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Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

 

Organizacijos steigėjas yra supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekianti 

įmonė Lietuvos ir Slovakijos AB „GRAFOBAL VILNIUS“. Organizacijos steigėjas yra ir 
pavedimo Organizacijai davėjas, nes sutartiniais pagrindais yra pavedęs Organizacijai vykdyti 
savo pareigas, susijusias su tiekiamų vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymu. 

2017 m. 3-ią ketvirtį Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių 
atliekų tvarkymo organizavimą buvo pavedę 25 (dvidešimt penki) gamintojai ir importuotojai 

(įskaitant Organizacijos steigėją/dalininką): 
 

Eil.

Nr. 

Juridinių 
asmenų registro 
kodas 

monės pavadinimas Dalyvavimo 

Organizacijos 

veikloje forma 

Pakuočių, kurių 
tvarkymo 

organizavimas pavestas 

Organizacijai, rūšys 

1 221514010 
Grafobal Vilnius, 

Lietuvos ir Slovakijos AB 

Steigėjas, 
pavedimo davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

2 300073229 Maldis, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, popierinė, 
metalinė, medinė 

3 122903266 Somlita, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

4 147038795 Panevėžio stiklas, AB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, popierinė, 
metalinė, medinė 

5 110639887 Plasta, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 
Plastikinė, popierinė 

6 300037592 Kauno stiklas, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
metalinė 

7 126199731 Grigeo Baltwood, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė 

8 134819954 Lipnus, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, Plastikinė, 
medinė, metalinė 

9 125310844 Amerata, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė,stiklinė 

10 166102551 Overlack, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė 

11 302525117 
Heidelbergcement 

Klaipėda, UAB 

Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė 

12 122641522 Skonio paslaptis, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 
Popierinė, plastikinė 

13 303301008 
Fleksografijos paslaugų 
centras, UAB 

Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė 

14 110723673 Norvelita, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, metalinė, stiklinė, 
kombinuota 

15 301694687 NS Trading, UAB  
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

16 134505238 Saldoga, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

17 302482299 Zoo taip, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
metalinė 

18 300097486 Naujoji kryptis, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė, stiklinė 

19 193972 
Jordano Kenstavičiaus 
paslaugų įmonė 

Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

20 301731609 Sonec, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 
kombinuota 

21 303020107 Zuja, UAB  
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
metalinė, stiklinė, 
kombinuota, kita 



 3 

22 304419408 Das Restaurant, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 
Plastikinė, metalinė 

23 134003118 Metgama, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 

medinė 

24 211627020 Konecranes, UAB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, 
medinė 

25 133390886 Bukutis MB 
Dalyvis, pavedimo 

davėjas 

Popierius, plastikas, PET, 

stiklas, kombinuota 

 

Informacija apie 2017 m. 3 ketvirt  vykdytas Veiklos organizavimo plane ir Švietimo 
programoje numatytas priemones 

 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas 
pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles per 2017 m. 3 

ketvirtį buvo įvykdytos tokios priemonės: 

Plano priemonė Priemonės vykdymo 
data, vykdymo stadija 

gyvendinimo 
apimtis 

(skaitinė 
reikšmė) 

Skirta lėšų suma 

Sutarčių su pagal nustatytą 
tvarką išrinktais pakuočių 
atliekų surinkėjais 
sudarymas dėl ne 
komunaliniame sraute 

susidarančių pakuočių 
atliekų r šiuojamąjo 
surinkimo, vežimo ir 
paruošimo naudoti. 

Priemonė įvykdyta 3-rą 
ketvirtį, pasirašytos trys  

sutartys su pakuočių 
atliekų surinkėjais dėl 
ne komunaliniame 

sraute susidarančių 
pakuočių atliekų 
r šiuojamąjo 
surinkimo, vežimo ir 
paruošimo naudoti: 
-UAB Ekonovus, 

sutarties data 2017-09-

04, Nr. GA/09-04; 

-UAB VSA Vilnius, 

sutarties data 2017-07-

03, Nr. VSA/GA/07/03; 

-UAB VSA Vilnius, 

sutarties data 2017-07-

07, Nr. VSA/GA/07/07. 

Buvo 

pasirašytos 3 

(trys) sutartys 

Atskiras finansavimas 

nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš 
administravimo ir darbo 

užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 

Sutarčių su pagal nustatytą 
tvarką išrinktais pakuočių 
atliekų naudotojais ir/ar 
eksportuotojais sudarymas 

dėl ne komunaliniame 
sraute susidarančių 
pakuočių atliekų 
naudojimo 

Priemonė nevykdyta dėl 
mažos veiklos apimties 

Priemonė 
nevykdyta 

 

Pakuočių atliekų 
tvarkytojų, su kuriais 
Organizacija sudarys 

sutartis dėl 2017 m. 
pakuotės atliekų tvarkymo 
užduočių vykdymo, 
sutarčių sąlygų vykdymo 

kontrolė 

Priemonė įvykdyta 3-rą 
ketvirtį, buvo atlikta 2-

jų atliekų tvarkytojų                 

įsipareigojimų 
vykdymo kontrolė-buvo 

atlikti 2 apvažiavimo 
(pakuotės rinkimo) 
patikrinimai: (UAB 

Ekonovus 2017-09-25 

Buvo atlikti 2 

(du) pakuočių 
atliekų 
tvarkytojų 
įsipareigojimų 
vykdymo 

patikrinimai 

Atskiras finansavimas 

nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš 
administravimo ir darbo 

užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 
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ir UAB Ecoservice 

2017-09-18) bei 

pasirašyti patikrinimo 

aktai. 

Dokumentų, patvirtinančių 
duomenis apie 

Organizacijos dalyvių ir 
pavedimo davėjų Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai 

pateiktų pakuočių kiekį, 
teisingumo kontrolė 

Priemonė įvykdyta 3-ią 
ketvirtį: UAB Norvelita 

patikrinta rugsėjo 8 d., 

o UAB Lipnus – 

rugsėjo 15 d. 

Buvo atlikti 2-

jų pavedimo 
davėjų 
patikrinimai 

Skirta 50 eur. vienos 

įmonės patikrinimui, 
viso skirta lėšų suma-

100 eur. 

Gamintojų ir importuotojų 
konsultavimas pakuočių 
apskaitos klausimais siekiant 

pakuočių apskaitos atitikimo 
galiojantiems reikalavimams 

Priemonė įvykdyta 3-rą 
ketvirtį, buvo 
konsultuotos įmonės: 
UAB Saldoga (rugsėjo 6 

d.), UAB Norvelita 

(rugsėjo 6 d.), UAB NS 

Trading (rugsėjo 6 d.), 

UAB Naujoji kryptis 

(spalio 17 d.), ir UAB 

Lipnus (spalio 27 d.) 

Buvo 

konsultuoti 5 

pavedimo 

davėjai 

Atskiras finansavimas 

nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš 
administravimo ir darbo 

užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 

 

2017 m. 3 ketvirtį buvo įgyvendintos sekančios Visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių 
atliekų tvarkymo klausimais programoje planuotos priemonės: 
Programos priemonės Priemonės vykdymo 

data, vykdymo 

stadija 

gyvendinimo 
apimtis (skaitinė 
reikšmė) 

Skirta lėšų 
suma 

Suderintų priemonių su konkrečiomis 
savivaldybėmis įgyvendinimas 
(spaudinių - atmintinių, 
rekomendacijų paruošimas ir 
platinimas) 

Priemonė įvykdyta.  

Pagal susitarimus su 2 

savivaldybėmis 3 

ketvirtį atspausdintos 

ir išplatintos skrajutės: 

-Kaišiadorių raj. 
savivaldybėje 2 100 

vnt. skrajučių; 

-Utenos savivaldybėje 
9 400 vnt. skrajučių 

Atspausdinta ir 

išplatinta 11 500 

vnt. skrajučių 

Priemonei 

skirta 1 172,50 

Eur (be PVM) 

Renginių – mokomųjų seminarų Vilniaus 
ir Kauno gyventojams organizavimas 

Priemonė įvykdyta, 3 

ketvirtį buvo 
suorganizuotas 

mokomasis seminaras 

Kaune (data-2017-09-

26) 

Suorganizuotas 1 

mokomasis 

seminaras 

Priemonei 

skirta 396,87 

Eur (be PVM) 

Pakuočių atliekų turėtojų 
informavimas vaikams skirtoje 

spaudoje apie ner šiuojamų ir 
netinkamai tvarkomų pakuočių atliekų 
žalą, tinkamo pakuočių tvarkymo 
naudą gamtai ir visuomenei, 
išr šiuotų pakuočių atliekų surinkimo 

tvarką, pakuočių ženklinimą. 

Priemonė įvykdyta, 3 

ketvirtį buvo paskelbti 
2 informaciniai 

straipsniai leidinyje 

“Lututė”. 

Informacijos 

paskelbimo datos: 

2017 m. rugpj čio ir 
rugsėjo leidiniuose 

2 publikacijos 3 

ketvirtį 
Priemonei 

skirta 314,05 

Eur (be PVM) 

Pakuočių atliekų turėtojų 
informavimas mažesnių gyvenviečių  
spaudoje (dienraščiuose ar 
savaitraščiuose) apie ner šiuojamų ir 
netinkamai tvarkomų pakuočių atliekų 

Priemonė įvykdyta, 3 

ketvirtį buvo paskelbti 
2 informaciniai 

straipsniai 

savaitraštyje 

2 publikacijos 3 

ketvirtį 
Priemonei 

skirta 345,8 

Eur (be PVM) 
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žalą, tinkamo pakuočių tvarkymo 
naudą gamtai ir visuomenei, 
išr šiuotų pakuočių atliekų surinkimo 

tvarką, pakuočių ženklinimą. 

“ kininko patarėjas”. 

Informacijos 

paskelbimo datos: 

2017-08-01 ir 2017-

09-02 

Pakuočių turėtojų informavimas 
internetiniuose leidiniuose 

(informacijos teikimas interneto 

svetainėse) apie ner šiuojamų ir 
netinkamai tvarkomų pakuočių atliekų 
žalą, tinkamo pakuočių tvarkymo 
naudą gamtai ir visuomenei, 
išr šiuotų pakuočių atliekų surinkimo 
tvarką, pakuočių ženklinimą. 

Priemonė įvykdyta. 
Informacijos 

paskelbimo data - 

2017 m. kovo 17 d. 

Informacija skelbiama 

nuolat, iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos. 

Skelbiama 

informacija 

internetiniame 

leidinyje  

http://kauno.diena

.lt 

Skaitinė reikšmė -
1 

Priemonei lėšų 
skirta 1 ketv., 

3 ketv. 

papildomai 

lėšų neskirta 

Informacijos apie pakuočių atliekų 
r šiavimo ir tinkamo sutvarkymo 
svarbą, surinkimo tvarką, vietas, 
pakuočių ženklinimą skelbimas 
Organizacijos internetiniame 

puslapyje. 

Priemonė įvykdyta. 
Informacijos 

paskelbimo data - 

2017 m. kovo 17 d., 

informacija skelbiama 

nuolat. 

Skelbiama 

informacija 

Organizacijos 

internetiniame 

puslapyje. 

Skaitinė reikšmė - 
1 

Priemonei lėšų 
skirta 1 ketv., 

3 ketv. 

papildomai 

lėšų neskirta 

 

Bendras 2017 m. 3 ketvirt  tiektas rinkai Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų 

pakuočių kiekis 

 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t 

Plastikinė 410,668 

PET 0,175 

Popierinė ir kartoninė 325,37 

Metalinė 14,659 

Stiklinė 8,795 

Kombinuota 5 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 0,25 

Kita 0,001 

Medinė 402,61 

VISO 1 167,528 
 

Bendras 2017 m. 3 ketvirt  surinktų ir sutvarkytų Organizacijos steigėjų, dalyvių ir 
pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis pagal tai, iš kur buvo surinktos pakuočių atliekos 
(komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą 
papildančios atliekų surinkimo sistemos ar kita) 
 

Pakuotės rūšis Surinktų ir sutvarkytų 
pakuočių atliekų kiekis, t 

Iš kur buvo surinktos pakuočių atliekos 

Plastikinė 33,03 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 4,17 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir 
kartoninė 

21,53 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 3,02 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 71,88 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 0,72 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 

(vyraujanti 

popierinė) 
2,76 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kita 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

http://kauno.diena.lt/
http://kauno.diena.lt/
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VISO 137,11  
 

Sąrašas visų Organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant vykdyti statymuose nustatytą 
pareigą organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų 

tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose 
 

Sutarčių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1 prie ataskaitos. 

 

Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 
 

Viso 2017 m. 3 ketvirtį Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų 
Organizacijai, dydis 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus 

rinkai kiekis, t 

Viso Organizacijai 2 

ketvirt  sumokėti našai, 
eur 

Procentinė našo dalis, 
skirta pakuočių atliekų 
tvarkymui, eur 

Plastikinė 410,668 30800,1 100 proc. 

PET 0,175 13,125 100 proc. 

Popierinė ir kartoninė 325,37 7483,51 100 proc. 

Metalinė 14,659 615,678 100 proc. 

Stiklinė 8,795 501,315 100 proc. 

Kombinuota 5 610,00 100 proc. 

Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 0,25 
30,25 100 proc. 

Kita 0,001 0,033 100 proc. 

Medinė 402,61 6441,76 100 proc. 

VISO, sukauptų 
pajamų bendra suma:  46 495,77  

Pastaba: į nurodytą lėšų sumą neįeina PVM mokestis, šiuo metu sudarantis 21 procentą. 
Kitų pajamų Organizacija 2017 m. 3 ketvirtį neturėjo. 
 

Gautų lėšų paskirstymas 
 

2017 m. 3 ketvirt  Organizacijos gautos lėšos paskirstytos sekančiai: 
1. 20 550 Eur (dvidešimt t kstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct) skirta organizacijos 

administravimui. 

2. 11 647,68 Eur (vienuolika t kstančių šeši šimtai keturiasdešimt septryni eurai ir 68 ct) skirta 

Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui. 
3. 2 229,22 Eur (du t kstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai 22 ct.) skirti visuomenės 

švietimui ir informavimui pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. 
4. Pakuočių atliekų tvarkymui 3 ketvirtį skirta 21 099,14 Eur Eur (dvidešimt vienas t kstantis 

devyniasdešimt devyni eurai ir 14 ct), iš jų: 
-pakuočių atliekų tvarkymui – 18 798,28 Eur (aštuoniolika t kstančių septyni šimtai 
devyniasdešimt aštuoni eurai ir 28 ct); 

-konteinerių pirkimui – 2 222,15 Eur (du t kstančiai du šimtai dvidešimt du eurai ir 15 ct); 

-konteinerių pastatymui – 78,71 Eur (septyniasdešimt aštuoni eurai ir 71 ct.); 

5. Kitoms išlaidoms 3-ą ketvirtį lėšų neskirta. 
 

Direktorius    Karolis Šiaudkulis 



 
 

Priedas Nr. 1  prie 2017 metų III ketvirčio tarpinės ataskaitos 

 

 

Sąrašas Organizacijos sutarčių, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo veikla, ir sutarčių, susijusių su dalyvavimu savivaldybių 
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose 

 
1 lentelė. Sąrašas sutarčių, pasirašytų su savivaldybėmis 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės, su 
kuriomis Organizacija 

yra sudariusi 

bendradarbiavimo 

sutartis 

Sutarties sudarymo 

data 
Sutarties 

galiojimas 
Sutarties objektas Pastaba 

1 
Akmenės raj. sav. 
(Šiaulių RATC)  2015 m. balandžio 16 d.  Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų  rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

2 
Alytaus m. sav. 

(Alytaus RATC) 
2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 

2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 162 

3 
Alytaus raj. sav. 

(Alytaus RATC) 
2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 
2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 163 

4 Anykščių raj. sav. 2015 m. vasario 10 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 



vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo tęstinumą ir sutarties vykdymą 

5 
Birštono sav.  (Alytaus 

RATC) 
2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 
2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 165 

6 Biržų raj. sav. 2015 m. sausio 19 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-12 pasirašytas priedas 
Nr.1 prie 2015 m. sausio 19 d.  

bendradarbiavimo sutarties Nr. 4-

01/15 SRV-11 

7 
Druskininkų m. sav. 
(Alytaus RATC) 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 
2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 168 

8 Elektrėnų sav. 2015 m. vasario 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-23 pasirašytas priedas Nr. 

1/03S-373 prie 2015 m. vasario 10 

d. bendradarbiavimo sutarties Nr. 

03S-21 

9 
Ignalinos sav. (UAB 

„Kompata“) 
2015 m. vasario 02 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-21 pasirašytas priedas 
Nr.1 prie 2015 m. vasario 02 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. PS-

6 

10 Jonavos raj. sav. 2015 m. kovo 27 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas 
Nr.1 prie 2015 m. kovo 27 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

17T-2015-0011 

11 
Joniškio raj. sav. 
(Šiaulių RATC) 2015 m. balandžio 16 d Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

12 
Jurbarko raj. sav. 

(Tauragės RATC) 2015 m. sausio 16 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas Nr. 

1 prie 2015 m. sausio 16 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

1.16-15/8 

13 Kaišiadorių raj. sav. 2015 m. vasario 18 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-23 pasirašytas susitarimas 
prie 2015 m. vasario 18 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 



SUT-44 

14 
Kalvarijos sav. 

(Marijampolės  RATC) 
2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 

1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 
bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

15 Kauno m. sav. 2015 m. vasario 26 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

16 Kauno raj. sav. 2015 m. kovo 09 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-21 pasirašytas susitarimas 

prie 2015 m. kovo 09 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. S-

435 

17 
Kazlų Rūdos sav. 
(Marijampolės RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 
bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

18 Kėdainių raj. sav.  2015 m. kovo 31 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

19 
Kelmės raj. sav. (Šiaulių 
RATC) 

2015 m. balandžio 16 d Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

20 
Klaipėdos m. 
(Klaipėdos RATC) 2015 m. sausio 26 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

21 
Klaipėdos raj. sav. 
(UAB „Gargždų švara“) 

2015 m. kovo 20 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

22 Kretingos raj. sav. 2015 m. kovo 27 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-12 pasirašytas priedas 
Nr.1 prie 2015 m. kovo 27 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. S1-

254/SV254-03.27 

23 Kupiškio raj. sav.  2015 m. gegužės 22 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-21 pasirašytas papildomas 

susitarimas prie 2015 m. gegužės 

22 d. bendradarbiavimo sutarties 

Nr. B5-05.22.01 

24 Lazdijų raj. sav. 2017 m. rugpjūčio 10 d.. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 2017-01-23 siųstas raštas Dėl 



(Alytaus RATC) pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 
2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 

naujos redakcijos sutartis Nr. 167 

25 
Marijampolės sav. 
(Marijampolės RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 

1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

26 
Mažeikių raj. sav. 
(Telšių RATC) 2015 m. sausio 14 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-28 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 14 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

TRATC/GA/2015/01/01-M 

27 Molėtų raj. sav. 2015 m. balandžio 08 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-16 pasirašytas papildomas 
susitarimas prie 2015 m. balandžio 

08 d. bendradarbiavimo sutarties 

Nr. AI4-195 

28 
Neringos m. sav. 

(Klaipėdos RATC) 2015 m. vasario 20 d.  Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

29 
Pagėgių sav. (Tauragės 
RATC) 

2015 m. sausio 16 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 16 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

1.16-15/7 

30 
Pakruojo raj. sav. 

(Šiaulių RATC) 2015 m. balandžio 16 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

31 Palangos m. sav. 2015 m. balandžio 02 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

32 Panevėžio raj. sav. 2015 m. vasario 04 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-27 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 04 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. S1-

251 

33 Panevėžys m. 2015 m. vasario 09 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-04 pasirašytas susitarimas 

Nr. 22-11 prie 2015 m. vasario 9 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 22-

317 



34 Pasvalio raj. sav.  2015 m. sausio 28 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-19 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 28 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

ASR-22 

35 
Plungės raj. sav. (Telšių 
RATC) 

2015 m. sausio 14 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-28 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 14 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

TRATC/GA/2015/01/03-PL 

36 
Prienų raj. (Alytaus 
RATC) 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 

2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 164 

37 
Radviliškio raj. sav. 
(Šiaulių RATC) 2015 m. balandžio 16 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

38 Raseinių raj. sav. 2015 m. vasario 25 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas 
Nr.1 prie 2015 m. vasario 25 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-

114 

39 
Rietavo sav. (Telšių 
RATC) 

2015 m. sausio 14 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-28 pasirašytas priedas Nr. 

1 prie 2015 m. sausio 14 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

TRATC/GA/2015/01/04-R 

40 Rokiškio raj. sav. 2015 m. kovo 03 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-30 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. kovo 03 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. DS-

684 

41 Skuodo raj. sav. 2015 m. vasario 04 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-20 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 04 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-

129 

42 
Šakių raj. sav. 
(Marijampolės RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 
bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

43 Šalčininkų raj. sav. 2015 m. sausio 20 d.  Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 



pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 
bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

44 
Šiaulių m. sav. (Šiaulių 
RATC) 

2015 m. balandžio 16 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

45 
Šiaulių raj. sav. (Šiaulių 
RATC) 

2015 m. balandžio 16 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

46 
Šilalės raj. sav. 
(Tauragės RATC) 2015 m. sausio 16 d.  Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 16 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

1.16-15/5 

47 Šilutės raj. sav. 2015 m. kovo 12 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-05 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. kovo 12 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-

(4.1.5.)-205 

48 Širvintų raj. sav. 2015 m. vasario 18 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą 

49 Švenčionių raj. 2015 m. vasario 04 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 04 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. J-56 

50 
Tauragės raj. sav. 
(Tauragės RATC) 2015 m. sausio 16 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-02 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 16 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

1.16-15/6 

51 
Telšių raj. sav. (Telšių 
RATC) 

2015 m. sausio 14 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-28 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. sausio 14 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

TRATC/GA/2015/01/02-T 

52 Trakų raj. sav. 2015 m. kovo 02 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-16 pasirašytas priedas Nr. 

1 prie 2015 m. kovo 02 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. P2-

2 

53 Ukmergės raj. sav. 2015 m. vasario 18 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

2016-12-28 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 18 d. 



vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bendradarbiavimo sutarties Nr. 20-

252 

54 Utenos raj. sav. 2015 m. kovo 31 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-30 pasirašytas sutarties 

pakeitimas Nr. S3-8 prie 2015 m. 

kovo 31 d. bendradarbiavimo 

sutarties Nr. S3-40 

55 
Varėnos raj. sav. 
(Alytaus RATC) 

2017 m. rugpjūčio 10 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-01-23 siųstas raštas Dėl 
informacijos pateikimo apie veiklos 

tęstinumą ir sutarties vykdymą. 
2017 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta 
naujos redakcijos sutartis Nr. 166 

56 
Vilkaviškio raj. sav. 
(Marijampolės RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2017-02-01 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2014 m. gruodžio 05 d. 
bendradarbiavimo sutarties Nr. 

2014/4-75 

57 Vilniaus raj. sav. 2015 m. kovo 25 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-21 pasirašytas papildomas 

susitarimas prie 2015 m. kovo 25 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 

A56(1)-149-(3.18) 

58 Vilnius m. sav. 2017 m. balandžio 28 d. Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2015 metų pasirašyta sutartis buvo 
nutraukta. Sudaryta nauja sutartis 

59 Visagino sav. 2015 m. vasario 06 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-21 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 06 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. 5-

26 

60 Zarasų raj. sav. 2015 m. vasario 12 d. Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

2016-12-19 pasirašytas priedas Nr. 
1 prie 2015 m. vasario 12 d. 

bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-

787 
 

 

2 lentelė. Sąrašas sutarčių, pasirašytų su atliekų tvarkytojais 

Eil. 

Nr. 

Sutartys su atliekų tvarkytojais dėl 
komunalinių ir ne komunalinių 
atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų tvarkymo 

Sutarties pasirašymo data Sutarties galiojimas Sutarties objektas 



1 UAB  „Anykščių komunalinis ūkis“ 2015 m. gegužės 21 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

2 UAB  „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

3 UAB  „Biržų komunalinis ūkis“ 2015 m. birželio 2 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

4 
UAB  „Druskininkų komunalinis 
ūkis“ 

2015 m. gegužės 19 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

5 UAB  „Dunokai“ 2015 m. gegužės 29 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

6 UAB  „Ecoservice“ 
2015 m. birželio 
26/27/2/20/28/29 d.  

Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

7 UAB  „Eišiškių komunalininkas“ 2015 m. birželio 16 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

8 UAB  „Ekobazė“ 2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

9 UAB  „Ekonovus“ 
2015 m. birželio 26/27 d. 
balandžio 22/28 d. 

Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

10 UAB  „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2015 m. birželio 16 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

11 UAB  „Jonavos paslaugos“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

12 UAB  „Joniškio komunalinis ūkis“ 2015 m. gegužės 4 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

13 UAB  „Jurbarko komunalininkas“ 2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

14 UAB  „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. birželio 9 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

15 UAB  „Kauno švara“ 2015 m. birželio 10/26 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

16 UAB  „Kelmės vietinis ūkis“ 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

17 UAB  „Kompata“ 2015 m. balandžio 13 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

18 UAB  „Kretingos komunalininkas“ 2015 m. birželio 3 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

19 UAB  „Kuršėnų komunalinis ūkis“ 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 



organizavimo ir paslaugų teikimo 

20 UAB  „Marijampolės švara“ 2015 m. gegužės 7 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

21 UAB  „Mažeikių komunalinis ūkis” 2015 m. birželio 8 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

22 UAB  „Molėtų švara” 2015 m. birželio 9 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

23 UAB  „N. Akmenės komunalininkas” 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

24 UAB  „Nemenčinės komunalininkas” 2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

25 UAB  „Nemėžio komunalininkas” 2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

26 UAB  „Pabradės komunalininkas” 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

27 UAB  „Pakruojo komunalininkas” 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

28 UAB  „Palangos komunalinis ūkis” 2015 m. gegužės 29 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

29 
UAB  „Panevėžio specialus 
autotransportas” 

2015 m. gegužės 25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

30 UAB  „Pasvalio gerovė” 2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

31 
UAB  „Raseinių komanalinės 
paslaugos” 

2015 m. vasario 25 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

32 UAB  „Rokiškio komunalininkas” 2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

33 UAB  „Skongalis” 2015 m. birželio 1 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

34 UAB  „Ecoservice projektai” 
2015 m. balandžio 27, 
gegužės 8/18 d. 

Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

35 UAB  „Švarinta” 2015 m. birželio 8 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

36 UAB  „Telšių keliai” 2015 m. gegužės 13 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

37 UAB  „Tvarkyba” 2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 



38 UAB  „Utenos komunalininkas” 2017 m. gegužės 19 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

39 UAB  „Valda” 2015 m. birželio 23/25 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

40 UAB  „VSA Vilnius“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

41 UAB  „Ecoservice Klaipėda“ 2015 m. balandžio 17 d. Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

42 UAB  „Zarasų komunalininkas“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno sipareigojimų vykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

 

 

 

 

3  lentelė. Sąrašas sutarčių dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo 

 

Eil

. 

Nr. 

Paslaugos 

teikėjas 

Savivaldybė,  kurioje 
vykdoma  

infrastruktūros 
plėtra  ir  
infrastruktūros  
plėtros finansavimas 

Sutarties 

pasirašymo data 
Sutarties nr. Sutarties objektas Sutarties galiojimas 

1 UAB „Ecoservice“ Kazlų Rūdos  sav. 2015 m. liepos 14 d. Nr. S-127   

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

2 
UAB ,,Ecoservice 

Klaipėda“ 
Klaipėdos m. sav. 2015 m. balandžio 17 d. INFR-15-007/15-44 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

3 UAB ,,Ekonovus“ Ukmergės r. sav. 2017 m. rugpjūčio 17 d. M/GA/08/17-02 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

4 
AB ,,Ecoservice 

Projektai“ 
Varėnos raj., Lazdijų 2015 m. gegužės 12 d.  INFR-15-010 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

5 
UAB ,,Ecoservice 

Projektai“ 
Radviliškio rajono 2017 m. gegužės 5 d. INFR-GA/05/05-04 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

6 
UAB ,,Ecoservice 

Projektai“ 
Šiaulių miesto sav. 2017 m. gegužės 5 d. INFR-GA/05/05-03 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 



finansavimo 

7 UAB ,,Ecoservice“ Šilutės raj. sav.  2015 m. lapkričio 18 d. INFR-003   

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

8 UAB ,,Ecoservice“ Širvintų r. 2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 001   

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

9 
UAB ,,Ecoservice 

Projektai“ 
Trakų r. 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

10 UAB ,,Ecoservice“ Vilkaviškio r. 2015 m. liepos  3 d. Nr. J2-196  

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

11 UAB ,,Ekonovus“ Klaipėdos m. sav 2017 m. rugpjūčio 17 d. M/GA/08/17-03 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

12 
UAB ,,Kuršėnų 
komunalinis ūkis“ 

Šiaulių r. 2015 m. liepos 31 d. Nr. 8/K-36 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

13 
UAB ,,Marijampolės 
švara“ 

Marijampolės  sav. 2015 m. birželio 3 d. AS-1026 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

14 UAB ,,Molėtų švara“ Molėtų r. 2015 m. rugsėjo 28 d. GA/09/28-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

15 UAB ,,Molėtų švara“ Molėtų r. 2017 m. gegužės 19 d. A14-263 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

16  UAB ,,Telšių keliai“ Skuodo r. 2015 m. liepos 14 d. Nr. R5-412 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

17 UAB ,,Telšių keliai“ Telšių r. 2015 m. birželio 15 d. GA/06/15-05 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

18 UAB ,,Švarinta“ Šiaulių m. 2015 m. liepos 9 d. S-15-147 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

19 
UAB ,,Utenos 

komunalininkas“ 
Utenos r. sav. 2015 m. lapkričio  26 d. S9-114 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

20 AB „Panevėžio Panevėžio m. sav. 2015 m. gegužės 25 d. 12-15-34 Dėl  RSP*  individualioms Galioja iki pilno 



specialus 

autotransportas“ 

valdoms sigijimo finansavimo sipareigojimų vykdymo 

21 

AB „Panevėžio 
specialus 

autotransportas“ 

Panevėžio m. sav. 2016 m. gruodžio 16 d.  22-1799 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

22 
UAB ,,Biržų 
komunalinis ūkis“ 

Biržų r. sav. 2015 m. rugsėjo 8 d. GA/09/08-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

23 
UAB ,,Druskininkų 
komunalinis ūkis“ 

Druskininkų  m. sav. 2015 m. birželio 15 d. Nr. 129 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

24 

AB „Raseinių 
komunalinės 
paslaugos“ 

Raseinių r. sav. 2015 m. lapkričio  11 d. SR-688 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

25 UAB „Ekobazė“ Visagino m. sav. 2017 m. birželio 22 d. INFR/GA/06/22-02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

26 
„Anykščių 
komunalinis ūkis“ 

Anykščių r. sav. 2017 m. kovo 10 d. 1-SU-203 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

27 
UAB „Anykščių 
komunalinis“ 

Anykščių r. sav. 2015 m. birželio 26 d. 1-SU-579 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

28 
UAB „Anykščių 
komunalinis“ 

Anykščių r. sav. 2015 m. birželio 26 d. 1-SU-578 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

29 
UAB „Jonavos 

paslaugos“ 
Jonavos r. sav. 2015 m. spalio 13 d. Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

30 UAB „Kauno švara“ Kauno m. sav. 2015 m. spalio 13 d.  SR-1576 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

31 UAB „Ekonovus“ 

Alytaus m. sav., Alytaus r. 

sav., Birštono r. sav., 
Prienų r. sav. 

2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

32 UAB ,,Ekonovus“ Šakių r. sav. 2017 m. birželio 23 d. INFR/P/GA/06/23-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

33 UAB ,,Valda“ Rietavo r. sav. 2017 m. gegužės 5 d. INFR-GA/05/05-06 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

34 UAB „Ekonovus“ Klaipėdos r. sav. 2015 m. gegužės 29 d. AG/05/29-04/257 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 



finansavimo 

35 
S  ,,Kretingos 
komunalininkas‘ Kretingos r. sav. 2017 m. gegužės 5 d. INFR-GA/05/05-10 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

36 UAB ,,Valda‘ Plungės r. sav. 2017 m. gegužės  5 d. INFR-GA/05/05-05 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

37 
UAB ,, Ecoservice 

projektai“ 
Radviliškio r. sav. 2017 m. gegužės 30 d. IINFR-P/GA/05/30-02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

38 UAB ,,Ecoservice“ Širvintų r. sav. 2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 001 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

39 
UAB ,,Ecoservice 

projektai“ 
Šiaulių m. sav. 2017 m. gegužės  30 d. INFR-P/GA/05/30-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

40 

Mažeikių rajono 
savivaldybės 
administracija 

Mažeikių r. sav. 2017 m. birželio 22 d. INFR/P/GA/06/22-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

41 UAB ,,Skongalis‘ Kėdainių r. sav. 2017 m. birželio 14 d. INFR/P/GA/06//14-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

42 Vš  ,,Gargždų švara“ Klaipėdos r. sav. 2017 m. liepos 21 d. INFR-P/GA/07/21-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

43 UAB ,,Švarinta“ Šiaulių m. sav. 2017 m. liepos 20 d. S-17-173 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

44 
UAB ,,Joniškio 
komunalinis ūkis“ 

Joniškio r. sav. 2017 m. gegužės 5 d. INFR-GA/05/05-07 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

45 
UAB ,,Elektrėnų 
komunalinis ūkis“ 

Elektrėnų sav. 2017 m. gegužės 18 d. INFR-P-GA/05/18-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

46 
S  ,,Kretingos 
komunalininkas“ 

Kretingos r. sav. 2017 m. gegužės 26 d. INFR-P-GA/05/26-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

47 
S  ,,Kretingos 

komunalininkas“ 
Kretingos r. sav. 2017 m. balandžio 25 d. INFR/GA/04/25-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 



48 

Kauno rajono 

savivaldybės 
administracija 

Kauno r. sav. 2017 m.. liepos 10 d. INFR/GA/07/10-02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

49 UAB ,, Ecoservice“ Kazlų Rūdos sav. 2017 m. birželio 30 d. GA/06/30-03 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

50 UAB ,,Ecoservice“ Vilkaviškio r. sav. 2017 m. gegužės 5 d. PAST-GA/05/05--01 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

51 UAB ,,Ekonovus“ Ukmergės r. sav. 2017 m. birželio 29 d. PAST/GA/06/29-01 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

52 
UAB ,,Pakruojo 

komunalininkas“ 
Pakruojo r. sav. 2017 m. gegužės 5 d, PAST-GA/05/05-08 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

53 
S  ,,Kaišiadorių 
paslaugos“ 

Kaišiadorių r. sav. 2017 m. gegužės 24 d. INFR-GA/05/24-15 
Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

54 

Vilniaus rajono 

savivaldybės 
administracija 

Vilniaus r. sav. 2015 m. birželio 23 d. 60-15-TIK 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms sigijimo ir pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

sipareigojimų vykdymo 

*rūšiuojamojo surinkimo priemonės 

 

  

 

Direktorius     Karolis Šiaudkulis 


