
vietoje
išmestų
padangų
atliekų
daromą žalą.
Skatinti
padangų
platintojus
atsakingai
parduoti
padangas ir
pardavimo

paslaugas
teikiančios
įmonės

Gyventojai,
padangų
platintojai,
servisų ir
savivaldybių
atstovai.
Padangų
gamintojai
importuotojai

Priemonių
vnt.

0

1

1

1

3

Administraciniai
ir visuomenės
švietimo ir
informavimo
programos
mokesčiai

2000,00
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metu
nurodyti
tvarkytoją,
kuris
pasirūpins
padangų
atliekomis.

PATVIRTINTA

2021.04.15

Organizacijos direktorė

Indrė Kaziukaitienė

26

VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
PRIEDAS NR. 1
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ATLIEKŲ PRIĖMIMO VIETOS
Pavadinimas

UAB
Ratelitas

UAB
Hadlopex
Baltic

Apskrtitis

Vilniaus

Vilniaus

Savivaldybė

Vilniaus m. sav

Vilniaus m. sav

Vietovė

Vilnius

Vilnius

Adresas

Šeškinės g. 2

V.A Graičiūno g. 1A

Atsakingas asmuo

Ramūnas
Petkevičius

Vytautas
Vladišauskas

Telefono
numeris

Atliekų priėmimo
vietos tipas

Planuojama
įrengti

37060037777

0501
Apmokestinamųjų
gaminių (išskyrus
baterijas ir
akumuliatorius)
platinimo vieta

Įrengta

37068737909

0501
Apmokestinamųjų
gaminių (išskyrus
baterijas ir
akumuliatorius)
platinimo vieta

Įrengta

UAB Melga

Vilniaus

Vilniaus m. sav

Vilnius

Savanorių pr. 151A

Padalinio vadovas

37069850085

UAB Melga

Vilniaus

Vilniaus m. sav

Vilnius

Verkių g. 36

Padalinio vadovas

37069887140

0501
Apmokestinamųjų
gaminių (išskyrus
baterijas ir
akumuliatorius)
platinimo vieta
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)

Įrengta

Įrengta
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UAB Melga

Vilniaus

Vilniaus m. sav

Vilnius

Ukmergės g. 149

Padalinio vadovas

37 069 850 226

UAB Melga

Vilniaus

Vilniaus m. sav

Vilnius

Liepkalnio g. 37

Padalinio vadovas

37069850148

UAB Melga

Vilniaus

Vilniaus m. sav

Vilnius

Pirklių g. 8

Padalinio vadovas

37068622756

0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)

Įrengta

Įrengta

Įrengta
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UAB Melga

Kauno

Kauno m. sav.

Kaunas

Taikos pr. 127D

Padalinio vadovas

37069850501

UAB Melga

Kauno

Kauno m. sav.

Kaunas

Mituvos g. 7

Padalinio vadovas

37061628401

UAB Melga

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėda

Baltijos pr. 36

Padalinio vadovas

37068244339

0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)

Įrengta

Įrengta

Įrengta

30

UAB Melga

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiauliai

Dubijos g. 34

Padalinio vadovas

37061619979

UAB Melga

Panevėžio

Panevėžio m. sav

Panevėžys

S. Kerbedžio g. 12A

Padalinio vadovas

37061510494

UAB Melga

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytus

Pramonės g. 4

Padalinio vadovas

37061036587

0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)
0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)

Įrengta

Įrengta

įrengta
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UAB Melga

Utenos

Utenos r. sav.

Uteno
(Utenos m.
sen.)

J. Basanavičiaus g.
12

Padalinio vadovas

37061216310

0503 Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugas
teikianti įmonė
(srautas apmokestinamieji
gaminiai)

Įrengta

Organizacija patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Nurodytos Priėmimo vietos įrengtos laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų
reikalavimų. Priėmimo vietose surinktos atliekos apskaitomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir perduodamos atliekų perdirbimo ar kitokio
naudojimo įmonėms

PATVIRTINTA

2021.04.15

Organizacijos direktorė

Indrė Kaziukaitienė
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