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Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 
 
 

2019 m. Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą buvo pavedę 384 (trys šimtai aštuoniasdešimt keturi) 
gamintojai ir importuotojai. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1 prie 2019 metų ataskaitos. 

 

Organizacijos narių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2019 metų pabaigos, tiektas rinkai bendras pakuočių kiekis ir faktinis sutvarkytas pakuočių 
atliekų kiekis 

 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai 
kiekis, t 

Sutvarkymo užduotys 
2019 m.  

Užduotimis nustatytas tvarkytinas 
faktinis pakuočių atliekų kiekis, t  Paskirstytų dokumentų kiekiai,  t  

Plastikinė 10530,673000 50% 5265,336500 5265,386000 

PET 1002,904000 50% 501,452000 501,467000 

Popierinė ir kartoninė 16720,121000 80% 13376,096800 13376,171000 

Metalinė 2873,254000 54% 1551,557160 1551,629000 

Stiklinė 7846,683000 68% 5335,744440 5335,771000 

Kombinuota 269,097000 25% 67,274250 67,285000 

Kombinuota (vyraujanti 
popierinė) 834,826000 25% 208,706500 208,717000 

Kita 0,000000 45% 0,000000 0,000000 

Medinė 13492,758000 45% 6071,741100 6071,791000 

VISO 53570,316000   32377,908750 32378,217000 
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Informacija apie 2019 m. vykdytas priemones Veiklos organizavimo plane  
 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas 
prievoles per 2019 m. buvo įvykdytos tokios priemonės: 

 
Plano priemonė Priemonės įvykdymo data, 

vykdymo stadija 
Įgyvendinimo 

apimtis (skaitinė 
reikšmė) 

Skirta lėšų suma 

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. 

Priemonė įvykdyta (priede Nr. 2 
prie 2019 metų ataskaitos pateikta: 
1 lentelė, kurioje pateiktas sąrašas 
sutarčių, pasirašytų su 
savivaldybėmis); 

2 lentelė, kurioje pateiktas sąrašas 
sutarčių, pasirašytų su atliekų 
tvarkytojais.  

60 (šešiasdešimt) 
sutarčių su 
savivaldybėmis. 
40 (keturiasdešimt) 
sutarčių su atliekų 
tvarkytojais.  

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 
surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir 
pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) 
eksportuotojais dėl surinktų ir paruoštų naudoti pakuočių 
atliekų panaudojimo. 

Priemonė įvykdyta. 
(Priede Nr. 2 prie 2019 metų 
ataskaitos pateikta 4 lentelė, kurioje 
pateiktas sąrašas sutarčių dėl 
nekomunalinių atliekų sraute 
susidarančių pakuočių atliekų 
tvarkymo). 

13 (trylika) sutarčių 
dėl nekomunalinių 
atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo. 
  

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Ataskaitų Organizacijos kontrolės tarybai teikimas kaip 
numatyta Sutartyje dėl kontrolės tarybos sudarymo 

Priemonė įvykdyta. 
Ataskaitos paskelbtos internetinėje 
svetainėje. 
 

4 (keturios) 
ataskaitos 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Pakuočių atliekų tvarkytojų, su kuriais Organizacija sudarys 
sutartis dėl 2019 m. pakuotės atliekų tvarkymo užduočių 
vykdymo, sutarčių sąlygų vykdymo kontrolė 

Priemonė įvykdyta. 
2019 m. vasario 27 d. atliktas 
atliekų tvarkytojo UAB 
“Ecoservice Projektai” 
apvažiavimo (pakuotės rinkimo) ir 
surinktų pakuočių atliekų sudėties 
nustatymo Mažeikių mieste 
patikrinimas.  
2019 m. birželio 13 d. atliktas 
atliekų tvarkytojo UAB 
“Ecoservice Klaipėda” 

5 (penki) 
patikrinimai 
 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 Eur. 
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apvažiavimo (pakuotės rinkimo) ir 
surinktų pakuočių atliekų sudėties 
nustatymo Kretingos mieste 
patikrinimas. 
2019 m. rugpjūčio 27 d. atliktas 
atliekų tvarkytojo UAB “VSA 
Vilnius” apvažiavimo (pakuotės 
rinkimo) ir surinktų pakuočių 
atliekų sudėties nustatymo Vilniaus 
mieste patikrinimas. 
2019 10 10 UAB „Ekonovus“ 
apvažiavimo (pakuotės rinkimo) ir 
surinktų pakuočių atliekų sudėties 
nustatymo patikrinimas Vilniaus 
mieste. 
2019 11 05 UAB „Ekobazė“ 
apvažiavimo (pakuotės rinkimo) 
Visagino rajone ir surinktų 
pakuočių atliekų sudėties 
nustatymo patikrinimas. 

Dokumentų, patvirtinančių duomenis apie Organizacijos 
dalyvių ir pavedimo davėjų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 
pateiktų pakuočių kiekį, teisingumo kontrolė 

Priemonė įvykdyta. 
2019 06 22 UAB “Agnapolio 
dvaras”, UAB “Pro Clean LT”, 
2019 08 01  UAB “Norfos 
mažmena”.  2019 09 22 UAB 
“Kornita”, 2019 11 15 UAB 
„Adama Northern Europe“, 2019 
12 30 UAB „Espersen Lietuva“.  

6 (šeši) teisingumo 
kontrolės 
patikrinimai 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 Eur. 

Gamintojų ir importuotojų konsultavimas pakuočių apskaitos 
klausimais siekiant pakuočių apskaitos atitikimo galiojantiems 
reikalavimams 

Priemonė įvykdyta. 
Konsultuotos įmonės: AB 
„Snaigė“, UAB „Fish line“, UAB 
„Amoka“, AB „Margiris“, UAB 
„Naujasis Nevėžis“, AB „Baltic 
vairas“, UAB „Vilniaus augma“, 
UAB „Eurovaistinė“, AB „Volfas 
Engelman“, UAB „Titanika“, UAB 
„Lemona“, UAB „Tamro“,   UAB 
„Granmax“, UAB „Nanotekas“, 
UAB „Heidelberg cement 
Klaipėda“, UAB „Biogra“, UAB 

23 (dvidešimt trys) 
konsultacijos 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 Eur. 
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„Balmerk“, UAB „AD Wood“, 
UAB „Vilniaus Augma“, UAB 
„Kornita“, UAB „Adama Northern 
Europe“, UAB „Reaton“, UAB 
„Fruit Era“.   

 

Bendras 2019 m. 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 2633.991 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Plastikinė 2726.000 komercinis srautas 

PET 156.352 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 352.000 komercinis srautas 

Popierinė ir kartoninė 1484.536 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir kartoninė 12028.120 komercinis srautas 

Metalinė 209.184 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 1342.500 komercinis srautas 

Stiklinė 4561.338 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 800.000 komercinis srautas 

Kombinuota 57.761 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 10.000 komercinis srautas 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 183.591 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 30.000 komercinis srautas 

Kita 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kita 0 komercinis srautas 
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Medinė 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 6110.000 komercinis srautas 

VISO 32685.37  

 

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

 

Sutarčių sąrašas pateikiamas priede Nr. 2 prie 2019 metų ataskaitos 4 lentelėje. Kartu su sutarčių sąrašu teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos sutarčių kopijos 
su priedais. 

2019 m. Organizacija skelbė 2 konkursus pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms parinkti.  
 

Konkurso 
skelbimo data 

Pasiūlymų pateikimo 
terminas iki 

Pasiūlymo voko 
atplėšimo data 

Dienraščio 
pavadinimas 

Pakuotės rūšys 

2019 03 08 2019 m. kovo 22 10:00 
val. 

2020 m. kovo 22 10:10 
val. 

„Lietuvos rytas“ 1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01) 
2. Plastiko pakuočių atliekos (kodas 15 01 02) 
3. PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01) 
4. Stiklo pakuotės atliekos (kodas 15 01 07) 
5. Metalinės pakuotės atliekos (kodas 15 01 04) 
6. Medinės pakuotės atliekos (15 01 03) 
7. Kombinuotos pakuotės atliekos (VMPK) (15 01 05 01). 

2019 09 26 2019 m. spalio 14 14:00 
val. 

2020 m. spalio 14 14:10 
Val. 

„Lietuvos rytas“ 1. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (kodas 15 01 01) 
2. PET pakuotės atliekos (kodas 15 01 02 01) 
3. Medinės pakuotės atliekos (15 01 03) 
4. Kombinuotos pakuotės atliekos (VMPK) (15 01 05 01) 
5. Kombinuotos pakuotės atliekos (kita vyraujanti medžiaga) (15 01 05 
02). 

 
Kitos pakuočių atliekas tvarkančioms įmonės parinktos apklausos būdu.  
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Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 

 
Viso 2019 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t Viso Organizacijai sumokėti įnašai, eur 
Plastikinė 10510,673 2264083,86 

PET 1002,904 211851,59 

Popierinė ir kartoninė 16720,121 671584,50 

Metalinė 2873,254 171474,82 

Stiklinė 7846,683 628461,14 

Kombinuota (kita) 269,097 47223,83 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 834,826 136805,01 

Kita 0 0 

Medinė 13492,758 721497,33 

VISO 53550,316 4852982,08 

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

Gautų lėšų paskirstymas 
 

2019 m. Organizacijos gautos lėšos paskirstytos sekančiai: 

1. 103286,88 Eur skirta Organizacijos administravimui.  

2. 211609,37  Eur skirta Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui. 

3. 149505,93  Eur skirta Švietimo programos vykdymui. Lėšos skirtos švietimo programos vykdymui sudaro 3% nuo pajamų gautų iš Organizacijos steigėjų, dalyvių ir 

pavedimo davėjų įnašų. 

4. 4209034,12 Eur skirta atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuotes, 

tvarkymui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymui. Iš jų: 

2530978,03 Eur skirta dalyvavimui savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
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1530050,06  Eur skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymui. 

135432,91 Eur skirta konteinerių pirkimui 

12573,12 Eur skirta konteinerių pastatymui 

5. 44743,25  Eur skirta kitoms išlaidoms. 

 
Organizacijai mokami narių įnašai  

Organizacijos steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai, Organizacijai įnašus moka vienodomis sąlygomis, pagal patvirtintus paslaugų tarifus.  

Pakuotės rūšis 
Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai nuo 

2019 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., Eur už 1 t. į 
vidaus rinką išleistos pakuotės  (be PVM)** 

Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 
nuo 2019 m. liepos 1 d., Eur už 1 t. į vidaus rinką 

išleistos pakuotės  (be PVM)** 

Stiklinė pakuotė 79 81 

Popierinė pakuotė 37 43 

Plastikinė pakuotė 173 249 

PET pakuotė 173 247 

Medinė pakuotė 42 64 

Kombinuota pakuotė 142 198 

Kombinuota pakuotė (VMPK*) 138 196 

Metalinė pakuotė 50 68 

Kita pakuotė 80 88 

*VMPK - vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas. 

**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais. 
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Visiems Organizacijos nariams yra taikomi vienodi paslaugų teikimo tarifai bei jų taikymo sąlygos. Taikomų tarifų dydžiai ir paslaugų teikimo sąlygos yra 
pateikiamos kiekvienam Organizacijos nariui pasirašant Sutartį dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo ir / arba sutarčių priedus (sutarčių 
pratęsimo atveju) vieneriems metams.  

Organizacijos nariai mokėjimus už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą moka pagal Sutartyje dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo 
organizavimo numatytas sąlygas, pagal kurias mokėjimų dydis priklauso nuo Organizacijos nario į vidaus rinką išleidžiamos pakuotės rūšies bei kiekio. 

 

Direktorius       Karolis Šiaudkulis 
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2019 m. VšĮ „Gamtos ateitis“ visuomenės švietimo programa 
Eil. 
nr. 

Priemonė Tikslinės 
grupės 

Aprašymas Tikslas Įgyvendinimo 
terminai ir apimtys 
(metų ketvirčiais, 
skaitinė reikšmė) 

Faktas  Finansavimo 
šaltinis  

Planuojama 
skirti lėšų 
(Eur) 

Skirta lėšų 
suma (Eur) 

           
1. Interneto svetainė 

www.gamtosateitis.lt.  
Tęstinė priemonė 

Interneto 
vartotojai 

Interneto svetainėje 
talpinama 
informacija apie 
rūšiavimo svarbą, 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje ir 
pasaulyje, nuolat 
pildoma aktualia 
tekstine ir vizualine 
informacija, 
naujienomis 
pakuočių atliekų 
tvarkymo temomis 
(įvairios 
rekomendacijos apie 
atliekų rūšiavimą, 
naujienos atliekų 
tvarkymo srityje ir 
kt.).  

Aplinkosaugos ir 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 
tematikos sklaida, 
siekiant gilinti 
visuomenės žinias 
apie atliekų 
tvarkymą 
Lietuvoje.  

Pagal poreikį, ne 
mažiau 5 atnaujinimai 
I, II, III, IV ketvirčiais  

Įvykdyta.  
I ketv. – sukurta ir patalpinta 
schema „Pakuotės kelias“.  
Paskelbta 10 naujienų.  
II ketv. – patalpintas interviu su 
BamThat – ekologiško socialinio 
startuolio, įsikūrusio tarp Lietuvos 
ir Kambodžos, įkurėja – Justina 
Kaluinaite. Startuolio, kurie gamina 
natūralius, daugkartinio naudojimo 
šiaudelius gėrimams.  
Paskelbta 14 naujienų. 
III ketv. – patalpinta atliekų 
rūšiavimo atmintinė – VšĮ „Gamtos 
ateitis“ primena: Skirtingi 
konteineriai – skirtingoms 
atliekoms! 
-Sukurta ir patalpinta metodinė 
priemonė apie pakuotes ir 
pakuočių atliekas.   
Paskelbta 10 naujienų.  
IV ketv. – sukurta ir patalpinta 
„Pakuočių apskaitos GPAIS-E 
atmintinė“ ir „Daugkartinio 
naudojimo pakuotės apskaitos 
GPAIS-E principai“.  
Paskelbta 13 naujienų.  
 

Organizacijos 
narių įnašai 

4000 4000 

2.  Komunikacija 
socialiniuose tinkluose 
(Facebook, Instagram). 
Tęstinė priemonė. 

Socialinių 
tinklų 
vartotojai – 
visuomenė. 

Įrašai, edukuojantys 
socialinių tinklų 
vartotojus pakuočių 
atliekų rūšiavimo, 
atliekų tvarkymo 
sektoriaus, 
aplinkosauginiais bei 
kitais aplinkai 
draugiško gyvenimo 
būdo klausimais.  

Didinti vartotojų 
sąmoningumą ir 
įsitraukimą į 
aplinkosaugos ir 
atliekų tvarkymo 
problemų 
sprendimą.    

Nuolat, ne mažiau 
kaip 15 įrašų I, II, III, IV 
ketvirčiais 
socialiniuose 
tinkluose (Facebook ir 
Instagram) 
 
 
 
 
 
 

Įvykdyta.  
I ketv. – sukurti 32 įrašai. 
II ketv. – sukurta 50 įrašų. 
III ketv. – sukurta 30 įrašų.  
IV ketv. – sukurti 35 įrašai.  
 

 

Organizacijos 
narių įnašai  

4000 4000 
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3.  Suderintų priemonių su 
konkrečia savivaldybe 
įgyvendinimas.  
Netęstinė priemonė. 
 

Visuomenė  Viešinimo priemonės 
ir kanalai, 
skatinantys pirminį 
atliekų rūšiavimą.  

Bendradarbiaujant 
su savivaldybėmis, 
atliekų 
tvarkytojais, 
RATC‘ais ir 
pasitelkiant 
viešinimo 
priemones bei 
kanalus, šviesti ir 
informuoti 
savivaldybių 
gyventojus 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 
klausimais.  

Ne mažiau kaip 1 
suderinta konkreti 
priemonė su 
savivaldybėmis arba 
RATC‘ais 
I, II, III, IV ketvirčiais 
 
 
 

Įvykdyta.  
I ketv. – paruošti ir pagaminti 
lankstinukai – suderinus poreikį su 
savivaldybėmis, pagal iš anksto 
pateiktą poreikį šiai priemonei. 
Lankstinukai pagaminti ant 
perdirbto popieriaus. Perduota / 
išplatinta – savivaldybėms / 
savivaldybėse: Kupiškio, 
Švenčionių, Elektrėnų, Kretingos, 
Vilkaviškio, Ukmergės, Rietavo, 
Molėtų sav. 
II ketv. – pagaminti pirkinių 
maišeliai su „Gamtos ateitis“ 
logotipu. 
-Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centras aprūpintas priemonėmis 
(lankstinukais, maišeliais, 
edukuojančiais magnetukų 
rinkiniais su informacija apie 
teisingą rūšiavimą), skirtomis jų 
įgyvendinamoms švietimo ir 
edukacinėms programoms 
mokyklinio ir ikimokyklinio 
amžiaus vaikams skirtinguose 
Šiaulių r. miestuose ir 
miesteliuose.  
III ketv. – sukurta metodinė 
priemonė apie pakuotes ir 
pakuočių atliekas. Priemonė skirta 
švietimo įstaigose (ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, mokyklose) 
dirbantiems mokytojams. 
Priemonė el. paštu išsiųsta į 
savivaldybes. 
-Sukurta informacinė edukuojanti 
atmintinė su Anykščių raj. 
savivaldybe, skirta klientų 
informavimui „Primename, kaip 
atsakingai tvarkyti atliekas“. 
-Aplankytos Utenos raj., Kauno m., 
Kaišiadorių raj., Trakų raj., 
Elektrėnų, Jonavos, Neringos, 
Raseinių raj., Tauragės RATC, 
Anykščių raj., Kupiškio raj., 
Panevėžio m., Šiaulių RATC, 
Vilniaus m., Alytaus m., Alytaus 

Organizacijos 
narių įnašai 

20000 20000 
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raj., Vilniaus raj., Šalčininkų raj. 
savivaldybės, aprūpintos 
maišeliais, bambukiniais 
šiaudeliais, informacinėmis 
skrajutėmis.  
IV ketv. – sukurti ir pagaminti stalo 
kalendoriai Utenos r. savivaldybei.  
-Sukurta dizaino koncepcija ir 
pagaminta edukacinė informacija 
ant pakuočių atliekų surinkimo 
automobilio Elektrėnų sav.  
- Sukurta informacinė edukuojanti 
atmintinė Ukmergės raj. 
savivaldybei, skirta klientų 
informavimui.   
-Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
centras aprūpintas įvairia dalomąja 
medžiaga pakuočių atliekų 
tvarkymo tema. 
-Bendradarbiavimas su Klaipėdos 
raj. savivaldybės įmone VšĮ 
„Gargždų švara“, leidžiant sieninį 
2020 m. kalendorių. 
 

4.  Komunikacija media 
kanaluose (spausdinti 
žiniasklaidos leidiniai / 
e-žiniasklaidos 
priemonės) 
Netęstinė priemonė. 
 

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai 

Informacijos 
rinkimas, analizė ir 
pateikimas 
visuomenei 
aktualiuose 
straipsniuose, 
pranešimuose, 
viešuose 
komentaruose 
pakuočių atliekų 
tvarkymo klausimais.  

Teikti tikslinei 
auditorijai 
teisingą, aktualią 
ir išsamią 
informaciją apie 
skirtingus atliekų 
sektoriaus 
aspektus. 

Ne mažiau kaip 1 
pranešimas I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 
 

Įvykdyta.  
I ketv. – parengta ir išspausdinta 
informacija viename 
informaciniame leidinyje ir teikti 2 
komentarai žiniasklaidos 
priemonėms.  
II ketv. – informacija išspausdinta 
3-iuose informaciniuose 
leidiniuose ir teiktas 1 komentaras 
žiniasklaidos priemonei. 
III ketv. – informacija išspausdinta 
1-ame informaciniame leidinyje.  
IV ketv. – informacija išspausdinta 
3-uose informaciniuose 
leidiniuose. 
Parengtas  straipsnis ir vizualinė 
medžiaga.  
Teikti  2 komentarai žiniasklaidos 
priemonėms. 
 
 
 
 

Organizacijos 
narių įnašai 

10000 10000 
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5.  Elektroninis informacinis 
leidinys.  
Tęstinė priemonė.  
 
 

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintojai ir 
importuotojai 
 

El. paštu tikslinei 
auditorijai 
platinamas ir 
interneto svetainėje 
talpinamas 
elektroninis  leidinys 
/ naujienlaiškis.  
 
 

Informuoti 
gamintojus bei 
importuotojus 
apie naujausius 
pasikeitimus, 
organizacijos 
vykdomą veiklą, 
pakuočių 
sektoriaus 
aktualijas.  
 

Ne mažiau kaip 1 
informacinis leidinys I, 
II, III, IV ketvirčiais 
 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis. 
II ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis. 
III ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis.  
IV ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis.  
 
 
 
 
 
 

Organizacijos 
narių įnašai 
 

2000 2000 

6.  Seminarai gamintojams 
ir importuotojams  
Netęstinė priemonė.  

Organizacijos 
nariai  

Seminarai apie 
pakuočių atliekų 
tvarkymą. 

Didinti 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
sektorių.   

Pasirengimo darbai I-
III ketvirtį; ne mažiau 
kaip 2 seminarai IV 
ketvirtį 
 
 

Įvykdyta.  
IV ketv. – suorganizuoti 3 (trys) 
konsultaciniai seminarai.  

Organizacijos 
narių įnašai 

13000 
 

13000 

7.  Video ciklas. 
Netęstinė priemonė. 

Interneto 
vartotojai  

Video formatu 
pateikiama aktuali 
informacija apie 
pakuočių atliekų 
tvarkymą ir 
rūšiavimą – sklaidai 
socialiniuose 
tinkluose, 
organizacijos 
internetiniame 
puslapyje.  

Didinti vartotojų 
informuotumą, 
stiprinti sektoriaus 
įvaizdį ir 
patikimumą.   

Ne mažiau kaip vienas 
video I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 
 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – sukurtas video su 
influenceriu Vadimu Zizu „Man 
rūpi gamtos ateitis. Rūšiuoju aš. 
Rūšiuok ir Tu.“ 
II ketv. – sukurti du video: video su 
influencere Indre Stonkuviene 
„Indrė Stonkuvienė – apie 
atsakingą rūšiavimą“ ir  infografinis 
video „Pakuotės kelias“.  
III ketv. – sukurtas video su  
sveikos mitybos specialistu, 
aktyvaus gyvenimo būdo treneriu 
ir tinklaraščio „Motyvuoti Atletai“ 
įkūrėju  Artur Swan. Motyvuoti 
atletai  – „Geriausios pieno 
pakuotės tyrimas“.  
IV ketv. – sukurtas video su 
influenceriu Jurgiu Didžiuliu – 
„Tikiu rūšiavimu“.  
 

Organizacijos 
narių įnašai 

8000 8000 
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8. Švietimo akcija 
moksleiviams. 
Netęstinė priemonė.    

Lietuvos 
mokyklų 
moksleiviai ir 
mokytojai 

Bendradarbiavimo 
projektas su tikslinei 
auditorijai skirtu 
tęstiniu projektu, 
skatinančiu 
moksleivius gilinti 
žinias apie 
aplinkosaugą, 
įtraukiantis dalyvauti 
Lietuvos mokyklas.  

Atkreipti 
moksleivių dėmesį 
į aplinkosaugos 
problemas, 
skatinti domėtis jų 
sprendimo būdais, 
edukuoti 
aplinkosaugos ir 
ekologijos 
klausimais.  

Ne mažiau kaip 1 
renginys I, II, III, IV 
ketvirtį 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – suorganizuoti du  renginiai 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
grupėms Vilniaus lopšelyje-
darželyje „Šypsenėlė“ (sausio 
mėn.) ir Vilniaus lopšelyje-
darželyje „Kodėlčiukas“ (kovo 
mėn.).  
II ketv. – suorganizuoti 2 (du)  
renginiai ikimokyklinio amžiaus 
vaikų grupėms Vilniaus vaikų 
lopšelyje-darželyje „Rudnosiukas“ 
(gegužės mėn.) ir  Kauno lopšelyje-
darželyje „Bitutė“ (birželio mėn.). 
Reportažas iš apsilankymo 
lopšelyje-darželyje „Rudnosiukas“ 
komunikuotas TV3 laidoje 
„Mamyčių klubas“.  
III ketv. – suorganizuoti 2 (du)  
renginiai ikimokyklinio amžiaus 
vaikų grupėms Jonavos vaikų 
lopšelyje-darželyje „Dobilas“ ir 
„Saulutė“ (rugsėjo mėn.).  
-Naujos edukacinės programos 
ikimokyklinio amžiaus vaikams / 
pradinių klasių moksleiviams 
parengiamieji darbai. 
IV ketv. – sukurta nauja edukacinė 
programa „Kaip meškiukas kitokį 
gimtadienį šventė“  ikimokyklinio 
amžiaus vaikams / pradinių klasių 
moksleiviams. 
-Suorganizuoti 5 (penki) renginiai 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
grupėms / pradinių klasių 
moksleiviams: Vilniaus Ąžuolyno 
progimnazijoje, Vilniaus Žiburio 
pradinėje mokykloje (spalio mėn.); 
Marijampolės lopšelyje-darželyje 
„Pasaka“ ir lopšelyje-darželyje 
„Šaltinėlis“ (lapkričio mėn.); 
Aukštadvario mokykloje-darželyje 
„Gandriukas“ (gruodžio mėn.).  
 

Organizacijos 
narių įnašai 

18000 18000 

9.  Visuomenės ir švietimo, 
informavimo, 
edukavimo pakuočių 

Visuomenė, 
partneriai  

Programoje 
numatytų 
priemonių, projektų, 

Tinkamai 
įgyvendinti 
patvirtintą 

Nuolat  
 
 

Įvykdyta. Organizacijos 
narių įnašai 

15000 15000 
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atliekų tvarkymo 
klausimais programos 
įgyvendinimo 
koordinavimas.  
Tęstinė priemonė.  
 

kampanijų 
planavimas, 
įgyvendinimo 
koordinavimas, 
numatytų 
šviečiamųjų leidinių, 
straipsnių, 
internetinės 
medžiagos rengimo, 
gamybos, talpinimo 
organizavimas bei 
įgyvendinimo 
koordinavimas.  
 

švietimo 
programą.  

10. Įvairios kitos VšĮ 
„Gamtos ateitis“ akcijos 
ir iniciatyvos 
visuomenės švietimo 
tema  

Visuomenė Papildomos 
nenumatytos 
priemonės 

Didinti 
visuomenės 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
sektorių ir 
pakuočių atliekų 
rūšiavimo 
klausimus.   

Pagal poreikį Įvykdyta. 
I ketv. – pradėta kurti priemonė – 
knygelė vaikams atsakingo 
vartojimo ir rūšiavimo tema. 
II ketv. – pagaminti daugkartinio 
naudojimo bambukiniai šiaudeliai 
su „Gamtos ateitis“ logotipu. 
-Sukurta nauja VšĮ „Gamtos ateitis“ 
prezentacijos foma. 
-Tęstiniai I-II ketv. darbai: knygos 
KUBUŠ tema kūrimo darbai: 
pasakos kūrimas, knygos 
iliustravimas. 
-Beatos Nicholson įrašas pakuočių 
atliekų rūšiavimo tema.  
III ketv. – tęstiniai I-III ketv. darbai: 
atspausdinta edukacinė knyga 
ikimokyklinio amžiaus vaikams / 
pradinių klasių moksleiviams – 
„Kaip meškiukas kitokį gimtadienį 
šventė“. Knyga (9000 vnt. tiražu) 
pagaminta iš 100 proc. perdirbtų 
antrinių žaliavų.  
-Pasitelkus vaikų focus grupę, 
sukurta speciali edukacinė 
programa, kuri pasieks Lietuvos 
darželius ir mokyklas kartu su 
knygomis.  
-Sukurta dizaino koncepcija 
įmonės šūkiui „Gamtos ateitis – 
mūsų rankose“, kuri bus pritaikyta 

Organizacijos 
narių įnašai 

24 000 55505,93 



16 
 

*Procentinės lėšų dydžių paskirstymo proporcijos bei įgyvendinimo apimtis 2019 m. Visuomenės švietimo bei informavimo programos priemonėms gali kisti, atsižvelgiant į Organizacijos 
finansines galimybes ir konkretaus projekto ar renginio turinį.  

Direktorius       Karolis Šiaudkulis 
 

kuriant įvairias edukacines, 
informacines priemones pakuočių 
atliekų tvarkymo / rūšiavimo tema. 
- Reklaminės kampanijos e-
žiniasklaidoje parengiamieji darbai. 
IV ketv. – edukacinių knygų „Kaip 
meškiukas kitokį gimtadienį 
šventė“ išsiuntimas savivaldybėms, 
švietimo įstaigoms (9000 vnt.). 
-Pagaminti daugkartinio 
naudojimo puodeliai-suvenyrai 
(500 vnt.). 
-Įgyvendinta reklaminė kampanija 
e-žiniasklaidoje.  
-Inicijuotas / publikuotas vienas 
straipsnis.  
-Vykdyta komunikacija LinkedIn 
soc. tinkle. 
- Lipdukų su „Gamtos ateitis“ 
logotipu specialioms atliekų 
rūšiavimo dėžėms gamyba, 
apklijavimas, išsiuntimas. 
-Lauko reklamos "Gamtos ateitis – 
mūsų rankose" 5 (penkiuose) 
Lietuvos miestuose parengiamieji 
darbai.  
-Parengiamieji darbai 
komunikacijai "Žinių radijo" laidose 
2020 metais - "Mažiau yra 
daugiau“ (48 vnt.).  
-Įvaizdinė reklama soc. tinkluose, 
uždaroje Facebook grupėje „GPAIS 
buhalteriams“.  
 

BENDRAI: 118 000 149505,93 



17 
 

1 Priemonė. Interneto svetainė.  
Tęstinė priemonė.  
 
Interneto svetainėje www.gamtosateitis.lt talpinama informacija apie rūšiavimo svarbą, atliekų tvarkymą 
Lietuvoje ir pasaulyje, nuolat pildoma aktualia tekstine ir vizualine informacija, naujienomis pakuočių 
atliekų tvarkymo temomis (įvairios rekomendacijos apie atliekų rūšiavimą, naujienos atliekų tvarkymo 
srityje ir kt.). 
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
Priemonės įgyvendinimo apimtis:  
2019 m. interneto svetainė papildyta šešiomis naujomis skiltimis: 

• schema „Pakuotės kelias“;  
• interviu su BamThat – ekologiško socialinio startuolio, įsikūrusio tarp Lietuvos ir Kambodžos, 

įkurėja – Justina Kaluinaite. Startuolio, kurie gamina natūralius, daugkartinio naudojimo 
šiaudelius gėrimams;  

• atliekų rūšiavimo atmintine – VšĮ „Gamtos ateitis“ primena: Skirtingi konteineriai – skirtingoms 
atliekoms!;  

• metodine priemone apie pakuotes ir pakuočių atliekas;  
• „Pakuočių apskaitos GPAIS-E atmintinė“; 
• „Daugkartinio naudojimo pakuotės apskaitos GPAIS-E principai“.  

 
Interneto svetainėje paskelbtos 47 naujienos.  
 
Skirta suma:  

4000 Eur be PVM.   
 
 
Schema „Pakuotės kelias“ 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.gamtosateitis.lt/
http://gamtosateitis.lt/naujienos/
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Interviu su BamThat – ekologiško socialinio startuolio, įsikūrusio tarp Lietuvos ir Kambodžos, įkūrėja.  
 

 
 
 
Atliekų rūšiavimo atmintinė – VšĮ „Gamtos ateitis“ primena: Skirtingi konteineriai – skirtingoms 
atliekoms! 
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Metodinė priemonė apie pakuotes ir pakuočių atliekas. Priemonė skirta švietimo įstaigose (ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose, mokyklose) dirbantiems mokytojams. 
 

 
 
„Pakuočių apskaitos GPAIS-E atmintinė“ 

 
 
„Daugkartinio naudojimo pakuotės apskaitos GPAIS-E principai“.  
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Paskelbtos 47naujienos. 
 

 

 
 

 
 
 

 

http://gamtosateitis.lt/naujienos/
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2 Priemonė. Komunikacija socialiniuose tinkluose.  
Tęstinė priemonė. 
 
Įrašai, edukuojantys socialinių tinklų vartotojus pakuočių atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo sektoriaus, 
aplinkosauginiais bei kitais aplinkai draugiško gyvenimo būdo klausimais. 
 
Priemonės vykdymo aprašymas:  
2019 m. komunikacija socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ vykdyta ištisus metus. Nuolat 
dalintasi aktualia informacija apie rūšiavimo svarbą, atliekų tvarkymą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.  
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
Priemonės įgyvendinimo apimtis:  
I ketv. – sukurta 32 įrašai. 
II ketv. – sukurta 50 įrašų. 
III ketv. – sukurta 30 įrašų. 
IV ketv. – sukurta 35 įrašai. 
 
Skirta suma:  
4000 Eur be PVM.  
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Įrašai socialiniuose tinkluose:  
 

 
 
 

 
 
 

 



27 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



29 
 

 
 

 
 

 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



31 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 



32 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



33 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



34 
 

 
 
 

 
 
 

 



35 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



37 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



38 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 



40 
 

 
  
 

 
 
 

 
 



41 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



42 
 

 

 

 
 
 

 
 



43 
 

 
 
 
3 Priemonė. Suderintų priemonių su konkrečia savivaldybe įgyvendinimas.  
Netęstinė priemonė.  
 
Viešinimo priemonės ir kanalai, skatinantys pirminį atliekų rūšiavimą.  
 
Priemonės vykdymo aprašymas:  

Savivaldybėms buvo išsiųstas laiškas, siekiant įvertinti savivaldybių poreikį visuomenės švietimui. 
Atsižvelgiant į savivaldybių išsakytą poreikį buvo įgyvendintos atitinkamos priemonės I-IV ketv.  
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
Priemonės įgyvendinimo apimtis: 
 
I ketv.: 

• Paruošti ir pagaminti lankstinukai – suderinus poreikį su savivaldybėmis, pagal iš anksto pateiktą 
poreikį šiai priemonei (15000 vnt.). Lankstinukai pagaminti ant perdirbto popieriaus. Perduota / 
išplatinta – savivaldybėms / savivaldybėse: Kupiškio, Švenčionių, Elektrėnų, Kretingos, 
Vilkaviškio, Ukmergės, Rietavo, Molėtų sav. 

II ketv.: 
• Pagaminti daugkartiniai pirkinių maišeliai su „Gamtos ateitis“ logotipu. 
• Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras buvo aprūpintas priemonėmis (lankstinukais, maišeliais, 

edukuojančiais magnetukų rinkiniais su informacija apie teisingą rūšiavimą), skirtomis jų 
įgyvendinamoms švietimo ir edukacinėms programoms mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikams skirtinguose Šiaulių regiono miestuose ir miesteliuose.  

III ketv.: 
• Sukurta metodinė priemonė apie pakuotes ir pakuočių atliekas. Priemonė skirta švietimo įstaigose 

(ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose) dirbantiems mokytojams – skatinti vaikus gilinti 
žinias apie aplinkosaugą, atsakingą vartojimą ir pakuočių atliekų tvarkymą. Priemonė el. paštu 
išsiųsta į savivaldybes. 

• Sukurta informacinė edukuojanti atmintinė su Anykščių raj. savivaldybe, skirta klientų 
informavimui „Primename, kaip atsakingai tvarkyti atliekas“. 

• Aplankytos Utenos raj., Kauno m., Kaišiadorių raj., Trakų raj., Elektrėnų, Jonavos, Neringos, 
Raseinių raj., Tauragės RATC, Anykščių raj., Kupiškio raj., Panevėžio m., Šiaulių RATC, 
Vilniaus m., Alytaus m., Alytaus raj., Vilniaus raj., Šalčininkų raj. savivaldybės, aprūpintos 
daugkartiniais pirkinių maišeliais, bambukiniais šiaudeliais, informacinėmis skrajutėmis.  

IV ketv.: 
• Sukurti ir pagaminti stalo kalendoriai Utenos r. savivaldybei (2400 vnt.).  
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• Sukurta dizaino koncepcija ir pagaminta edukacinė informacija ant pakuočių atliekų surinkimo 
automobilio Elektrėnų sav.  

• Sukurta informacinė edukuojanti atmintinė Ukmergės raj. savivaldybei, skirta klientų 
informavimui.   

• Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras aprūpintas įvairia dalomąja medžiaga pakuočių atliekų 
tvarkymo tema. 

• Bendradarbiavimas su Klaipėdos raj. savivaldybės įmonės VšĮ „Gargždų švara“, leidžiant sieninį 
2020 m. kalendorių. 

 
Skirta suma:  
20000 Eur be PVM.  
 
 
Lankstinukai  
 

 
 
 
Daugkartinio naudojimo pirkinių maišeliai  
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Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras aprūpintas įvairia dalomąja medžiaga pakuočių atliekų tvarkymo 
tema 
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Metodinė priemonė apie pakuotes ir pakuočių atliekas 
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Informacinė edukuojanti atmintinė Anykščių raj. savivaldybei – „Primename, kaip atsakingai tvarkyti 
atliekas“. 
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Stalo kalendoriai Utenos r. savivaldybei   

 
 
Edukacinė informacija ant pakuočių atliekų surinkimo automobilio Elektrėnų sav.  
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Informacinė edukuojanti atmintinė Ukmergės raj. savivaldybei 
 

 
  
 
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras aprūpintas įvairia dalomąja medžiaga pakuočių atliekų tvarkymo 
tema. 
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Bendradarbiavimas su Klaipėdos raj. savivaldybės įmone VšĮ „Gargždų švara“, leidžiant sieninį 2020 m. 
kalendorių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Priemonė. Komunikacija media kanaluose (spausdinti žiniasklaidos leidiniai / e-žiniasklaidos 
priemonės).  
Netęstinė priemonė. 
 
Informacijos rinkimas, analizė ir pateikimas visuomenei aktualiuose straipsniuose, pranešimuose, 
viešuose komentaruose pakuočių atliekų tvarkymo klausimais.  
 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
2019 m. tikslinei auditorijai buvo teikiama aktuali ir išsami informacija apie skirtingus atliekų sektoriaus 
aspektus bei apie pakuočių atliekų tvarkymą Lietuvoje.  
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
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Priemonės įgyvendinimo apimtis:  
I ketv. – informacija išspausdinta 1-ame informaciniame leidinyje ir teikti 2 komentarai žiniasklaidos 
priemonėms.  
II ketv. – informacija išspausdinta 3-iuose informaciniuose leidiniuose ir teiktas 1 komentaras 
žiniasklaidos priemonei. 
III ketv. – informacija išspausdinta 1-ame informaciniame leidinyje.  
IV ketv. – informacija išspausdinta 3-iuose informaciniuose leidiniuose. Parengtas vienas straipsnis ir 
vizualinė medžiaga. Teikti du komentarai žiniasklaidos priemonėms. 
 
Skirta suma:  
10000 Eur be PVM.  
  
Parengta ir išspausdinta informacija spausdintinėje žiniasklaidoje – dienraštyje „Klaipėda“ (2019 03 30).  
 

 
 
Teikti komentarai žiniasklaidos priemonėms. Verslo žinios 2019-03-21 
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/03/21/imoniu-laukia-baudos-uz-2018-m-nesutvarkytas-pakuotes 

 

https://www.vz.lt/paslaugos/2019/03/21/imoniu-laukia-baudos-uz-2018-m-nesutvarkytas-pakuotes
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Teikti komentarai žiniasklaidos priemonėms. Verslo žinios 2019-03-25 
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/03/25/imonems-vel-brangsta-pakuociu-tvarkymas-dalis-organizaciju-
kilstelejo-2019-m-ikainius 

 

 

Parengta ir išspausdinta informacija spausdintinėje žiniasklaidoje – „Šiaulių kraštas“ (2019 05 25), 
„Tauragės kurjeris“ (2019 05 31), „Telšių žinios“ priede „Vakarų Lietuva“ (2019 05 28). 

 

 
Teiktas komentaras žiniasklaidos priemonei.  
„Verslo žinios“: Pakuočių tvarkytojų rokiruotės: rinkos mažylis užsiaugino raumenis. 2019.04.09.  
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/04/09/pakuociu-tvarkytoju-rokiruotes-rinkos-mazylis-uzsiaugino-
raumenis&hc5TI 
 
 
 
 
 
 

https://www.vz.lt/paslaugos/2019/03/25/imonems-vel-brangsta-pakuociu-tvarkymas-dalis-organizaciju-kilstelejo-2019-m-ikainius
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/03/25/imonems-vel-brangsta-pakuociu-tvarkymas-dalis-organizaciju-kilstelejo-2019-m-ikainius
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/04/09/pakuociu-tvarkytoju-rokiruotes-rinkos-mazylis-uzsiaugino-raumenis&hc5TI
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/04/09/pakuociu-tvarkytoju-rokiruotes-rinkos-mazylis-uzsiaugino-raumenis&hc5TI
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Parengta ir išspausdinta informacija spausdintinėje  žiniasklaidoje – „Kaišiadorių aidai“ (2019 09 27). 
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Parengta ir išspausdinta informacija regioninės žiniasklaidos priemonėse – „Panevėžio balsas“ (2019 11 
25), „Mano Druskininkai“  (2019 11 21), „Suvalkietis“ (2019 12 03).  

 

 
Parengtas straipsnis ir vizualinė medžiaga Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams (2019 11 06)  
https://www.cci.lt/naujienos/pazintis-su-rumu-nariais-vsi-gamtos-ateitis-licencijuota-pakuociu-atlieku-
tvarkymo-organizacija/ 
 

 

 
 
Teikti komentarai žiniasklaidos priemonėms. Komentarų rengimas, derinimas.  
Lrytas.lt – 2019 10 07 – „Rūšiuojate atliekas? Specialistai paaiškino, kokias klaidas darote“.  
https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2019/10/07/news/rusiuojate-atliekas-specialistai-paaiskino-kokias-
klaidas-darote-5731024/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.cci.lt/naujienos/pazintis-su-rumu-nariais-vsi-gamtos-ateitis-licencijuota-pakuociu-atlieku-tvarkymo-organizacija/
https://www.cci.lt/naujienos/pazintis-su-rumu-nariais-vsi-gamtos-ateitis-licencijuota-pakuociu-atlieku-tvarkymo-organizacija/
https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2019/10/07/news/rusiuojate-atliekas-specialistai-paaiskino-kokias-klaidas-darote-5731024/
https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2019/10/07/news/rusiuojate-atliekas-specialistai-paaiskino-kokias-klaidas-darote-5731024/


55 
 

 
 

 
 
Delfi.lt – 2019 12 15 – „Atliekų tvarkytojai susidūrė su keistu deficitu“.  
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/atlieku-tvarkytojai-susidure-su-keistu-deficitu.d?id=83035807 
 

 

 

 

 

 

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/atlieku-tvarkytojai-susidure-su-keistu-deficitu.d?id=83035807
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5 Priemonė. Elektroninis informacinis leidinys. 
Tęstinė priemonė. 
 
El. paštu tikslinei auditorijai platinamas ir interneto svetainėje talpinamas elektroninis  leidinys / 
naujienlaiškis.  
 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Tikslinė auditorija buvo informuota apie naujausius pasikeitimus, organizacijos vykdomą veiklą, 
pakuočių sektoriaus aktualijas.  
 
Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  

I ketv. – išsiųstas1 naujienlaiškis (Nr. 1. išsiųstas 2019 m. kovo 29 d.).  
II ketv. – išsiųstas1 naujienlaiškis (Nr. 2. išsiųstas 2019 m. birželio 5 d.). 
III ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis (Nr. 3. išsiųstas 2019 m. rugsėjo 27 d.).  
IV ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis (Nr. 4. išsiųstas 2019 m. gruodžio 19 d.).  

 
Skirta suma:  
2000 Eur be PVM.  
 
 
Nr. 1 naujienlaiškis  
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Nr. 2 naujienlaiškis  
 

 

 
 
Nr. 3. Naujienlaiškis   
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Nr. 4. Naujienlaiškis   
 

 

 

 
 
 
6 Priemonė. Seminarai gamintojams ir importuotojams  
Netęstinė priemonė. 
 
Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą.   
 
Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  
IV ketv. suorganizuoti trys konsultaciniai seminarai – „Pakuočių apskaitos GPAI sistemoje reikalavimai. 
Teisiniai pagrindai ir praktiniai aspektai“. 
 
Seminarams paruoštos priemonės: prezentacijų seminarams kūrimas, dalomosios ir reklaminės medžiagos 
seminarui, seminaro dalyviams parengimas, gamyba (darbotvarkės parengimas, rollup sukūrimas ir 
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pagaminimas, atmintinių sukūrimas bei gamyba, bloknotų atspausdinimas, video klipo apie Kiniją 
adaptavimas lietuvių k. (vertimas + teksto redagavimas + garsinimas), kiti seminarų organizavimo 
klausimai. Po renginių – pranešimų rengimas apie vykusius seminarus.  
 
Seminarai vyko: 2019 10 24 Kaune, 2019 11 06 Vilniuje, 2019 11 22 Kaune. 
 
Skirta suma:  
13000 Eur be PVM. 
 
 
Renginių akimirkos:  
 

 
 
 

 
Priemonės seminarams: rollup, atmintinės, bloknotai, video klipo apie Kiniją adaptavimas lietuvių k.  
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7 Priemonė. Video ciklas. 
Netęstinė priemonė. 
 
Video formatu pateikiama aktuali informacija apie pakuočių atliekų tvarkymą ir rūšiavimą. 
 
Priemonės vykdymo aprašymas: 
Siekiant didinti vartotojų informuotumą, stiprinant sektoriaus įvaizdį ir patikimumą, sukurti penki video 
apie pakuočių atliekų tvarkymą bei rūšiavimą.  
Video sklaida vykdyta: 

• Įmonės interneto svetainėje www.gamtosateitis.lt.  
• Soc. tinkluose: Facebook, Instagram, www.youtube.com. 

 
Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  
I ketv. – sukurtas video su influenceriu Vadimu Zizu „Man rūpi gamtos ateitis. Rūšiuoju aš. Rūšiuok ir 
Tu.“ (2019 m. kovo mėn.).  
II ketv. – sukurti 2 (du) video: video su influenceriu Indre Stonkuviene „Indrė Stonkuvienė – apie 
atsakingą rūšiavimą“ (2019 m. birželio mėn.) ir infografinis video „Pakuotės kelias“ (2019 m. gegužės  
mėn.).  
III ketv. –  sukurtas video su sveikos mitybos specialistu, aktyvaus gyvenimo būdo treneriu ir tinklaraščio 
„Motyvuoti Atletai“ įkūrėju Artur Swan. Motyvuoti atletai – „Geriausios pieno pakuotės tyrimas“ (2019 
m. rugsėjo mėn.).  
IV ketv. – sukurtas video su influenceriu Jurgiu Didžiuliu – „Tikiu rūšiavimu“ (2019 m. lapkričio mėn.).  
 
Skirta suma:  
8000 Eur be PVM.  
 
 
Video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cbZDSqx2SrE 
https://www.facebook.com/zizasvadimas/videos/267052954233913/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamtosateitis.lt/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cbZDSqx2SrE
https://www.facebook.com/zizasvadimas/videos/267052954233913/
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https://www.facebook.com/indre.stonkuviene/videos/10217802590047790/ 

 
 
http://gamtosateitis.lt/pakuotes-kelias/ 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nxtoUKSsMqo&feature=emb_logo 
 

 

https://www.facebook.com/indre.stonkuviene/videos/10217802590047790/
http://gamtosateitis.lt/pakuotes-kelias/
https://www.youtube.com/watch?v=nxtoUKSsMqo&feature=emb_logo
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https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/2458971787692423/ 
 

 
 
 
8 Priemonė. Švietimo akcija moksleiviams. 
Netęstinė priemonė. 
 
Bendradarbiavimo projektas su tikslinei auditorijai skirtu tęstiniu projektu, skatinančiu moksleivius gilinti 
žinias apie aplinkosaugą, įtraukiantis dalyvauti Lietuvos mokyklas.  

Priemonės vykdymo aprašymas ir įgyvendinimo apimtis:  

I ketv. – suorganizuoti du renginiai ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėms Vilniaus lopšelyje-darželyje 
„Šypsenėlė“ (sausio mėn.) ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas“ (kovo mėn.).  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jurgisdid/videos/2458971787692423/
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Renginių akimirkos: 

 

 

 

 
2018 m. pabaigoje pasakų rūšiavimo knyga „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“ pasiekė per 100 
skirtingų vaikų darželių visoje Lietuvoje – įvairios edukacinės programėlės tebevyko regionuose ir 2019 
m.  
 
Edukacinių renginių akimirkos regionuose:  
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Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“  

 

 
Ukmergės lopšelis-darželis „Eglutė“  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
II ketv. – suorganizuoti 2 (du) renginiai ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėms: Vilniaus vaikų lopšelyje-
darželyje „Rudnosiukas“ (gegužės mėn.) ir Kauno lopšelyje-darželyje „Bitutė“ (birželio mėn.). 
Reportažas iš apsilankymo lopšelyje-darželyje „Rudnosiukas“ komunikuotas TV3 laidoje „Mamyčių 
klubas“.  
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Renginių akimirkos: 
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III ketv. – suorganizuoti 2 (du)  renginiai ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėms Jonavos vaikų lopšelyje-
darželyje „Dobilas“ ir „Saulutė“ (rugsėjo mėn.).  

 
Renginių akimirkos: 
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IV ketv. – sukurta nauja edukacinė programa „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“, ikimokyklinio 
amžiaus vaikams / pradinių klasių moksleiviams. 

Suorganizuoti 5 (penki) renginiai ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėms / pradinių klasių moksleiviams: 
Vilniaus Ąžuolyno progimnazijoje (spalio mėn.), Vilniaus Žiburio pradinėje mokykloje (spalio mėn.); 
Marijampolės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ir lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ (lapkričio mėn.); 
Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“ (gruodžio mėn.).  

Renginių akimirkos: 
 
Vilniaus Ąžuolyno progimnazijoje ir Vilniaus Žiburio pradinėje mokykloje 
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Marijampolės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ bei Aukštadvario mokykloje-darželyje 
„Gandriukas“ 
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Edukacinių renginių akimirkos regionuose:  
 
Kalvarijos vaikų-lopšelis darželis „Žilvitis“ 

 
 
Pagirių vaikų-lopšelis darželis „Pelėdžiukas“ 

 
 
Plungės vaikų-lopšelis darželis „Roudonkepuraitė“ 

 
 
Panevėžio miesto lopšelis-darželis „Rūta“  
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Telšių miesto lopšelis-darželis „Eglutė“  

 
 
Priemonės įvykdymo data:  
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
Skirta suma:  
18000 Eur be PVM.  
 
 
9 Priemonė. 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. 
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
 
Skirta suma:  
15000 Eur be PVM.  
 
 
10 Priemonė. Įvairios kitos VšĮ „Gamtos ateitis“ akcijos ir iniciatyvos visuomenės 
švietimo tema.  
 
Papildomos nenumatytos priemonės 
 
Priemonės įvykdymo data: 
2019 m. sausio – gruodžio mėn.  
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Priemonės įgyvendinimo apimtis:  
 
I ketv. – pradėta kurti priemonė – knygelė vaikams atsakingo vartojimo ir rūšiavimo tema. Parengta 
prezentacija „Pasiūlymai dėl pakuočių tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo“. 

 
 

 

 
II ketv. – pagaminti daugkartinio naudojimo bambukiniai šiaudeliai su „Gamtos ateitis“ logotipu. Sukurta 
nauja VšĮ „Gamtos ateitis“ prezentacijos foma. Tęstiniai I-II ketv. darbai: knygos KUBUŠ tema kūrimo 
darbai: pasakos kūrimas, knygos iliustravimas. Beatos Nicholson įrašas pakuočių atliekų rūšiavimo tema.  
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III ketv.:  

• Tęstiniai I-III ketv. darbai: atspausdinta edukacinė knyga ikimokyklinio amžiaus vaikams / 
pradinių klasių moksleiviams – „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“. Knygoje aprašomos 
nūdienos problemos, susijusios su neatsakingu vartojimu ir pasiūlomas receptas, kaip į paprastus 
dalykus, pvz. organizuojamą gimtadienį, galima pažvelgti naujai – surengti jį tokį, kad po jo liktų 
kuo mažiau atliekų, šiukšlių ir liktų tik gražūs prisiminimai bei teigiamos emocijos, o ne 
panaudoti vienkartiniai šiaudeliai, puodeliai, dovanų popieriaus.  

• Knyga (9000 vnt. tiražu) pagaminta iš 100 proc. perdirbtų antrinių žaliavų.  

• Pasitelkus vaikų focus grupę (2019 m. liepos 26 d.), sukurta speciali edukacinė programa, kuri 
pasieks Lietuvos darželius ir mokyklas kartu su knygomis.  

• Sukurta dizaino koncepcija įmonės šūkiui „Gamtos ateitis – mūsų rankose“, kuri pritaikyta kuriant 
įvairias edukacines, informacines priemones pakuočių atliekų tvarkymo / rūšiavimo tema.   
 

• Sukurtas video apie įmonės teikiamas paslaugas – kuris publikuotas Facebook grupėje „GPAIS 
buhalteriams“.  
 
 

Edukacinė knyga „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“ 
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Speciali edukacinė programa Lietuvos darželiams ir mokykloms 

 

 

 
Video apie įmonės teikiamas paslaugas 
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Koncepcija įmonės šūkiui „Gamtos ateitis – mūsų rankose“ 

 

 
IV ketv.:  

• Edukacinės knygos „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“ išsiųstos savivaldybėms, švietimo 
įstaigoms (pagamintų kng. kiekis – 9000 vnt.). 

 
• Pagaminti daugkartinio naudojimo puodeliai-suvenyrai (500 vnt.). 

• Suorganizuota reklaminė kampanija e-žiniasklaidoje (2019 11 20 – 11 29). 

• Inicijuotas / publikuotas straipsnis „Verslo žinioms“ (inicijavimas, gairių rengimas, derinimas ir 
koordinavimas su žurnalistu (2019 11 25)).  
 

• Vykdyta komunikacija LinkedIn soc. tinkle. LinkedIn komunikacija – post‘ų, pristatančių įmonės 
teikiamas paslaugas, ciklo sukūrimas.  
 

• Lauko reklamos "Gamtos ateitis – mūsų rankose" 5 (penkiuose) Lietuvos miestuose parengiamieji 
darbai. Lauko reklamos "Gamtos ateitis – mūsų rankose" koncepcijos sukūrimas, tentų gamybos 
organizavimas ir parengiamieji darbai reklaminei kampanijai nuo 2020 m. sausio mėn. 

 
• Lipdukų su „Gamtos ateitis“ logotipu specialioms atliekų rūšiavimo dėžėms gamyba, 

apklijavimas, išsiuntimas. 
 

• Parengiamieji darbai komunikacijai "Žinių radijo" laidose 2020 metais – "Mažiau yra daugiau": 
(48 vnt.) reklaminio video / audio klipo kūrimas, laidų tematikos derinimas. 
 

• Įvaizdinė reklama socialiniuose tinkluose – uždaroje Facebook grupėje „GPAIS buhalteriams“ 
(2019 11 19 – 12 01).  
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Edukacinės knygos „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“ ikimokyklinio amžiaus vaikams / pradinių 
klasių moksleiviams – knygos  išsiųstos savivaldybėms, švietimo įstaigoms. 
 

 
 
 
Daugkartinio naudojimo puodeliai-suvenyrai su „Gamtos ateitis“ logotipu  
 

 
 
Įmonės reklaminė kampanija socialiniuose tinkluose 
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Straipsnio „Verslo žinioms“ inicijavimas. 
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/11/25/svarbu-iki-gruodzio-1d-pasirinkti-pakuociu-atlieku-tvarkymo-
organizacija 

 

 
 
Komunikacija LinkedInsoc. tinkle. 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.vz.lt/paslaugos/2019/11/25/svarbu-iki-gruodzio-1d-pasirinkti-pakuociu-atlieku-tvarkymo-organizacija
https://www.vz.lt/paslaugos/2019/11/25/svarbu-iki-gruodzio-1d-pasirinkti-pakuociu-atlieku-tvarkymo-organizacija
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Lauko reklamos "Gamtos ateitis – mūsų rankose" koncepcija 
 

 
 
Lipdukai su „Gamtos ateitis“ logotipu specialioms atliekų rūšiavimo dėžėms  

 
 
Parengiamieji darbai komunikacijai „Žinių radijo“ laidoje 2020 metais – "Mažiau yra daugiau" 
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Įmonės reklaminė kampanija socialiniuose tinkluose – uždaroje FB grupėje „GPAIS buhalteriams“.   
 

 
 
 
Skirta suma:  
55505,93 Eur be PVM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr. 1 

Nr.

Juridinio 

asmens 

kodas

Įmonės pavadinimas
Dalyvavimo organizacijos 

veikloje forma

Stiklinė 

pakuotė       

(11)

Popierinė ir 

kartotinė 

pakuotė           

(15)

Plastikinė 

pakuotė       

(12)

PET 

pakuotė       

(17)

Medinė 

pakuotė       

(18)

Kombinuota 

(kita) 

pakuotė       

(19)

Kombinuota 

(VMPK) 

pakuotė           

(13)

Metalinė 

pakuotė       

(15)

Kita 

pakuotė     

(16)

Sutarties 

sudarymo data

Data, nuo 

kurios 

organizacija 

pradeda vykdyti 

pavestą pareigą
1 110723673 Norvelita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2016-04-12 2017-01-01

2 221514010 Grafobal Vilnius, Lietuvos ir Slovakijos AB Pavedimo davėjas x x x 2016-05-04 2017-01-01

3 300073229 Maldis, UAB Pavedimo davėjas x 2016-05-05 2017-01-01

4 110639887 Plasta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-05-05 2017-01-01

5 300037592 Kauno stiklas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-05-05 2017-01-01

6 147038795 Panevėžio stiklas, AB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2017-01-01

7 122903266 Somlita, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-05-20 2017-01-01

8 302525117 Heidelbergcement Klaipėda, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-06-17 2017-01-01

9 166102551 Oqema, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-07-08 2017-01-01

10 125310844 Amerata, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2016-08-03 2017-01-01

11 126199731 Grigeo Baltwood, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-08-04 2017-01-01

12 134819954 Lipnus, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-09-12 2017-01-01

13 122641522 Skonio paslaptis, UAB Pavedimo davėjas x x 2016-11-30 2017-01-01

14 303301008 Fleksografijos paslaugų centras, UAB Dalininkas, pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

15 134505238 Saldoga, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

16 302482299 Zoo taip, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

17 300097486 Naujoji kryptis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2016-11-30 2017-01-01

18 3,6501E+10 Jordano Kenstavičiaus indiv. veikla pagal pažymą Nr. 193972 Pavedimo davėjas x x 2016-11-30 2017-01-01

19 301731609 Sonec, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

20 303020107 Zuja, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2016-11-30 2017-01-01

21 133390886 Bukutis, MB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2017-11-24 2017-01-01

22 304419408 Das Restaurant, UAB Pavedimo davėjas x x 2016-11-30 2017-01-01

23 211627020 Konecranes, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

24 134003118 Metgama, UAB Pavedimo davėjas x x x 2016-11-30 2017-01-01

25 135226857 Kornita, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-23 2018-01-01

26 132000618 Vesta-Inter, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-23 2018-01-01

27 134382579 Manjana, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

28 300531210 Biogra, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-04 2018-01-01

29 210725910 Italiana Lt, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-23 2018-01-01

30 169887598 Plungės šaltis, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

31 235256310 Amoka, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

32 132345137 Naujasis Nevėžis, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

33 134515346 Chirurgijos technologijos, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

34 303289082 CSUB LT, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

35 111691239 Granex, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

36 135489274 Ryškioji kometa, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

37 133933225 Mimeta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

38 135662541 Kauno tiekimo prekybos centras, UAB Pavedimo davėjas x 2017-11-30 2018-01-01

39 132529361 Margiris, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2017-11-07 2018-01-01

40 301535877 Deichmann Avalynė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-12-01 2018-01-01

41 301900564 SAPAS ir KO, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

VšĮ "Gamtos ateitis" steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas

2019

https://iks.am.lt/iks2/organization-members/organization-members-edit.xhtml?id=10000000000000028588


42 300119801 Akepus, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-28 2018-01-01

43 134048864 Bidfood Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

44 123054645 Herba Humana, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

45 300651291 RGE Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

46 149679465 Mašinų gamykla Astra, AB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

47 110599930 Baltik Vairas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-28 2018-01-01

48 121135536 Lesta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-29 2018-01-01

49 141830367 Imedeksa, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

50 121420097 Specializuota komplektavimo valdyba, AB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

51 223397680 Paliūtis, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

52 301850652 Baltic Fresh Fruit, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

53 300612477 Recesus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

54 168586873 Krekenavos agrofirma, AB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

55 184764649 Simpras, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-29 2018-01-01

56 110698387 Gargždų plytų gamykla, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-29 2018-01-01

57 125762333 Matuizų dujų silikatas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-29 2018-01-01

58 184589363 Matuizų plytinė, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-29 2018-01-01

59 140926081 Klaipėdos duona, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

60 110384422 Henkell Freixenet Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2017-11-29 2018-01-01

61 211589420 iDeal LT, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-17 2018-01-01

62 153643973 Alytaus keramika, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

63 158823516 Gudobelė, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

64 165387834 Kupiškio plytų gamykla, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-29 2018-01-01

65 159700872 Rokų keramika, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-20 2018-01-01

66 278666190 Švenčionėlių keramika, UAB Pavedimo davėjas x 2017-11-29 2018-01-01

67 300062154 O'Pen Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-17 2018-01-01

68 188607684 Lietuvos bankas Pavedimo davėjas x x x 2017-11-23 2018-01-01

69 300598522 Sakret LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-27 2018-01-01

70 302556657 Nanotekas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-28 2018-01-01

71 300076289 Varėnos pienelis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-28 2018-01-01

72 271383880 Sulinkiai, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-28 2018-01-01

73 120682381 Gaudrė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-29 2018-01-01

74 141524826 Betono mozaika, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

75 233370660 Stiklo lakštas, UAB Pavedimo davėjas x 2017-11-30 2018-01-01

76 300563998 Bauroc, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

77 300126728 Balmerk Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

78 302335107 AZ-Pack, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

79 178715423 Viada Lt, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

80 123071413 Ogmina, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

81 121536397 Dionizas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

82 110337853 Skorpiono takas, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

83 210502640 SCT Lubricants, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

84 302561234 AD Wood, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

85 159931142 Agnapolio dvaras, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

86 211523370 Tikkurila, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

87 302565389 Margin, UAB Pavedimo davėjas x 2017-11-30 2018-01-01

88 110052936 Lietuvos monetų kalykla, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

89 111570853 Saint- Gobain statybos gaminiai, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

90 304516437 Leca Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

91 302811339 Alfa trade, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

92 156667399 Achema, AB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-28 2018-01-01



93 135278010 Orkla Foods Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 2017-11-29 2018-01-01

94 135487985 Džinsų stilius, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-12-01 2018-01-01

95 177304814 Baltijos Brasta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-12-01 2018-01-01

96 122224190 Vaisių sultys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

97 124688862 Vilniaus alus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

98 133990589 Volfas Engelman, AB Pavedimo davėjas x x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

99 110458043 Azovlitas, BĮ UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

100 125542554 Delano, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-24 2018-01-01

101 302709067 JW Trade, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-14 2018-01-01

102 163679793 Espersen Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-30 2018-01-01

103 302674050 Aqua verum, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

104 302596534 Dauniškio Prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-02 2018-01-01

105 111589049 Antalis, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-12-01 2018-01-01

106 302546225 Foksas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

107 302591590 AE Medical, UAB Pavedimo davėjas x x x 2017-11-30 2018-01-01

108 304102190 HC Betonas, UAB Pavedimo davėjas x x 2017-11-28 2018-01-01

109 301894613 Medaus pirkliai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2017-11-30 2018-01-01

110 135049563 Gemaga, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-30 2018-01-01

111 147754321 Joglė, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2017-12-01 2018-01-01

112 304446355 Luksada, MB Pavedimo davėjas x x 2017-11-29 2018-01-01

113 304330849 Renovus, MB Pavedimo davėjas x x x x 2017-11-29 2018-01-01

114 301733268 Juta Jazz Kava, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-03-28 2018-03-28

115 140548023 Vyturys, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-04-04 2018-04-04

116 304707691 Ablatus, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-04-23 2018-04-23

117 302483885 Vykelida, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-04-24 2018-04-24

118 304184885 Emiva, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-04-28 2018-04-28

119 156718630 Edega, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-05-04 2018-05-04

120 304686261 Sommelier Partners, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-05-29 2018-05-29

121 304220452 Politechnologijos, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-05-30 2018-05-30

122 4,6606E+10 Gražinos Skardžiuvienės bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 2018-06-06 2018-06-06

123 3,6209E+10 Gedimino Skardžiaus specializuotas bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 2018-06-06 2018-06-06

124 3,851E+10 Edgaro Skardžiaus bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 2018-06-06 2018-06-06

125 301425676 Universta, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-07-05 2018-07-05

126 3,8105E+10 Kęstučio Sakalausko I. V. Pavedimo davėjas x 2018-07-18 2018-07-18

127 304705516 Albau, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-07-25 2018-07-25

128 304073881 Bordena, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-07-27 2018-07-27

129 301746027 Elestika, UAB Pavedimo davėjas x 2018-07-27 2018-07-27

130 304784428 Kekava Foods LT, UAB Pavedimo davėjas x 2018-07-30 2018-07-30

131 304784403 Scandinavian Seafood Factory, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-08-06 2018-08-06

132 4,0003E+10 Sigmen, SIA Pavedimo davėjas x x 2018-09-05 2018-09-05

133 304651381 FMCG prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-09-25 2018-09-25

134 302929234 Target Group, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-10-08 2018-10-08

135 135882854 Stručių genetikos centras, ŽŪK Pavedimo davėjas x 2018-10-24 2018-10-24

136 302549998 In Fatis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-10-26 2018-10-26

137 304919986 Sophela, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-12 2018-11-12

138 300520534 Statybų priežiūra, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2018-12-01

139 300593888 Litmar MK, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2018-12-01

140 300088590 JA Prekyba, UAB Pavedimo davėjas x 2018-03-28 2019-01-01

141 120536985 Biok laboratorija, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-03-28 2019-01-01

142 111782728 Baltijos aliejus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-03-29 2019-01-01

143 304042640 Istilius, MB Pavedimo davėjas x x x x 2018-06-01 2019-01-01



144 111794125 Studio Moderna, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-09-05 2019-01-01

145 134174610 Soliris, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-09-25 2019-01-01

146 211736870 Minordija, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2018-09-26 2019-01-01

147 158834911 Savingė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-10-02 2019-01-01

148 301737843 Delikatesai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 2018-10-02 2019-01-01

149 110742111 Topplastas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-10-05 2019-01-01

150 110667865 Savex, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-10-08 2019-01-01

151 158978438 Ovalda, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-10-08 2019-01-01

152 300015304 Granmax, UAB Pavedimo davėjas x 2018-10-22 2019-01-01

153 302842562 Bag factory, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-10-26 2019-01-01

154 302621521 Daigita, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-10-30 2019-01-01

155 148430728 Interselas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-10-31 2019-01-01

156 174921721 Eripo, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-10-31 2019-01-01

157 300579689 Wexis, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-05 2019-01-01

158 302462179 CTO LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-08 2019-01-01

159 136022722 Promodus IO, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-12 2019-01-01

160 304545403 Axioma Metering, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-12 2019-01-01

161 123935434 Česma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-12 2019-01-01

162 110862986 EJOT Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-21 2019-01-01

163 133276427 Panemunės eglė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-22 2019-01-01

164 126298220 Vilniaus aidai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-23 2019-01-01

165 135725714 Liūtukas ir Ko, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-23 2019-01-01

166 164229952 Jovaigė, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-23 2019-01-01

167 110433047 Mida LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-23 2019-01-01

168 302559322 Mobile Heavy Machinery, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-26 2019-01-01

169 158915911 Nematekas, ŽŪB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-26 2019-01-01

170 158902846 Girelės paukštynas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-26 2019-01-01

171 141517066 Sabelijos prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-26 2019-01-01

172 300110503 Ralko, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-27 2019-01-01

173 124260420 Kosvila Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-27 2019-01-01

174 111562753 Lithuanian Snacks, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-28 2019-01-01

175 301232727 Paliūčio baldai, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-28 2019-01-01

176 125377615 Vainekta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2018-11-28 2019-01-01

177 303051024 Serinta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

178 134937372 Selteka, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-28 2019-01-01

179 302336134 Stogų sistemos, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-28 2019-01-01

180 121673734 Kotryna, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2018-11-28 2019-01-01

181 110679643 Maristika, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

182 304045355 Premia KPC, AB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-28 2019-01-01

183 185115813 Pro colore, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

184 164302539 Gausoja, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

185 147671270 Plastara, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-28 2019-01-01

186 140817146 Libra Vitalis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

187 156510469 Poraistė, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-28 2019-01-01

188 302565421 Agroprimum, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-28 2019-01-01

189 121464065 Grida, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 2018-11-28 2019-01-01

190 111613233 Papyrus Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-28 2019-01-01

191 111760112 Monier, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-28 2019-01-01

192 156667584 Baldai Jums, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-28 2019-01-01

193 284088150 Bikuvos prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

194 135774259 Kauen craft, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01



195 300041523 Carlsen Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

196 173211960 Vilroka, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-29 2019-01-01

197 111580438 Darval, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-29 2019-01-01

198 140032455 Rasa, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-29 2019-01-01

199 175711843 Bageta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

200 164791927 Durpeta, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-29 2019-01-01

201 111693813 Reaton, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-29 2019-01-01

202 134993481 Osama, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-29 2019-01-01

203 125835571 Lenpaka, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-29 2019-01-01

204 141314774 O. Bistrovo ind. Įm. Pavedimo davėjas x x 2018-11-29 2019-01-01

205 124586697 Mebarta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

206 124489682 Makvis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

207 304113404 Amberfruta, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-29 2019-01-01

208 244948610 Plieno fortas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

209 179336732 Benera, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

210 304119414 Lenktas medis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-29 2019-01-01

211 301843597 Solemlux, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-29 2019-01-01

212 135620058 Ceryx, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-29 2019-01-01

213 121704674 Titanika, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-29 2019-01-01

214 149704228 Liginta, Ž. Kulakausko IĮ Pavedimo davėjas x x x 2018-11-29 2019-01-01

215 110717396 Baltijos bretlingis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-29 2019-01-01

216 154272478 Kirvilė, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

217 300156408 Divinitus, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

218 121730797 Sparta, AB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

219 184536955 Merkys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

220 303096418 Krabas ir Co, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

221 122590280 Pakmarkas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

222 123232998 Medžista, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

223 281324460 Gelmesta, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

224 110778328 Norfos mažmena, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

225 110512039 Rivona, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

226 302310723 Miketa, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

227 304076393 Kurda, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

228 245595280 Valvėsta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

229 304552166 Baltijos cementas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

230 302805902 Dasella, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

231 123743786 Estilita, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

232 121944712 Baltic Master, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

233 174952396 Actas, AB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

234 134056779 Limedika, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

235 300142700 Elme metal Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

236 110711742 Paroc, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

237 134600387 Dasta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

238 181323749 Daturė, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

239 302904398 Oilis Baltic, MB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

240 125877727 Gintarinė vaistinė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

241 134519743 Kosmelita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

242 302484332 Baltų galia, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

243 147307231 M Sportas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

244 159666427 Sauda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

245 154838481 Biržų duona, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01



246 249664610 Snaigė, AB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

247 178609936 Girios, Masevičiaus įmonė Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

248 304531670 Fruit Era, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

249 157562515 Bariūnų ŽŪB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

250 300077583 Reba, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

251 302481934 Litmet, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

252 171696632 Litnaglis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

253 302738453 Toskanas, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

254 133489699 Evelita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

255 233393310 Itab Shop Concept Lithuania, AB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

256 175712411 Ginkūnų paukštynas, ŽŪB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

257 300546358 Vilniaus skalbykla, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

258 133487680 Jūratės Gulbinienės, IĮ Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

259 145377366 Citma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

260 110053842 Lietuvos geležinkeliai, AB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

261 134128196 Pico line, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

262 122762627 Sangaida, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

263 134047424 Helvina, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

264 302632795 Solchem LT, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

265 302843536 ZOOCENTRAS LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

266 302465182 Pro Clean LT, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

267 304080662 Imex baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

268 149562782 Koslita, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

269 302587019 Domus naturae, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

270 304419657 Litspringas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

271 154742821 Agaras, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

272 122038467 Sudaira, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

273 303704393 Michael Kors (Lithuania), UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

274 302707447 Stonelita, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

275 110851580 Budmat steel service, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

276 133321178 Lemona, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

277 111546368 Scobie& Melntosh, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

278 140692326 Danushis Chemicals, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

279 303366970 Doto grupė, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

280 234978950 Gairana, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

281 300582564 Sandoz Pharmaceuticals filialas Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

282 300743430 Fish line, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

283 184631428 Tandemus, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

284 300054969 Eurovesta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

285 240616710 Klaipėdos mediena, AB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

286 163314524 Sakuona, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

287 300132478 VMG Technics, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

288 300151592 Lietuvos ryto spaustuvė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

289 151453167 Marijampolės pieno konservai, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

290 126284053 Delantera, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

291 300113830 Baltled, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

292 300106070 Lukšių pieninė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

293 303227903 Blokelių centras, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

294 140518037 Perdanga, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-11-30 2019-01-01

295 303096507 Eurofrosta, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

296 302251431 Arkties kelias, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01



297 121559428 Skuba, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

298 304096563 ICECO žuvis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

299 304830651 Ortofabrikas, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

300 123631164 Melisa laboratorium, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

301 300576077 Lietmeta, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

302 300057463 Mega Baltic, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

303 140647950 Žemaičių žuvis, R. Žemaičio IĮ Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

304 121791490 Nukas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

305 302329061 Grigeo Packaging, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

306 304215302 Estnaila, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2018-11-30 2019-01-01

307 302465727 EVD, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

308 304039854 EVD Baltija, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

309 124446859 Eurovaistinė, UAB Pavedimo davėjas x 2018-11-30 2019-01-01

310 132660250 Vaiga, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-11-30 2019-01-01

311 140051427 Augma, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-11-30 2019-01-01

312 247025610 Panevėžio specialus autotransportas, AB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

313 302705617 AG Seafood Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

314 111468510 Bang & Bonsomer, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

315 302607112 Tex systems, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

316 300591054 Darus, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

317 303713353 Gonas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

318 134494286 Judex, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

319 120054177 AD Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

320 304136958 Kečas, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

321 170604677 Vaidoma, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

322 300911682 Sileda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

323 134884165 Krinona, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

324 124260235 Vilniaus Augma, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

325 164156867 Kretingos grūdai, AB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

326 302206532 Genba foods, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

327 303395484 Genba pharma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

328 144863899 Rengmė, G. Bičkaus įmonė Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

329 161111219 Nordic Sugar Kėdainiai, AB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

330 111448632 Tamro, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

331 176603379 Grimeda, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

332 111785261 Glaxosmithkline Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

333 300970531 Autospintas, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

334 300034906 Tomuvos didmena, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

335 303795375 Rietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

336 177066932 Klaipėdos mėsinė, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

337 142108236 Žemaitijos spauda, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

338 304562751 Solo prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

339 187825139 Lėdis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

340 124945673 Argo akis, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

341 303015156 Lietungė, MB Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

342 304185745 Edelmax, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

343 245379560 Juvidė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

344 304516597 SN2, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

345 110579290 Eternit Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

346 132567981 Ardi LT, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

347 304760217 Bonum statum, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01



348 302669306 Naujapolė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

349 303790378 Skorsten Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

350 300115475 Scandbook, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2018-12-01 2019-01-01

351 300960658 Dilmera, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

352 145342632 Modopak, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

353 175042929 Armplast, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

354 133724460 Švaistūnas, UAB Pavedimo davėjas x 2018-12-01 2019-01-01

355 303055396 Adama Northern Europe, UAB Pavedimo davėjas x x x 2018-12-01 2019-01-01

356 135154525 Dirbtinis pluoštas, UAB Pavedimo davėjas x x 2018-12-01 2019-01-01

357 133847235 Egusis, E. Skuodžio firma Pavedimo davėjas x x x x x 2018-12-01 2019-01-01

358 302331817 Gera mėsa, Kooperatyvas Pavedimo davėjas x 2018-12-27 2019-01-01

359 303029921 MedLinija, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2019-02-19 2019-02-19

360 303417404 Lamate, UAB Pavedimo davėjas x 2019-03-01 2019-03-01

361 302566427 Milonitas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2019-03-14 2019-03-14

362 303232277 Auresta, UAB Pavedimo davėjas x 2019-03-19 2019-03-19

363 304179888 Jaukus šurmulys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2019-03-28 2019-03-28

364 304421601 Auksinis standartas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2019-04-02 2019-04-02

365 303342485 Proplastik, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2019-04-04 2019-04-04

366 304953426 Hydro Extrusion Baltic AS filialas Pavedimo davėjas x x x x x 2019-04-12 2019-04-12

367 304747084 Taihema, UAB Pavedimo davėjas x x x 2019-04-16 2019-04-16

368 302998351 Opoltrans Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-05-26 2019-05-26

369 302760713 Andeta, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-06-19 2019-06-19

370 125961666 Libeta ir KO, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2019-06-27 2019-06-27

371 300141089 Stikmeta, UAB Pavedimo davėjas x x x 2019-07-05 2019-07-05

372 304274813 Addinol Lube Oil OU Lietuvos filialas Pavedimo davėjas x 2019-07-12 2019-07-12

373 302836488 Vagoneta, UAB Pavedimo davėjas x x x 2019-07-29 2019-07-29

374 304168009 Agroratas, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-08-29 2019-08-29

375 300960583 Vilniaus betono gaminiai, UAB Pavedimo davėjas x 2019-09-23 2019-09-23

376 304891864 Boros grupė, UAB Pavedimo davėjas x x x 2019-10-09 2019-10-09

377 303631867 Aintra, UAB Pavedimo davėjas x x x x 2019-10-10 2019-10-10

378 305186743 Frita, UAB Pavedimo davėjas x x x 2019-10-17 2019-10-17

379 304909383 Lambda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2019-10-24 2019-10-24

380 305174577 LIT EGG, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-11-04 2019-11-04

381 303133101 Tarsidė, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-11-27 2019-11-27

382 122538045 Švaros broliai, UAB Pavedimo davėjas x 2019-11-28 2019-11-28

383 304995101 Baldų taškas, UAB Pavedimo davėjas x x 2019-11-28 2019-11-28

384 304110899 Europos logistikos centras, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 2019-12-18 2019-12-18



Priedas Nr. 2 

 

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, 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  2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 



RATC) 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.  2019 m. balandžio30d. 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 04 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių 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 

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  „Biržų komunalinis 

ūkis“ 
2015 m. birželio 2 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

3 
UAB  „Druskininkų 

komunalinis ūkis“ 
2015 m. gegužės 19 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

4 UAB  „Dunokai“ 2015 m. gegužės 29 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

5 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 



balandžio 27/20/28d.  

6 UAB „Ekobazė“ 2019 m. kovo  1 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

7 UAB  „Ekobazė“ 2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

8 UAB  „Ekonovus“ 

2015 m. birželio 26/27 d. 

balandžio 19/22/24/28 d. 

2018 m. spalio 25 d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

9 
UAB  „Elektrėnų komunalinis 

ūkis“ 
2015 m. birželio 16 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

10 UAB  „Jonavos paslaugos“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

11 
UAB  „Jurbarko 

komunalininkas“ 
2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

12 UAB  „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. birželio 9 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

13 UAB  „Kauno švara“ 2015 m. birželio 10/26 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

14 UAB  „Kelmės vietinis ūkis“ 2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

15 UAB  „Kompata“ 2015 m. balandžio 13 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

16 
UAB  „Kretingos 

komunalininkas“ 
2015 m. birželio 3 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

17 
UAB  „Kuršėnų komunalinis 

ūkis“ 
2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

18 UAB  „Marijampolės švara“ 2015 m. gegužės 7 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

19 
UAB  „Mažeikių komunalinis 

ūkis” 
2015 m. birželio 8 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

20 UAB  „Molėtų švara” 2015 m. birželio 9 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

21 
UAB  „N. Akmenės 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

22 
UAB  „Nemenčinės 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 



23 
UAB  „Nemėžio 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

24 
UAB  „Pabradės 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

25 
UAB  „Pakruojo 

komunalininkas” 
2015 m. birželio 15 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

26 
UAB  „Palangos komunalinis 

ūkis” 
2015 m. gegužės 29 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

27 
UAB  „Panevėžio specialus 

autotransportas” 
2015 m. gegužės 25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

28 UAB  „Pasvalio gerovė” 2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

29 
UAB  „Raseinių komanalinės 

paslaugos” 
2015 m. vasario 25 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

30 
UAB  „Rokiškio 

komunalininkas” 
2015 m. gegužės 27 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

31 UAB  „Ecoservice projektai” 
2015 m. balandžio 27, 

gegužės 8/18 d. ; 2018 m. 

rugpjūčio  01 d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

32 UAB  „Švarinta” 2015 m. birželio 8 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

33 UAB  „Telšių keliai” 2015 m. gegužės 13 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

34 UAB „Skongalis“ 2015 m. birželio 1d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

35 
UAB  „Utenos 

komunalininkas” 
2017 m. gegužės19 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

36 UAB  „Valda” 2015 m. birželio 23/25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

37 UAB  „VSA Vilnius“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

38 UAB  „Ecoservice Klaipėda“ 2015 m. balandžio 17 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo 

organizavimo ir paslaugų teikimo 

39 UAB  „Zarasų komunalininkas“ 2015 m. birželio 26 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 

ir paslaugų teikimo 

 40 UAB „Ecoservice projektai“ 2019 m. vasario 28 d. Galioja 4 mėn. su galimybe pratęsti 
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 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“ 
Marijampolės  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 švara“ Molėtų r. 2017 m. gegužės 19 d. A14-263 
Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

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 

komunalininkas“ 
Utenos r. sav. 

2015 m. lapkričio  26 

d. 
S9-114 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 
 Įvykdyta 2018 02 01 

20 
AB „Panevėžio specialus 

autotransportas“ 
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 

autotransportas“ 
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“ 
Druskininkų  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 

32 UAB ,,Ekonovus“ Šakių r. sav. 2017 m. birželio 23 d. 
INFR/P/GA/0

6/23-01 

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 

komunalininkas‘ 
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/0

6/22-01 

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/0

6//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 

komunalininkas“ 
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 

komunalininkas“ 
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--01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms pastatymo 

finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 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 

komunalininkas“ 
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 
Šalčininkų r. sav. 2017 m. lapkričio 22d. Nr. 1 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 



administracija 

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 

komunalininkas“ 
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 

komunalininkas“ 
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 

komunalininkas“ 
Rokiškio r. sav. 2018 m. birželio 12d. 

INFRA/GA/20

180612-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

59 
AB „Rokiškio 

komunalininkas“ 
Rokiškio r. sav. 2018 m. birželio 12d. 

INFRA/GA/20

180612-02 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

60 
SĮ Kretingos 

komunalininkas 
Kretingos r. sav. 2018 m. liepos 5d. 

INFRA/GA/20

180705-01 S1-

800 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

61 

 

AB „Rokiškio 

komunalininkas“ 
Rokiškio r. sav. 2018 m. liepos 10d. 

INFRA/GA/20

180710-

02/DS-496 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

62 VšĮ „Gargždų švara“ Klaipėdos r. sav. 2018 m. rugpjūčio 13d. Nr. 18/08/13 
Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

63 UAB "Ecoservice" Šilutės raj. sav. 2018 m. gegužės 22d.  

INFRA-

P/GA/05/22-

01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

64 
UAB "Utenos 

komunalininkas" 
Utenos raj. sav. 2017 m. lapkričio 29d. Nr.S9-101 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

65 UAB "Ekonovus" 

Alytaus raj., Alytaus 

m., Prienų raj., 

Birštonas 

2018 m. balandžio 23d. 
INFRA/GA/20

18-04-23 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 



66 
SĮ ,,Kaišiadorių 

paslaugos“ 
Kaišiadorių r. sav. 2018 m. rugsėjo 6d. 

SUT- 279 prie 

SUT -122 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

67 UAB "Ekonovus" 

Alytaus raj., Alytaus 

m., Prienų raj., 

Birštonas 

2017 m. spalio 5d. 

INFRA-

P/GA/2017/10

/05-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

68 
UAB ,,Biržų 

komunalinis ūkis“ 
Biržų r. sav. 

2015 m. balandžio 20 

d. 

INFRA/GA/09

/20180420-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

69 
SĮ ,,Kaišiadorių 

paslaugos“ 
Kaišiadorių r. sav. 2018 m. spalio 19d. 

PAST-

2018/10/19-01 

prieSUT- 279 

prie SUT -122 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

70 
UAB  ,,Ecoservice 

projektai“ 
Trakų r. sav. 2018 m. spalio 12d. 

INFRA/GA/20

181012-01  

T12-81 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

71 VšĮ „Gargždų švara“ Klaipėdos r. sav 2018 m. spalio 25d. 
INFRA/GA/09

/20181025-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

72 
UAB  ,,Ecoservice 

Klaipėda“ 
Klaipėdos r. sav. 2018 m. gruodžio 31d. 

INFRA/GA/20

181231-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

73 
UAB  ,,Druskininkų 

komunalinis ūkis“ 
Druskininkų r. sav. 2018 m. kovo 15d. 

INFRA/GA/20

190315-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

74 
UAB  ,,Rokiškio 

komunalininkas“ 
Rokiškio r. sav. 2018 m. kovo 22d. 

INFRA/GA/20

190322-

01/DS237 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

75 
UAB  ,,UAB 

Ecoservice“ 
Vilniaus m. sav. 2018 m. kovo 29d. 

INFRA/GA/20

190329-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

76 UAB  ,,UAB Ekonovus“ Vilniaus m. sav. 2018 m. kovo 27d. 
INFRA/GA/20

190327-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 



77 
UAB  ,,Anykščių 

komunalinis ūkis“ 
Anykščio raj. sav. 2018 m. balandžio 12d. 

INFRA/GA/20

190412-03 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

78 
UAB  ,,Marijampolės 

švara“ 
Marijampolės  r. sav. 2019 m. balandžio 12d. 

INFRA/GA/20

190412-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

79 

UAB  ,,Ekonovus“, 

Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras 

Alytaus r. sav., Alytaus 

m., Prienų raj., 

Birštono sav. 

2019 m. balandžio 15d. 

INFRA-19-

04/15-

ARATC-

EKON 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

80 UAB  ,,Pasvalio gerovė“ Pasvalio raj. 2018 m. gegužės 4d.  
INFR 18-

05/04 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

81 

UAB  ,,Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo centras“,  

Varėnos raj. 
2019 m. gegužės 22 

d. 

INFR -19-

05/22-

ARATC 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 

ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų įvykdymo 

82 

Tauragės rajono 

savivaldybės 

administracija,  

Tauragės raj. 2019 m. birželio 5 d. 
INFRA-19-

06/05-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms 

įsigijimo ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

83 

UAB  ,,Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo centras“,  

Varėnos raj. 2019 m. birželio 7 d. 

INFRA-19-

06/07-

Varėnos r. 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

84 
UAB ,,Pasvalio 

gerovė“,  
Pasvalio raj. 2018 m. liepos 15 d. 

30-19-

TIM(19/07/1

5) 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 

finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

85 
SĮ  ,,Kretingos 

komunalininkas“,  
Kretingos raj. 2019 m. liepos 30 d. 

PAST-

19/07/F1-

2016/16 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

86 

UAB ,,Druskininkų 

komunalinis ūkis“, 

UAB ,,Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo 

centras“ 

Druskininkų raj. 2019 m. liepos 9 d. 
INFRA-19-

07/08 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms 

įsigijimo ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

87 
UAB  ,,Marijampolės 

švara“ 
Kalvarijos r. sav. 

2019 m. rugsėjo 17 

d. 

INFRA/GA/

20190917-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms 

įsigijimo ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 



88 

UAB ,,Raseinių 

komunalinės 

paslaugos“ 

Raseinių r. sav. 
2019 m. rugsėjo 10 

d. 

INFRA/GA/

20190910-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms 

įsigijimo ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

89 
UAB ,,Nemėžio 

komunalininkas“ 
Vilniaus r. sav. 2019 m. rugsėjo 3 d. 

PAST/GA/20

191003-02 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

90 
UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ 
Vilniaus r. sav. 2019 m. rugsėjo 3 d. 

PAST/GA/20

191003-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  

pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 

įsipareigojimų 

įvykdymo 

RSP * -rūšiuojamojo surinkimo priemonės 

 

 

 

4 lentelė. Sąrašas sutarčių dėl nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos teikėjas Sutarties pasirašymo data Sutarties galiojimo data Sutarties objektas 

 

1 UAB "Energesman" 2019-04-02 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Plastiko, popieriaus, PET, metalo, stiklo pakuotė 

 

2 UAB "Ekobazė" 2019-04-10 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Medžio pakuotė 

 

3 UAB „Ecoservice“ 2019-04-18 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Medžio pakuotė 

 

4 UAB "Ekonovus" 2019-05-02 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Plastiko, popieriaus,medžio,kombinuota kita pakuotė 

5 UAB "Ekovalda" 
2019-05-06 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Medžio pakuotė 

6 UAB "Virginijus ir Ko" 
2019-06-06 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Medžio, metalo pakuotė 

7 UAB „Ecoservice“ 2019-06-17 2020-01-20 Medžio pakuotė 

 

8 UAB "Grigeo Recycling" 2019-10-14 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Popierius medžio 

 

9 UAB "Rivona" 2019-10-14 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Plastiko, popierius pakuotė 



 

10 UAB „Bauwerk Boen“ 2019-11-07 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Medžio pakuotė 

 

11 UAB „VSA Vilnius“ 2019-11-13 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Popierius, PET pakuotė 

12 UAB „Mažeikių komunalinis 

ūkis“ 2019-12-04 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Popierius, metalo pakuotė 

 

13 UAB „Baltic metal“ 2019-12-31 

iki visiško įsipareigojimų 

įvykdymo Metalo pakuotė 

 

Kartu su sutarčių sąrašu pateikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos sutarčių kopijos su priedais. 
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