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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. 

2018 m. 2-ą ketvirtį Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimą buvo pavedę 130 (vienas šimtas trisdešimt) gamintojų ir importuotojų (įskaitant 

Organizacijos steigėją/dalininką): 

 

Eil. 

Nr. 

Juridinių 

asmenų registro 

kodas 

Įmonės 

pavadinimas 

Dalyvavimo 

Organizacijos 

veikloje forma 

Pakuočių, kurių tvarkymo 

organizavimas pavestas Organizacijai, 

rūšys 

1 110723673 Norvelita, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė 

2 221514010 Grafobal Vilnius, 

Lietuvos ir 

Slovakijos AB 

Steigėjas, 

pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

3 300073229 Maldis, UAB Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė 

4 110639887 Plasta, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

5 300037592 Kauno stiklas, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

6 147038795 Panevėžio stiklas, 

AB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

7 122903266 Somlita, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

8 302525117 Heidelbergcement 

Klaipėda, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

9 166102551 Overlack, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

10 125310844 Amerata, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė, 

metalinė 

11 126199731 Grigeo Baltwood, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

12 134819954 Lipnus, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

13 122641522 Skonio paslaptis, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

14 303301008 Fleksografijos 

paslaugų centras, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

15 134505238 Saldoga, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 
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16 302482299 Zoo taip, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

17 300097486 Naujoji kryptis, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė 

18 36501160333 Jordano 

Kenstavičiaus 

paslaugų įmonė 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, medinė 

19 301731609 Sonec, UAB Pavedimo 

davėjas 

Kombinuota (kita) pakuotė 

20 303020107 Zuja, UAB  Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, 

kombinuota (kita) pakuotė, metalinė, 

kita 

21 133390886 Bukutis, MB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, medinė, kombinuota (kita), 

kombinuota (VMPK) pakuotė 

22 304419408 Das Restaurant, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, metalinė 

23 211627020 Konecranes, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

24 134003118 Metgama, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

25 135226857 Kornita, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė 

26 132000618 Vesta-Inter, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

27 134382579 Manjana, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė 

28 300531210 Biogra, UAB Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, medinė 

29 210725910 Italiana Lt, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė 

30 169887598 Plungės šaltis, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

31 235256310 Amoka, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, kombinuota (kita) 

pakuotė, kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė 

32 132345137 Naujasis Nevėžis, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

33 134515346 Chirurgijos 

technologijos, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

34 303289082 CSUB LT, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

35 111691239 Granex, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė 

36 135489274 Ryškioji kometa, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, kita 

37 133933225 Mimeta, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, metalinė, kita 

38 135662541 Kauno tiekimo 

prekybos centras, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė 
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39 132529361 Margiris, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė 

40 301535877 Deichmann 

Avalynė, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

41 301900564 SAPAS ir KO, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė, 

kita 

42 300119801 Akepus, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

43 134048864 Bidfood Lietuva, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, kombinuota (kita), kombinuota 

(VMPK) pakuotė, metalinė 

44 123054645 Herba Humana, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, metalinė 

45 300651291 RGE Baltic, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

46 149679465 Mašinų gamykla 

Astra, AB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė, 

kita 

47 110599930 Baltik Vairas, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

48 121135536 Lesta, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė 

49 141830367 Imedeksa, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

50 121420097 Specializuota 

komplektavimo 

valdyba, AB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

51 223397680 Paliūtis, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

52 301850652 Baltic Fresh Fruit, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

53 300612477 Recesus, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, metalinė 

54 168586873 Krekenavos 

agrofirma, AB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė, kita 

55 184764649 Simpras, UAB Pavedimo 

davėjas 

Medinė, metalinė 

56 110698387 Gargždų plytų 

gamykla, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, metalinė 

57 125762333 Matuizų dujų 

silikatas, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

58 184589363 Matuizų plytinė, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, medinė 

59 140926081 Klaipėdos duona, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, kombinuota (kita) 

60 110384422 Filipopolis, BĮ 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, medinė, kombinuota (kita) 

pakuotė, kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė, kita 

61 211589420 iDeal LT, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 
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62 153643973 Alytaus keramika, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

63 135121614 Rotoma, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

64 158823516 Gudobelė, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, 

kombinuota (kita) pakuotė 

65 165387834 Kupiškio plytų 

gamykla, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, medinė 

66 159700872 Rokų keramika, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, medinė 

67 278666190 Švenčionėlių 

keramika, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Medinė 

68 261744880 Kaušėnų 

paukštynas, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

69 300062154 O'Pen Lietuva, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

70 188607684 Lietuvos bankas Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

71 300598522 Sakret LT, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

72 302556657 Nanotekas, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

73 300076289 Varėnos pienelis, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, kombinuota 

(VMPK) pakuotė, metalinė 

74 271383880 Sulinkiai, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

75 235171970 Autodalys, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

76 120682381 Gaudrė, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

77 141524826 Betono mozaika, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė 

78 233370660 Stiklo lakštas, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Medinė 

79 300563998 Bauroc, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

80 300126728 Mediato, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, medinė, kombinuota 

(VMPK) pakuotė, metalinė 

81 302335107 AZ-Pack, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

82 178715423 Viada Lt, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, kombinuota 

(VMPK) pakuotė 

83 123071413 Ogmina, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, 

kombinuota (VMPK) pakuotė 

84 121536397 Dionizas, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

85 110337853 Skorpiono takas, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

86 210502640 SCT Lubricants, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

87 302561234 AD Wood, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, metalinė 
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88 159931142 Agnapolio dvaras, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, metalinė 

89 211523370 Tikkurila, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, metalinė 

90 302565389 Margin, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė 

91 110052936 Lietuvos monetų 

kalykla, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

92 111570853 Saint- Gobain 

statybos gaminiai, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, medinė 

93 304516437 Leca, UAB Pavedimo 

davėjas 

Plastikinė, medinė 

94 302811339 Alfa trade, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, 

kombinuota (kita) pakuotė, metalinė 

95 156667399 Achema, AB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė, metalinė 

96 135278010 Orkla Foods 

Lietuva, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, medinė, kombinuota (kita) 

pakuotė kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė, kita 

97 135487985 Džinsų stilius, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

98 177304814 Baltijos Brasta, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė 

99 122224190 Vaisių sultys, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė, 

kombinuota (kita), kombinuota (VMPK) 

pakuotė, metalinė 

100 124688862 Vilniaus alus, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė, 

metalinė 

101 133990589 Volfas Engelman, 

AB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, kombinuota (VMPK) pakuotė, 

metalinė 

102 110458043 Azovlitas, BĮ 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Medinė, metalinė 

103 125542554 Delano, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

metalinė 

104 302709067 JW Trade, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

105 302486493 Naudenė, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, medinė, kombinuota (kita) 

pakuotė, metalinė 

106 163679793 Espersen Lietuva, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

107 302674050 Aqua verum, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė 

108 302596534 Dauniškio 

Prekyba, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, metalinė 

109 111589049 Antalis, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 
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110 302546225 Foksas, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, kombinuota (kita) pakuotė, 

metalinė 

111 302591590 AE Medical, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, medinė 

112 304102190 HC Betonas, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

113 301894613 Medaus pirkliai, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, PET 

pakuotė, metalinė 

114 110053842 Lietuvos 

geležinkeliai, AB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė, 

kombinuota (kita) pakuotė, kombinuota 

(VMPK) pakuotė, metalinė, kita 

115 135049563 Gemaga, UAB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė 

116 147754321 Joglė, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė, kita 

117 304446355 Luksada, MB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

118 304330849 Renovus, MB Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė 

119 301733268 Juta Jazz Kava, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė, 

medinė, kombinuota (kita) pakuotė, 

kombinuota (VMPK) pakuotė, metalinė 

120 140548023 Vyturys, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė 

121 304707691 Ablatus, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, metalinė 

122 302483885 Vykelida, UAB 

 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, kombinuota 

(VMPK) pakuotė, metalinė 

123 304184885 

 

Emiva, UAB 

 

Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, kombinuota (VMPK) pakuotė 

124 156718630 Edega, UAB Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė 

125 40003129564 ELKO Grupa, AS Pavedimo 

davėjas 

Popierinė, plastikinė, PET pakuotė 

126 304686261 Sommelier 

Partners, UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, medinė, 

kombinuota (kita) pakuotė, metalinė 

127 304220452 Politechnologijos, 

UAB 

Pavedimo 

davėjas 

Medinė, metalinė 

128 46606051259 Gražinos 

Skardžiuvienės 

bitininkystės ūkis 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė 

129 36209301364 

 

Gedimino 

Skardžiaus 

specializuotas 

bitininkystės ūkis 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė 

130 38510200703 Edgaro 

Skardžiaus 

bitininkystės ūkis 

Pavedimo 

davėjas 

Stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė 
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Organizacijos užimama rinkos dalis 2018 metais yra 8,046231 %. 

Bendras 2018 m. 2 ketvirtį tiektas rinkai Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų pakuočių kiekis: 

 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t 

Plastikinė 1079,917 

PET 71,505 

Popierinė ir kartoninė 1597,521 

Metalinė 190,615 

Stiklinė 875,223 

Kombinuota 14,129 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 35,496 

Kita 1,166 

Medinė 2186,598 

VISO 6052,17 

 

Bendras 2018 m. 2 ketvirtį 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 401,449 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 30,376 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir 

kartoninė 
236,867 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 29,247 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 680,120 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 9,478 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 

(vyraujanti 

popierinė) 

25,073 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kita 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

VISO 1412,61  
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Organizacijos pasirašytos sutartys ir jų vykdymas 

 

 

Organizacija turi galiojančias sutartis su visomis savivaldybėmis ir/ arba savivaldybių įsteigtais 

juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvos 

Respublikoje ir atliekų tvarkytojais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo.  

Sąrašas visų Organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą organizuoti 

pakuočių atliekų tvarkymą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių 

organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose pateikiamas Priede Nr. 1. 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas pakuočių 

atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles 2018 m. 2 ketvirtį vykdytos sekančios 

priemonės ir veiksmai: 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

tikslas 

Priemonės apimtis 

(skaitinė reikšmė 

kiekvienam 

einamųjų metų 

ketvirčiui atskirai) 

Lėšų suma, 

planuojama 

priemonei 

įgyvendinti 

Priemonės 

finansavimo 

šaltinis 

Bendradarbiavimas su 

savivaldybėmis (arba 

savivaldybių įsteigtais 

juridiniais asmenimis, 

kuriems pavesta 

administruoti 

komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą) ir 

atliekų surinkėjais dėl 

komunalinių atliekų 

sraute susidarančių 

pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo, vežimo, 

paruošimo naudoti ir 

naudojimo 

Pavedimo 

davėjų ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai ir 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

2018 m.  2 ketvirtį 

vyko 

bendradarbiavimas 

su kiekviena iš 60 

savivaldybių. 

Organizacija yra 

sudariusi 43 

(keturiasdešimt 

tris) sutartis. 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Sutarčių su 

savivaldybėmis (arba 

savivaldybių įsteigtais 

juridiniais asmenimis, 

kuriems pavesta 

administruoti 

komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą) ir 

atliekų surinkėjais dėl 

komunalinių atliekų 

sraute susidarančių 

pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo, vežimo, 

paruošimo naudoti ir 

Pavedimo 

davėjų ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai ir 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

Plane numatyta 

2018 m. 2 ketvirtį 

atnaujinti 0 (nulis) 

sutarčių.  

Atnaujinta 0 (nulis) 

sutarčių. 

 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 
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naudojimo 

atnaujinimas 

Sutarčių su pagal 

nustatytą tvarką 

išrinktais pakuočių 

atliekų surinkėjais 

sudarymas dėl ne 

komunaliniame sraute 

susidarančių pakuočių 

atliekų rūšiuojamąjo 

surinkimo, vežimo ir 

paruošimo naudoti. 

Pavedimo 

davėjų ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai, ne 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

Plane numatyta 

sudaryti 0 (nulis) 

sutarčių.  

Sudaryta 0 (nulis) 

sutarčių. 

 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Sutarčių su pagal 

nustatytą tvarką 

išrinktais pakuočių 

atliekų naudotojais ir/ar 

eksportuotojais 

sudarymas dėl ne 

komunaliniame sraute 

susidarančių pakuočių 

atliekų naudojimo 

Pavedimo 

davėjų ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai, ne 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

Plane numatyta 

sudaryti 0 (nulis) 

sutarčių.  

Sudarytos 2 (dvi) 

sutartys su UAB 

"Energesman" ir 

UAB „Ekonovus“. 

 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Ataskaitų 

Organizacijos kontrolės 

tarybai teikimas kaip 

numatyta Sutartyje dėl 

kontrolės tarybos 

sudarymo 

Teisės aktų 

reikalavimų 

vykdymas 

Plane numatyta 

pateikti 1 (vieną) 

ataskaitą.  

Pateikta 1 (viena) 

ataskaita. 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Pakuočių atliekų 

tvarkytojų, su kuriais 

Organizacija sudarys 

sutartis dėl 2018 m. 

pakuotės atliekų 

tvarkymo užduočių 

vykdymo, sutarčių 

sąlygų vykdymo 

kontrolė 

Vyriausybės 

nustatytų 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

užduočių 

tinkamas 

vykdymas 

Plane numatyta 

atlikti 2 (du) 

patikrinimus.  

Atlikta 2018 m. 2 

ketvirtį 2 (du) 

patikrinimai.  

2018 06 06 atliktas 

atliekų tvarkytojų 

UAB “Kelmės 

vietinis ūkis” ir 

UAB “Kuršėnų 

komunalinis ūkis” 

apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) 

ir surinktų 

pakuočių atliekų 

sudėties nustatymo 

patikrinimas 

Šiaulių regiono 

atliekų tvarkymo 

centre. 

2018 06 27 atliktas 

atliekų tvarkytojų 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 
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UAB “Švarinta”, 

UAB “Ecoservice 

projektai” ir UAB 

“Naujosios 

Akmenės 

komunalininkas” 

apvažiavimo 

(pakuotės rinkimo) 

ir surinktų 

pakuočių atliekų 

sudėties nustatymo 

patikrinimas 

Šiaulių regiono 

atliekų tvarkymo 

centre. 

Dokumentų, 

patvirtinančių 

duomenis apie 

Organizacijos dalyvių 

ir pavedimo davėjų 

Lietuvos Respublikos 

vidaus rinkai pateiktų 

pakuočių kiekį, 

teisingumo kontrolė 

Pakuočių, 

tiekiamų vidaus 

rinkai, apskaitos 

teisingumo 

užtikrinimas 

Plane numatyta 

atlikti 2 (du) 

patikrinimus.  

Atlikti 2018 m. 2 

ketvirtį 2 (du) 

patikrinimai- UAB 

“Oquema” ir AB 

“Mašinų gamykla 

Astra”. 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų-0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Gamintojų ir 

importuotojų 

konsultavimas 

pakuočių apskaitos 

klausimais siekiant 

pakuočių apskaitos 

atitikimo galiojantiems 

reikalavimams 

Pakuočių, 

tiekiamų vidaus 

rinkai, apskaitos 

teisingumo 

užtikrinimas 

Plane numatyta 

atlikti 5 (penkias) 

konsultacijas.  

2018 m. 2 ketvirtį 

atliktos 5 (penkios) 

konsultacijos. 

Konsultuotos 

įmonės: UAB 

“Amoka”, UAB 

“Baltic fresh fruit”, 

UAB “Vykelida”,  

UAB “Mediato”, 

AB “Krekenavos 

agrofirma”. 

Atskiras finansavimas 

nenumatytas, 

sąnaudos priskiriamos 

prie administracinių 

bei darbo užmokesčio 

sąnaudų. 

Skirta lėšų- 0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 
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Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 

 

Viso 2018 m. 2 ketvirtį Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, 

dydis 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus 

rinkai kiekis, t 

Viso Organizacijai 1 

ketvirtį sumokėti įnašai, 

eur 

Procentinė įnašo dalis, 

skirta pakuočių atliekų 

tvarkymui, eur 

Plastikinė 1079,917 
82073,692 100 proc. 

PET 71,505 
5434,38 100 proc. 

Popierinė ir kartoninė 1597,521 
41535,546 100 proc. 

Metalinė 190,615 
8387,06 100 proc. 

Stiklinė 875,223 
53388,603 100 proc. 

Kombinuota 14,129 
1723,738 100 proc. 

Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 
35,496 4224,024 100 proc. 

Kita 1,166 
38,478 100 proc. 

Medinė 2186,598 
34985,568 100 proc. 

VISO, sukauptų 

pajamų bendra suma: 
6052,17 231791,089 100 proc. 

Pastaba: į nurodytą lėšų sumą neįeina PVM mokestis, šiuo metu sudarantis 21 procentą. 

 

Kitų pajamų Organizacija 2018 m. 2 ketvirtį neturėjo. 

 

 

Gautų lėšų paskirstymas 

 

2018 m. 2 ketvirtį Organizacijos gautos lėšos paskirstytos sekančiai: 

 

1. 14171.39 Eur (keturiolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras 39 centai) skirta 

organizacijos administravimui. 

2. 33209,14 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyni eurai 14 centų) skirta Organizacijos 

darbuotojų darbo užmokesčiui. 

3. 10285 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai) skirti visuomenės švietimui ir 

informavimui pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. 

4. 237593,58 Eur (du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai 58 

centai) skirti Pakuočių atliekų tvarkymui: 

tik pakuočių atliekų tvarkymui – 218379,96 Eur (du šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai 

septyniasdešimt devyni eurai 96 centai), konteinerių pirkimui – 17866,66 Eur (septyniolika tūkstančių 

aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 66 centai), konteinerių pastatymui – 1052,71 Eur (vienas 

tūkstantis penkiasdešimt du eurai 71 centas), maišų pirkimui – 294,25 Eur (du šimtai devyniasdešimt 

keturi eurai 25 centai). 

 Duomenys pateikiami pagal gautas sąskaitas iš atliekų tvarkytojų.  

5. Kitoms išlaidoms 2-ą ketvirtį lėšų neskirta. 
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Informacija apie 2018 m. 2 ketvirtį vykdytas Švietimo programoje numatytas priemones 

 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas pakuočių 

atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles per 2018 m. 2 ketvirtį buvo įvykdytos 

tokios priemonės: 

Programos 

priemonės 

Programos priemonė 

- išsamiau 

Priemonės 

įvykdymo 

data, 

vykdymo 

stadija 

Įgyvendinimo 

apimtis 

(skaitinė 

reikšmė) 

Skirta lėšų suma 

Interneto svetainė 

www.gamtosateitis.lt. 

Tęstinė priemonė. 

Interneto svetainėje 

atnaujinta informacija: 

sukurta nauja skiltis 

apie rūšiavimo svarbą 

„Rūšiuokime. 

Bendrieji pakuočių 

ženklinimo 

reikalavimai“; 

Paskelbtos naujienos:  

- Atliekų rūšiavimas – 

kur klystame 

dažniausiai? (2018-

04-05); 

- Parengta integracinė 

sąsaja supaprastins 

gamintojų / 

importuotojų apskaitą 

(2018-05-11); 

- Keičiasi asmens 

duomenų apsaugos ir 

privatumo 

reguliavimas (2018-

05-24); 

- Skelbiamas 

konkursas – Skuodo 

raj. savivaldybės 

teritorijoje (20118-06-

06); 

- Skelbiamas 

konkursas Klaipėdos 

raj. savivaldybės 

teritorijoje (2018-06-

11); 

- Mokomės rūšiuoti su 

pačiais mažiausiais 

(2018-06-26). 

 

Priemonė 

įvykdyta. 

Įvykdymo data 

– 2018 m. 

balandžio – 

birželio mėn.  

Sukurta 1 

nauja skiltis.  

Priemonei skirta 

1000 eur (be PVM) 

Komunikacija 

socialiniuose tinkluose 

(Facebook).  

Tęstinė priemonė. 

Socialiniame tinkle 

Facebook 2018 m. 

balandžio – birželio 

mėn. vykdyta reguliari 

komunikacija, 

Priemonė 

įvykdyta 2018 

m. balandžio – 

birželio mėn. 

Sukurta 

daugiau kaip 

10 įrašų.  

Priemonei skirta 500 

Eur 

(be PVM) 

http://www.gamtos/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/bendrieji-pakuociu-zenklinimo-reikalavimai/
http://gamtosateitis.lt/naujienos/
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edukuojant socialinių 

tinklų vartotojus 

pakuočių atliekų 

rūšiavimo, atliekų 

tvarkymo, 

aplinkosauginiais bei 

kitais draugiško 

gyvenimo būdo 

klausimais bei 

didinant vartotojų 

sąmoningumą ir 

įsitraukimą į 

aplinkosaugos ir 

atliekų tvarkymo 

problemų sprendimą.  

Suderintų priemonių 

su konkrečia 

savivaldybe 

įgyvendinimas. 

Netęstinė priemonė. 

Suderintų priemonių 

su savivaldybe 

įgyvendinimas. Buvo 

pagaminta ir 

Klaipėdos m., 

Anykščių raj., 

Kretingos raj., Alytaus 

raj. ir Plungės raj. 

savivaldybėms  

išsiųsta pagaminta 

speciali, su šia 

priemone 

susidomėjusiomis 

savivaldybėmis 

suderinta priemonė – 

magnetinių lipdukų 

rinkiniai su 

edukuojančia 

informacija 

gyventojams apie tai, 

ko nemesti į 

konteinerius popieriui, 

plastikui, stiklui. 

Priemonė buvo 

pasirinkta dėl savo 

ilgalaikio naudojimo 

buityje (prilipdant 

matomoje vietoje, 

pvz. ant šaldytuvo, 

garų surinkėjo ir 

kaskart pasitikrinant 

žinias, ar teisingai 

rūšiuojama). 

Savivaldybėms 

išsiųstas antrasis video 

klipų ciklo 

infografinis video 

klipas „Rūšiuoju 

plastiko atliekas – 

rūpinuosi gamtos 

Priemonė 

įvykdyta. 

Įvykdymo data 

– 2018 m. 

gegužės – 

birželio mėn.  

Išsiųsta 

pagaminta 

speciali 

priemonė – 

magnetinių 

lipdukų 

rinkiniai ir 

antrasis video 

ciklo 

infografinis 

video.  

Priemonei skirta 

2000 Eur (be PVM) 
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ateitimi“ buvo 

išsiųstas 28 

savivaldybėms. 

Priemonę 

iškomunikavo savo 

komunikacijos 

kanalais (interneto 

svetainėse, 

socialiniuose 

tinkluose) iki 10 

savivaldybių / 

seniūnijų (Kauno 

miesto, Trakų, 

Alytaus miesto, 

Šiaulių raj., Kretingos 

miesto, Užliedžių 

seniūnijos ir kt.).  

Komunikacija media 

kanaluose. Netęstinė 

priemonė. 

 

Su Vilniaus 

visuomenės sveikatos 

biuru parengtas ir 

Delfi.lt publikuotas 

straipsnis „Atliekų 

rūšiavimas: kokias 

klaidas darome?“ 

(2018-04-05). 

Teikti komentarai 

„Verslo žinių“ 

žurnalistų rengtiems 

straipsniams apie 

pakuočių atliekų 

tvarkymą:  

 „Kinija kirto 

atliekų 

vežėjams, šie 

nori atsiimti iš 

gamintojų“ 

(2018-05-23).   

 „Derybos su 

atliekų 

vežėjais dėl 

kainų didinimo 

– finišo 

tiesiojoje“ 

(2018-06-28). 

Priemonė 

įvykdyta 

(balandžio – 

birželio mėn.) 

Paskelbta 1 

publikacija ir 

teikti 2 

komentarai 

žiniasklaidos 

priemonėms.  

Priemonei skirta 715 

Eur 

(be PVM) 

Elektroninis 

informacinis leidinys. 

Tęstinė priemonė. 

Išsiųsti 2 el. 

informaciniai 

naujienlaiškiai  

atliekų tvarkymo 

sektoriaus dalyviams, 

gamintojams ir 

importuotojams – 

organizacijos „Gamtos 

ateitis“ klientams.  

Priemonė 

įvykdyta. 

Išsiųsti 

naujienlaiškiai: 

(Nr. 1. 

išsiųstas 05.11; 

Nr. 2 išsiųstas 

05.24). 

Išsiųsti 2 

naujienlaiškiai.  

Priemonei skirta 750 

Eur (be PVM) 

Seminarai 

gamintojams ir 

Seminarai 

gamintojams ir 

Pasirengimo 

darbai.  

Pasirengimo 

darbai. 

Priemonei skirta 

1100 Eur (be PVM) 

https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/atlieku-rusiavimas-kokias-klaidas-darome.d?id=77619631
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/atlieku-rusiavimas-kokias-klaidas-darome.d?id=77619631
https://www.delfi.lt/projektai/eko-energetika/atlieku-rusiavimas-kokias-klaidas-darome.d?id=77619631
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
„Kinija%20kirto%20atliekų%20vežėjams,%20šie%20nori%20atsiimti%20iš%20gamintojų“.
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
https://www.vz.lt/paslaugos/2018/06/28/derybos-su-atlieku-vezejais-del-kainu-didinimo--finiso-tiesiojoje
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importuotojams. 

Netęstinė priemonė. 

importuotojams.  

Infografinių video 

ciklas. Netęstinė 

priemonė.  

Sukurtas antrasis 

infografinių video 

ciklo video – 

„Rūšiuoju plastiko 

atliekas – rūpinuosi 

gamtos ateitimi“. 

Sklaida vykdyta: 

interneto svetainėje 

www.gamtosateitis.lt; 

soc. tinkluose 

Facebook, LinkedIn.   

Priemonė 

įvykdyta. 

Video ciklo 

pirmasis 

infografinis 

video klipas 

sukurtas 2018 

m. birželio 

mėn. Sklaida 

vykdyta – 

2018 m. 

birželio mėn. 

Sukurtas 1 

infografinis 

video klipas. 

Priemonei skirta 

1000 Eur (be PVM) 

Švietimo akcija 

moksleiviams. 

Netęstinė priemonė.  

Suorganizuota ir 

įgyvendinta viktorina 

su mokomosiomis 

priemonėmis 

„Mokykimės rūšiuoti 

kartu su visa šeima“ 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

Vilniaus lopšelyje 

darželyje „Žibutė“.  

Priemonė 

įvykdyta 2018 

m. birželio 

mėn.  

Suorganizuotas 

1 renginys 

skirtingoms 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

grupėms.  

Priemonei skirta 

2000 Eur (be PVM) 

Visuomenės ir 

švietimo 

informavimo, 

edukavimo pakuočių 

atliekų tvarkymo 

klausimais programos 

įgyvendinimo 

koordinavimas. 

Tęstinė priemonė. 

Programoje numatytų 

priemonių, projektų, 

kampanijų 

planavimas, 

įgyvendinimo 

koordinavimas, 

numatytų šviečiamųjų 

leidinių, straipsnių, 

internetinės 

medžiagos rengimo, 

gamybos, talpinimo 

organizavimas bei 

įgyvendinimo 

koordinavimas.  

Priemonė 

įgyvendinta 

2018 m. 

balandžio – 

birželio mėn.  

Įgyvendintos 

visos 

suplanuotos 

2018 m. II 

ketv. 

priemonės. 

Priemonei skirta 

1220 Eur (be PVM).  

 
Pastaba: sąskaita už mokymų organizavimą gauta pavėluotai. Mokymai „Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai bei atliekų susidarymo 

apskaita GPAIS“ vyko 2018 m. 1 ketvirtį, sąskaita į apskaitą įtraukta 2 ketvirtį. 

 

 

Direktorius               Karolis Šiaudkulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamtosateitis.lt/
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Priedas Nr. 1 prie 2018 metų II ketvirčio tarpinės ataskaitos 

 
 

Sąrašas visų Organizacijos sudarytų 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 

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 

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 

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 

4 Anykščių raj. sav. 
2015 m. vasario 

10 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

6 Biržų raj. sav. 
2015 m. sausio 19 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

8 Elektrėnų sav. 
2015 m. vasario 

10 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

12 
Jurbarko raj. sav. 
(Tauragės RATC) 

2015 m. sausio 16 
d. 

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

13 Kaišiadorių raj. sav. 
2015 m. vasario 

18 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

15 Kauno m. sav. 
2015 m. vasario 

26 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

16 Kauno raj. sav. 
2015 m. kovo 09 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

18 Kėdainių raj. sav.  
2015 m. kovo 31 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

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 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

23 Kupiškio raj. sav.  
2015 m. gegužės 

22 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

24 
Lazdijų raj. sav. 

(Alytaus RATC) 
2017 m. rugpjūčio 

10 d.. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

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 

31 Palangos m. sav. 
2015 m. balandžio 

02 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

32 Panevėžio raj. sav. 2015 m. vasario Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
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04 d. pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

33 Panevėžys m. 
2015 m. vasario 
09 d. 

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

34 Pasvalio raj. sav.  
2015 m. sausio 28 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

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 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

40 Rokiškio raj. sav. 
2015 m. kovo 03 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

41 Skuodo raj. sav. 
2015 m. vasario 

04 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

43 Šalčininkų raj. sav. 
2015 m. sausio 20 
d.  

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

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 

47 Šilutės raj. sav. 
2015 m. kovo 12 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

48 Širvintų raj. sav. 
2015 m. vasario 
18 d. 

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

49 Švenčionių raj. 
2015 m. vasario 
04 d. 

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 
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52 Trakų raj. sav. 
2015 m. kovo 02 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

53 Ukmergės raj. sav. 
2015 m. vasario 

18 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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 

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 

57 Vilniaus raj. sav. 
2015 m. kovo 25 

d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

58 Vilnius m. sav. 
2017 m. balandžio 

28 d. 
Neterminuota 

Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

59 Visagino sav. 
2015 m. vasario 
06 d. 

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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

Neterminuota 
Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 

vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 
 
 

2 lentelė. Sąrašas sutarčių, pasirašytų su atliekų tvarkytojais 

Eil. 

Nr. 

Sutartys su atliekų 

tvarkytojais dėl 

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 įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

2 
UAB  „Atliekų 

tvarkymo tarnyba“ 
2015 m. birželio 

26 d.  
2018 05 10 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

3 
UAB  „Biržų 
komunalinis ūkis“ 

2015 m. birželio 2 
d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

4 
UAB  „Druskininkų 

komunalinis ūkis“ 
2015 m. gegužės 

19 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

5 UAB  „Dunokai“ 
2015 m. gegužės 

29 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

6 UAB  „Ecoservice“ 
2015 m. birželio 

26/27/2/20/28/29 
d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

7 
UAB  „Eišiškių 

komunalininkas“ 
2015 m. birželio 

16 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

8 UAB  „Ekobazė“ 
2015 m. birželio 

25 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
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paslaugų teikimo 

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

22/28 d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

10 
UAB  „Elektrėnų 

komunalinis ūkis“ 
2015 m. birželio 

16 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

11 
UAB  „Jonavos 

paslaugos“ 
2015 m. birželio 

26 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

12 
UAB  „Joniškio 
komunalinis ūkis“ 

2015 m. gegužės 4 
d. 

2018 07 01 
Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

13 
UAB  „Jurbarko 
komunalininkas“ 

2015 m. gegužės 
27 d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

14 
UAB  „Kaišiadorių 

paslaugos“ 
2015 m. birželio 9 

d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

15 UAB  „Kauno švara“ 
2015 m. birželio 

10/26 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

16 
UAB  „Kelmės 

vietinis ūkis“ 
2015 m. birželio 

15 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

17 UAB  „Kompata“ 
2015 m. balandžio 

13 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

18 
UAB  „Kretingos 
komunalininkas“ 

2015 m. birželio 3 
d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

19 
UAB  „Kuršėnų 

komunalinis ūkis“ 
2015 m. birželio 

15 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

20 
UAB  „Marijampolės 

švara“ 
2015 m. gegužės 7 

d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

21 
UAB  „Mažeikių 

komunalinis ūkis” 
2015 m. birželio 8 

d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

22 UAB  „Molėtų švara” 
2015 m. birželio 9 

d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

23 
UAB  „N. Akmenės 
komunalininkas” 

2015 m. birželio 
15 d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

24 
UAB  „Nemenčinės 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 

25 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

25 
UAB  „Nemėžio 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 

25 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

26 
UAB  „Pabradės 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 

15 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

27 
UAB  „Pakruojo 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 

15 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

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

29 

UAB  „Panevėžio 

specialus 

autotransportas” 

2015 m. gegužės 
25 d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

30 
UAB  „Pasvalio 

gerovė” 
2015 m. gegužės 

27 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

31 

UAB  „Raseinių 
komanalinės 

paslaugos” 

2015 m. vasario 

25 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

32 
UAB  „Rokiškio 

komunalininkas” 
2015 m. gegužės 

27 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

33 UAB  „Skongalis” 
2015 m. birželio 1 

d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

34 
UAB  „Ecoservice 
projektai” 

2015 m. balandžio 

27, gegužės 8/18 

d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

35 UAB  „Švarinta” 
2015 m. birželio 8 

d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

36 UAB  „Telšių keliai” 
2015 m. gegužės 

13 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

37 UAB  „Tvarkyba” 
2015 m. birželio 

25 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

38 
UAB  „Utenos 

komunalininkas” 
2017 m. gegužės 

19 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

39 UAB  „Valda” 
2015 m. birželio 
23/25 d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

40 UAB  „VSA Vilnius“ 
2015 m. birželio 
26 d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 
įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

41 
UAB  „Ecoservice 

Klaipėda“ 
2015 m. balandžio 

17 d. 
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo 

42 
UAB  „Zarasų 

komunalininkas“ 
2015 m. birželio 

26 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 

43  UAB „Antraža“ 
2018 m. birželio 

26 d.  

Galioja iki pilno įsipareigojimų 

įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo ir 
paslaugų teikimo 
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3  lentelė. Sąrašas sutarčių dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos 
teikėjas 

Savivaldyb
ė,  kurioje 
vykdoma  
infrastrukt
ūros plėtra  
ir  
infrastrukt
ūros  
plėtros 
finansavim
as 

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 įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

2 

UAB 

,,Ecoservice 

Klaipėda“ 

Klaipėdos 
m. sav. 

2015 m. 

balandžio 17 

d. 

INFR-15-
007/15-44 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

3 
UAB 

,,Ekonovus“ 

Ukmergės 

r. sav. 

2017 m. 

rugpjūčio 17 d. 

M/GA/08/17

-02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

4 
AB 
,,Ecoservice 

Projektai“ 

Varėnos 
raj., 

Lazdijų 

2015 m. 

gegužės 12 d.  
INFR-15-010 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

5 

UAB 

,,Ecoservice 
Projektai“ 

Radviliškio 

rajono 

2017 m. 

gegužės 5 d. 

INFR-

GA/05/05-04 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

6 

UAB 

,,Ecoservice 

Projektai“ 

Šiaulių 

miesto sav. 

2017 m. 

gegužės 5 d. 

INFR-

GA/05/05-03 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

7 
UAB 
,,Ecoservice“ 

Šilutės raj. 
sav.  

2015 m. 
lapkričio 18 d. 

INFR-003   

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

8 
UAB 

,,Ecoservice“ 
Širvintų r. 

2015 m. 

lapkričio 18 d. 
Nr. 001   

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

9 
UAB 
,,Ecoservice 

Projektai“ 

Trakų r. 
2015 m. 

rugsėjo 30 d. 
Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

10 
UAB 

,,Ecoservice“ 

Vilkaviškio 

r. 

2015 m. liepos  

3 d. 
Nr. J2-196  

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

11 
UAB 

,,Ekonovus“ 

Klaipėdos 

m. sav 

2017 m. 

rugpjūčio 17 d. 

M/GA/08/17

-03 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

12 

UAB 

,,Kuršėnų 

komunalinis 
ūkis“ 

Šiaulių r. 
2015 m. liepos 

31 d. 
Nr. 8/K-36 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

13 

UAB 

,,Marijampolės 

švara“ 

Marijampol
ės  sav. 

2015 m. 
birželio 3 d. 

AS-1026 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

14 
UAB ,,Molėtų 
švara“ 

Molėtų r. 
2015 m. 
rugsėjo 28 d. 

GA/09/28-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

15 UAB ,,Molėtų Molėtų r. 2017 m. A14-263 Dėl  RSP*  individualioms Galioja iki pilno 
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švara“ gegužės 19 d. valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

16 
 UAB ,,Telšių 
keliai“ 

Skuodo r. 
2015 m. liepos 
14 d. 

Nr. R5-412 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Įvykdyta 2018 07 01 

17 
UAB ,,Telšių 

keliai“ 
Telšių r. 

2015 m. 

birželio 15 d. 
GA/06/15-05 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

18 
UAB 

,,Švarinta“ 
Šiaulių m. 

2015 m. liepos 

9 d. 
S-15-147 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

19 

UAB ,,Utenos 

komunalininka
s“ 

Utenos r. 

sav. 

2015 m. 

lapkričio  26 d. 
S9-114 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

2018 02 01 

20 

AB 

„Panevėžio 
specialus 

autotransporta

s“ 

Panevėžio 

m. sav. 

2015 m. 

gegužės 25 d. 
12-15-34 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

21 

AB 
„Panevėžio 

specialus 

autotransporta
s“ 

Panevėžio 
m. sav. 

2016 m. 
gruodžio 16 d.  

22-1799 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

22 

UAB ,,Biržų 

komunalinis 

ūkis“ 

Biržų r. 
sav. 

2015 m. 
rugsėjo 8 d. 

GA/09/08-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

23 

UAB 

,,Druskininkų 

komunalinis 

ūkis“ 

Druskinink

ų  m. sav. 

2015 m. 

birželio 15 d. 
Nr. 129 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

24 

AB „Raseinių 

komunalinės 

paslaugos“ 

Raseinių r. 
sav. 

2015 m. 
lapkričio  11 d. 

SR-688 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

25 
UAB 

„Ekobazė“ 

Visagino 

m. sav. 

2017 m. 

birželio 22 d. 

INFR/GA/06

/22-02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

26 
„Anykščių 
komunalinis 

ūkis“ 

Anykščių r. 

sav. 

2017 m. kovo 

10 d. 
1-SU-203 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

27 

UAB 

„Anykščių 
komunalinis“ 

Anykščių r. 

sav. 

2015 m. 

birželio 26 d. 
1-SU-579 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

28 

UAB 

„Anykščių 

komunalinis“ 

Anykščių r. 

sav. 

2015 m. 

birželio 26 d. 
1-SU-578 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

29 
UAB „Jonavos 
paslaugos“ 

Jonavos r. 
sav. 

2015 m. spalio 
13 d. 

Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

30 
UAB „Kauno 

švara“ 

Kauno m. 

sav. 

2015 m. spalio 

13 d.  
SR-1576 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

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 įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 



 25 

32 
UAB 

,,Ekonovus“ 

Šakių r. 

sav. 

2017 m. 

birželio 23 d. 

INFR/P/GA/

06/23-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

33 UAB ,,Valda“ 
Rietavo r. 

sav. 

2017 m. 

gegužės 5 d. 

INFR-

GA/05/05-06 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

34 
UAB 
„Ekonovus“ 

Klaipėdos 
r. sav. 

2015 m. 
gegužės 29 d. 

AG/05/29-
04/257 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

35 

SĮ ,,Kretingos 

komunalininka

s‘ 

Kretingos r. 
sav. 

2017 m. 
gegužės 5 d. 

INFR-
GA/05/05-10 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

36 UAB ,,Valda‘ 
Plungės r. 

sav. 

2017 m. 

gegužės  5 d. 

INFR-

GA/05/05-05 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

37 
UAB ,, 
Ecoservice 

projektai“ 

Radviliškio 

r. sav. 

2017 m. 

gegužės 30 d. 

IINFR-
P/GA/05/30-

02 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

38 
UAB 

,,Ecoservice“ 

Širvintų r. 

sav. 

2015 m. 

lapkričio 18 d. 
Nr. 001 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

39 

UAB 

,,Ecoservice 

projektai“ 

Šiaulių m. 
sav. 

2017 m. 
gegužės  30 d. 

INFR-

P/GA/05/30-

01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

40 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 
administracija 

Mažeikių r. 

sav. 

2017 m. 

birželio 22 d. 

INFR/P/GA/

06/22-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

41 
UAB 
,,Skongalis‘ 

Kėdainių r. 
sav. 

2017 m. 
birželio 14 d. 

INFR/P/GA/
06//14-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

42 
VšĮ ,,Gargždų 
švara“ 

Klaipėdos 
r. sav. 

2017 m. liepos 
21 d. 

INFR-

P/GA/07/21-

01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

43 
UAB 

,,Švarinta“ 

Šiaulių m. 

sav. 

2017 m. liepos 

20 d. 
S-17-173 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

44 

UAB 

,,Joniškio 
komunalinis 

ūkis“ 

Joniškio r. 
sav. 

2017 m. 
gegužės 5 d. 

INFR-
GA/05/05-07 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

45 

UAB 
,,Elektrėnų 

komunalinis 

ūkis“ 

Elektrėnų 

sav. 

2017 m. 

gegužės 18 d. 

INFR-P-

GA/05/18-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

46 
SĮ ,,Kretingos 
komunalininka

s“ 

Kretingos r. 

sav. 

2017 m. 

gegužės 26 d. 

INFR-P-

GA/05/26-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

47 

SĮ ,,Kretingos 

komunalininka
s“ 

Kretingos r. 

sav. 

2017 m. 

balandžio 25 
d. 

INFR/GA/04

/25-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

48 

Kauno rajono 

savivaldybės 
administracija 

Kauno r. 

sav. 

2017 m.. 

liepos 10 d. 

INFR/GA/07

/10-02 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

49 
UAB ,, 
Ecoservice“ 

Kazlų 
Rūdos sav. 

2017 m. 
birželio 30 d. 

GA/06/30-03 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

50 
UAB 

,,Ecoservice“ 

Vilkaviškio 

r. sav. 

2017 m. 

gegužės 5 d. 

PAST-

GA/05/05--

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms pastatymo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
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01 finansavimo įvykdymo 

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 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

52 

UAB 
,,Pakruojo 

komunalininka

s“ 

Pakruojo r. 

sav. 

2017 m. 

gegužės 5 d, 

PAST-

GA/05/05-08 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms pastatymo 
finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

53 
SĮ 
,,Kaišiadorių 

paslaugos“ 

Kaišiadorių 

r. sav. 

2017 m. 

gegužės 24 d. 

INFR-

GA/05/24-15 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

54 

Šalčininkų 
rajono 

savivaldybės 

administracija 

Šalčininkų 

r. sav. 

2017 m. 

lapkričio 22d. 
Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

55 

Vilniaus 
rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vilniaus r. 

sav. 

2015 m. 

birželio 23 d. 
60-15-TIK 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

56 

UAB „Utenos 

komunalininka
s“ 

Utenos r. 

sav. 

2018 m. sausio 

9d. 

UK-

2017/12/20-
01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 
įvykdymo 

57 
AB „Rokiškio 
komunalininka

s“ 

Rokiškio r. 

sav. 

2018 m. 

balandžio 18d. 

INFRA/GA/

04/18-01 

Dėl  RSP*  individualioms 
valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų 

įvykdymo 

58 

AB „Rokiškio 

komunalininka

s“ 

Rokiškio r. 

sav. 

2018 m. 

birželio 12d. 

INFRA/GA/

20180612-01 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

59 

AB „Rokiškio 

komunalininka

s“ 

Rokiškio r. 
sav. 

2018 m. 
birželio 12d 

INFRA/GA/
20180612-02 

Dėl  RSP*  individualioms 

valdoms įsigijimo ir 

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

 

*rūšiuojamojo surinkimo priemonės 

 

 

 

 Direktorius               Karolis Šiaudkulis 

 


