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Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 
 

2021 m. Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą buvo pavedę 599 (penki šimtai devyniasdešimt 

devyni) gamintojai ir importuotojai. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1 prie 2021 metų ataskaitos. 

 

Organizacijos narių iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2021 metų pabaigos, tiektas vidaus rinkai bendras pakuočių kiekis ir faktinis sutvarkytas pakuočių 

atliekų kiekis(pagal Organizacijos išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus) 

 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t 
Sutvarkymo užduotys 

2021 m.  

Užduotimis nustatytas 

tvarkytinas faktinis pakuočių 

atliekų kiekis, t  

Faktinis sutvarkytas pakuočių 

atliekų kiekis, t  

Plastikinė 20026,431000 50% 10013,215500 10172,483000 

PET 3096,736000 50% 1548,368000 1557,708000 

Popierinė ir kartoninė 36202,533000 80% 28962,026400 28962,519000 

Metalinė 5462,018000 54% 2949,489720 3058,219000 

Stiklinė 18193,311 65% 11825,652150 11840,478000 

Kombinuota 591,881000 25% 147,970250 

719,711000 Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 
1116,788000 25% 279,197000 

Kita 0,000000 45% 0,000000   

Medinė 23560,820000 45% 10602,369000 10622,000000 

VISO 108250,518000   66328,288020 66933,118000 
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Informacija apie 2021 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 2021 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 2021 metų ataskaitos pateikta: 

1 lentelė, kurioje pateiktas Sąrašas 

sutarčių, pasirašytų su 

savivaldybėmis dėl 

bendradarbiavimo organizuojant 

komunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir 

paruošimą naudoti; 

2 lentelė, kurioje pateiktas Sąrašas 

sutarčių, pasirašytų su atliekų 

tvarkytojais dėl komunalinių atliekų 

sraute susidarančių pakuočių 

atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo). 

3  lentelė, kurioje pateiktas Sąrašas 

sutarčių dėl infrastruktūros plėtros 

ir infrastruktūros plėtros 

finansavimo.  

60 (šešiasdešimt) 
sutarčių su 
savivaldybėmis. 
40 (keturiasdešimt) 
sutartys su atliekų 
tvarkytojais. 
120 (šimtas 
dvidešimt) 
sutarčiųdėl 

infrastruktūros 

plėtros ir 

infrastruktūros 

plėtros 
finansavimo. 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir 
darbo užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 5711 Eur. 
 

Sutarčių su pagal nustatytą tvarką išrinktais pakuočių atliekų 
surinkėjais dėl nekomunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir 
pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) 

Priemonė įvykdyta. 
(Priede Nr. 2 prie 2021 metų 
ataskaitos pateikta 4 lentelėje, 
kurioje pateiktas Sąrašas sutarčių 

28 (dvidešimt 
aštuonios) sutartys 
dėl nekomunalinių 
atliekų sraute 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir 
darbo užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 9177 Eur. 
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eksportuotojais dėl surinktų ir paruoštų naudoti pakuočių 
atliekų panaudojimo. 

dėl nekomunalinių atliekų sraute 
susidarančių pakuočių atliekų 
tvarkymo). 

susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo. 

Pakuočių atliekų tvarkytojų, su kuriais Organizacija sudarė 
sutartis dėl 2021 m. pakuotės atliekų tvarkymo užduočių 
vykdymo, sutarčių sąlygų vykdymo kontrolė 

Priemonė įvykdyta. 
2021 m. kovo 3 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB „Panevėžio 

specialus autotransportas“ 

apvažiavimo (kolektyvinio plastiko 

pakuočių atliekų surinkimo) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Panevėžio rajone 

patikrinimas. 

2021 m. kovo 18 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB „Raseinių 

komunalinės paslaugos“ 

apvažiavimo (individualaus srauto 

pakuočių atliekų surinkimo) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Raseinių rajone 

patikrinimas. 

2021 m. balandžio 12 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB 

„Nemenčinės komunalininkas“ 

apvažiavimo (Individualaus srauto 

pakuočių atliekų surinkimo) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Vilniaus rajone 

patikrinimas. 

2021 m. balandžio 21-22 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Molėtų 

švara“ apvažiavimo (Individualaus 

srauto pakuočių atliekų surinkimo) 

ir surinktų pakuočių atliekų 

sudėties nustatymo Molėtų rajone 

17 (septyniolika) 
patikrinimų 
 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir 
darbo užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma – 6054 Eur. 
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patikrinimas.  

2021 m. gegužės 6 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Jurbarko 

komunalininkas“  apvažiavimo 

(Kolektyvinio srauto pakuočių 

atliekų surinkimo-popierius ir 

plastiko)  Jurbarko mieste 

patikrinimas.  

2021 m. gegužės 20 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Panevėžio 

specialus autotransportas“ 

apvažiavimo (Kolektyvinio srauto 

pakuočių atliekų surinkimo- 

plastiko)  ir surinktų pakuočių 

atliekų sudėties nustatymo 

Panevėžio rajone patikrinimas. 

2021 m. gegužės 25 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo SĮ „Kompata“ 

apvažiavimo (Individualaus srauto 

pakuočių atliekų surinkimo- visos 

PA)  ir surinktų pakuočių atliekų 

sudėties nustatymo Ignalinos 

rajone patikrinimas.  

2021 m. birželio 3 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB „Elektrėnų 

komunalinis ūkis“ apvažiavimo 

(Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA ir 

Kolektyvinio srauto pakuočių 

atliekų surinkimas -Plastikas)  ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Elektrėnų rajone 

patikrinimas. 
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2021 m. birželio 9 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo SĮ „Kretingos 

komunalininkas“ apvažiavimo 

(Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA 

irKolektyvinio srauto pakuočių 

atliekų surinkimas -Plastikas)  ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Kretingos rajone 

patikrinimas. 

2021 m. liepos 21 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB „Telšių keliai“ 

apvažiavimo Individualaus srauto 

pakuočių atliekų surinkimo- visos 

PA ir Kolektyvinio srauto pakuočių 

atliekų surinkimas -Plastikas) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Telšių rajone 

patikrinimas. 

2021 m. liepos 22 d. atliktas atliekų 

tvarkytojo UAB „Zarasų 

komunalininkas“ apvažiavimo 

(Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Zarasų rajone 

patikrinimas. 

2021 m. rugpjūčio 12 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Kuršėnų 

komunalinis ūkis“ apvažiavimo  

Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Šiaulių rajone 
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patikrinimas. 

2021 m. rugpjūčio 13 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Pakruojo 

komunalininkas“ apvažiavimo 

(Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Pakruojo rajone 

patikrinimas. 

2021 m. rugpjūčio 16 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Kelmės 

vietinis ūkis“ apvažiavimo 

(Individualaus srauto pakuočių 

atliekų surinkimo- visos PA) ir 

surinktų pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Kelmės rajone 

patikrinimas. 

2021 m. rugpjūčio 24 d. atliktas 

atliekų tvarkytojo UAB „Ekonovus“ 

(Individualaus ir kolektyvinio 

srauto-  Popieriaus ir Plastiko) 

pakuočių atliekų sudėties 

nustatymo Kėdainių rajone 

patikrinimas. 

2021 m. rugpjūčio 30 d. atliktas 
atliekų tvarkytojo UAB „Nemėžio 
komunalininkas“ apvažiavimo 
(Individualaus srauto pakuočių 
atliekų surinkimo- visos PA) ir 
surinktų pakuočių atliekų sudėties 
nustatymo Vilniaus rajone 
patikrinimas. 
2021 m. lapkričio 8 d. atliktas 
atliekų tvarkytojo UAB „Dunokai“ 
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 apvažiavimo ( Individualaus srauto 
pakuočių atliekų surinkimo- visos 
PA)  ir surinktų pakuočių atliekų 
sudėties nustatymo Tauragės 
rajone patikrinimas. 

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

Priemonė įvykdyta. 
2021 06 15 UAB 
“BerlinChemieMenarjniBalrie”, 
2021 06 30 UAB „Iceco ledai“, 2021 
09 24  UAB “Aibės logistika”, 2021 
09 27 UAB „Vievio paukščiai“, 2021 
10 27 UAB „ACC Distribution“, 
2021 12 10 UAB „Vilduja“. 

6 (šeši) teisingumo 
kontrolės 
patikrinimai 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir 
darbo užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma – 4248 Eur. 

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

Priemonė įvykdyta. 
Konsultuotos įmonės: UAB „Baltijos 

cementas“, UAB „Mardentas“, UAB 

„Solemlux“, UAB „Kosmelita“, UAB 

„Baldų taškas“, bendra Lietuvos ir 

Prancūzijos UAB „Sofralita“, BĮ UAB 

„Azovlitas“,  UAB „Baltic XL“, UAB 

„Balmerk Lithuania“, UAB „Lidl 

Lietuva“, UAB „Plasteksus“, UAB 

„ScandinavianSeafoodFactory“, 

UAB „Danbalt International“, UAB 

„SCT Lubricants“, UAB „Zootaip“, 

AB „Kaišiadorių paukštynas“, UAB 

„Elmoris“, 

SandozPharmaceuticalsd.d. Branch 

Office , UAB „Inovatyvūs 

restoranai“, UAB „Koops 

mažmena“, UAB „Nematekas”, 

UAB „Kavos bankas“, UAB 

„ScandinavianSeafoodFactory“, 

UAB „Mantinga“, UAB "Margiris", 

UAB „Litnaglis“, UAB „ImlitexAgro“, 

UAB „InChase“, UAB „Žemaitijos 

39 (trisdešimt 
devynios) 
konsultacijos 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir 
darbo užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 6785 Eur. 
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pienas“, UAB „Aibės logistika“, UAB 

„Italiana LT“, UAB „Heliopolis“. 

 

Bendras 2021 m. surinktų ir sutvarkytų Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis pagal atliekų tvarkytojų  Organizacijai 

išrašytus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (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 6202,823000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Plastikinė 3969,660000 komercinis srautas 

PET 568,518000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 989,190000 komercinis srautas 

Popierinė ir kartoninė 4951,643000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir kartoninė 24010,876000 komercinis srautas 

Metalinė 708,219000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 2350,000000 komercinis srautas 

Stiklinė 11335,414000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 505,064000 komercinis srautas 

Kombinuota 117,430000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 10,000000 komercinis srautas 

Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 
582,281000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota (vyraujanti 

popierinė) 
10,000000 komercinis srautas 

Kita 0,000000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 
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Kita 0,000000 komercinis srautas 

Medinė 0,000000 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 10622,000000 komercinis srautas 

VISO 66933,118000   

 

Sąrašas visų organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą dalyvauti savivaldybių organizuojamose komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemose ir šviesti ir informuoti visuomenę gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo klausimais 

Sutarčių sąrašas pateikiamas priede Nr. 2 prie 2021 metų ataskaitos. Kartu su sutarčių sąrašu teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos sutarčių kopijos su 

priedais. 

2021 m. Organizacija skelbė konkursus ir vykdė apklausas pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms parinkti. 

 

Konkurso 

skelbimo 

arba 

apklausos 

data 

Pasiūlymų 

pateikimo 

terminas iki / 

vokų atplėšimo 

data 

Dienraščio 

pavadinimas arba 

apklausa 

Konkurso arba apklausos dalyviai Parinktos atliekas tvarkančios įmonės 

2020-12-29 2021-01-12 
UAB "Respublikos" 

leidiniai" 
UAB "Virginijus ir ko" UAB "Virginijus ir ko" 

      UAB "Ekonovus" UAB "Ekonovus" 

      UAB "Energesman" UAB "Energesman" 

      UAB "Ecoservice" UAB "Ecoservice" 

      UAB "Ekobazė" UAB "Ekobazė" 

      UAB „S & D LT“ UAB „S & D LT“ 

      UAB „Skroblų alėja“ UAB „Skroblų alėja“ 

      UAB Ecocervise& UAB Autukas UAB Ecocervise& UAB Autukas 

      UAB "Ekoatliekos" UAB "Ekoatliekos" 

      UAB "Ekovalda"   

2021-07-22 2021-08-06 
UAB "Respublikos" 

leidiniai" 
UAB "Skroblų alėja" UAB "Skroblų alėja" 
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      UAB "S & D LT" UAB "S & D LT" 

      UAB "Energesman" UAB "Energesman" 

      UAB "BauwerkBoen" UAB "BauwerkBoen" 

      UAB "Ekobazė" UAB "Ekobazė" 

      UAB "Kibiras" UAB "Kibiras" 

      UAB "VSA Vilnius" UAB "VSA Vilnius" 

      

UAB "Marijampolės apskrities atliekų 
tvarkymo centras" 

UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" 

      UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" 

2021 11 24 
2021-12-08 

UAB "Respublikos" 
leidiniai" 

UAB "Ekonovus" UAB "Ekonovus" 

      UAB "Rivona" UAB "Rivona" 

      

UAB „Marijampolės apskrities atliekų 
tvarkymo centras“ 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 

      UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 

      UAB "VSA Vilnius" UAB "VSA Vilnius" 

      UAB "GrigeoRecycling" UAB "GrigeoRecycling" 

2022-01-11 2022-01-13 Apklausa UAB "VSA Vilnius" UAB "BauwerkBoen" 

      UAB "BauwerkBoen"   

      UAB "Ekoatliekos"   

2022-01-19 2022-01-20 Apklausa UAB "VSA Vilnius" UAB "Virginijus ir Ko" 

      UAB "Virginijus ir Ko"   

      UAB "Ekoatliekos"   

2022-01-19 2022-01-20 Apklausa UAB "Ecoservice" UAB "Virginijus ir Ko" 

      UAB "Virginijus ir Ko"   

      UAB "Energsman"   

      UAB "Ekobazė"   

2022-01-27 2022-01-28 Apklausa UAB "VSA Vilnius" UAB "VSA Vilnius" 

      UAB "Virginijus ir Ko"   

      UAB "Ekoatliekos"   

      UAB "Ekobazė"   
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Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 

 
  Viso 2021 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t Viso Organizacijai sumokėti įnašai, eur Viso Organizacijai sumokėti įnašai, 
% 

Plastikinė 20026,431 5106755,52 38,94 

PET 3096,736 665802,15 5,08 

Popierinė ir kartoninė 36202,533 3077226,55 23,47 

Metalinė 5462,018 322260,78 2,46 

Stiklinė 18193,311 1801138,35 13,74 

Kombinuota (kita) 591,881 106538,58 0,81 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 1116,788 195439,92 1,49 

Kita 0 0 0 

Medinė 23560,820 1837744,15 14,01 

VISO 108250,518 13112906,00 100 

*Pastaba: į nurodytą lėšų sumą neįeina PVM mokestis, šiuo metu sudarantis 21 procentą. 
Procentinė pavedimo davėjų įnašo dalis 2021 m. skirta pakuočių atliekų tvarkymui - 75,18 procentų. 
 
2021 m. kitų Organizacijos pajamų dydis: 
 

Kitos pajamos sudarė 7354,35 Eur. Iš jų: 2409,55 Eur - palūkanų pajamos  ir 4944,80 Eur - stiklo pakuočių atliekų tvarkytojų  sukompensuota neigiama stiklo pakuočių 

galutinio sutvarkymo paslaugos kaina. 

2021 m. bendras sukauptų pajamų dydis yra 13120260,35 Eur. 
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Sąnaudų paskirstymas 
 

2021 m. Organizacijos sąnaudų paskirstymas: 

1. 162692,73 Eur skirta  Organizacijos veiklos administravimui. 

2. 364188,35  Eur skirta  Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui. 

   3. 393762,00 Eur  skirta Švietimo programos vykdymui. Lėšos skirtos švietimo programos vykdymui sudaro 3,00 % nuo pajamų gautų iš Organizacijos steigėjų, dalyvių ir 

pavedimo davėjų įnašų. 

4. 9857694,98 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: 

-  6922128,03 Eur skirta dalyvavimui savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose; 

- 2836143,87  Eur skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymui; 

- 89701,67 Eur skirta pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrai – konteinerių įsigijimui; 

- 9721,41 Eur skirta pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrai – konteinerių ir maišų pastatymui. 

5. Kitų išlaidų per 2021 m. Organizacija nepatyrė. 
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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 2021 m., Eur už 1 t. į vidaus rinką išleistos pakuotės  (be 

PVM)** 

Stiklinė pakuotė 99 

Popierinė pakuotė 85 

Plastikinė pakuotė 255 

PET pakuotė 215 

Medinė pakuotė 78 

Kombinuota pakuotė 180 

Kombinuota pakuotė (VMPK*) 175 

Metalinė pakuotė 59 

Kita pakuotė 200 

*VMPK - vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas. 

**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais. 

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 



15 
 

 
 

2021 m. VšĮ „Gamtos ateitis“ visuomenės švietimo programa 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 
 

Aprašymas Tikslas Tikslinė 
grupė  

Matuojamas 
dydis 

Įgyvendinimo 
terminai ir 
apimtys (metų 
ketvirčiais, 
skaitinė 
reikšmė) 

Faktas  Finansavimo 
šaltinis 

Planuojama 
skirti lėšų, 
Eur 

Skirta 
lėšų suma 
(Eur) 

1. Interneto 
svetainė 
www.gamtosa
teitis.lt  
Tęstinė 
priemonė 

Interneto svetainėje 
talpinama informacija 
apie rūšiavimo svarbą, 
atliekų tvarkymą 
Lietuvoje ir pasaulyje, 
nuolat pildoma aktualia 
tekstine ir vizualine 
informacija, 
naujienomis pakuočių 
atliekų tvarkymo 
temomis. 

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

Interneto 
vartotojai  

Atnaujinimų 
skaičius  

Ne mažiau 5 
atnaujinimai I, 
II, III, IV 
ketvirčiais 

Įvykdyta.  
I ketv. - paskelbta 12 naujienų. 
Interneto svetainėje skiltis „Apie rūšiavimą“ 
papildyta naujomis kategorijomis: „Ateities 
pakuotės klubas“ ir „Rūšiavimo mitai, DUK“. 
Kategorijoje „Rūšiavimo mitai, DUK“ 
patalpinta informacija apie 9 mitus. 
Kategorijoje: „Ateities pakuotės klubas“ 
patalpinti „Ateities pakuotės klubo“ veiklos 
įstatai bei informacija apie šį klubą.  
II ketv. - paskelbtos 7 naujienos. 
Interneto svetainėje skilties „Apie 
rūšiavimą“ kategorijoje „Rūšiavimo mitai, 
DUK“ patalpinta informacija apie naują 
mitą.  
Interneto svetainėje skilties „Apie 
rūšiavimą“ kategorijoje „Rūšiuokime” – 
patalpinta informacija “Kaip teisingai 
rūšiuoti atliekas?” / “Klausiate? Atsakome! 
Kur mesti nebereikalingas knygas?” / 
“Giedrius Bučas: “Geriausia prevencija 
šiukšlėms yra jų nesukurti” . 
Interneto svetainėje skilties „Apie 
rūšiavimą“ kategorijoje „Ateities pakuotės 
klubas“ patalpinti keturi straipsniai.   
III ketv. - Paskelbtos 8 naujienos. 
Interneto svetainėje skilties „Apie 
rūšiavimą“ kategorijoje „Ateities pakuotės 
klubas“ patalpinti  aštuoni straipsniai.   
IV ketv. - Paskelbtos 26 naujienos. 
Interneto svetainėje skilties „Apie 
rūšiavimą“ kategorijoje „Ateities pakuotės 
klubas“ patalpinta 10 straipsnių. 
 
 

Organizacijos 
narių įnašai 

8400 8400 
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2. Komunikacija 
socialiniuose 
tinkluose 
(Facebook, 
Instagram, 
LinkedIn) 
Tęstinė 
priemonė. 

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

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

Socialinių 
tinklų 
vartotojai 
– 
visuomen
ė. 

Įrašai 
socialiniuose 
tinkluose 

Ne mažiau 20 
įrašų I, II, III, IV 
ketvirčiais 
 

Įvykdyta.  
I ketv. - sukurta 65 įrašai socialiniuose 
tinkluose.  
 II ketv. - sukurti 55 įrašai socialiniuose 
tinkluose.  
III ketv. - sukurti 73 įrašai socialiniuose 
tinkluose. 
IV ketv. – sukurti 78 įrašai socialiniuose 
tinkluose.  
BNS pranešimų spaudai skelbimo 
platformos paslaugos. 
 

Organizacijos 
narių įnašai 

17100 17100 

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

Viešinimo priemonės ir 
kanalai, skatinantys 
pirminį atliekų 
rūšiavimą Lietuvos 
regionuose. 
 
 

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

Visuomen
ė  

Įgyvendintos 
priemonės 

Ne mažiau 2 
priemonių I, II, 
III, IV 
ketvirčiais 
 
 
 

Įvykdyta. 
I ketv. - Sukurtas dizainas naujiems 
daugkartinio naudojimo pirkinių 
maišeliams. Pagaminti pirkinių maišeliai 
pristatyti į savivaldybes ir į Lietuvoje 
veikiančias gamtos mokyklas (34000 vnt.).   
- Organizuotas pranešimo spaudai „3 iš 4 
atliekas rūšiuojančių Lietuvos gyventojų tai 
daro dėl aplinkos tausojimo“ patalpinimas 
skirtingų Lietuvos savivaldybių media 
kanaluose (interneto svetainėse, 
socialiniuose tinkluose ir kt.).  
- Parengtas pranešimas spaudai „Jurgio 
Didžiulio paskelbto netaršumo konkurso 
nugalėtojai – Druskininkų „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos antrokai“, išplatintas 
Druskininkų regiono žiniasklaidai, 
organizuotas pranešimo patalpinimas 
Druskininkų savivaldybės media kanaluose. 
II ketv. - Sukurti vizualai ir pagaminta 
reklama ant Akmenės ir Šiaulių raj. sav. 
priklausančių antrines atliekas vežančių 
automobilių (du automobiliai). 
- Organizuotas pranešimo spaudai „Tvarus 
požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato 
objektyvą ir laimėk iki 300 eurų!“ 
patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių 
media kanaluose (interneto svetainėse, 
socialiniuose tinkluose ir kt.)  
- Sukurtas edukacinis stalo žaidimas 
ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus vaikams. 
Idėja / žaidimo koncepcija / dizaino 
išpildymas / bandomojo varianto gamyba / 
papildomų priemonių žaidimui užsakymas / 
Edukacinio stalo žaidimo gamybos klausimų 

Organizacijos 
narių įnašai 

90000 100000 
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derinimas su gamintojais. Gamybos 
procesas. (Tęstinis projektas). 
III ketv. - Sukurti vizualai ir pagaminta 
socialinė reklama ant Jonavos, Kelmės ir 
Raseinių raj. sav. priklausančių antrines 
atliekas vežančių automobilių (trys 
automobiliai). 
-  Organizuotas pranešimo spaudai 
„Atostogauti tvariai ir atsakingai – tai 
daugiau laiko skirti atostogų buičiai“ 
patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių 
media kanaluose (interneto svetainėse, 
socialiniuose tinkluose ir kt.) 
- Organizuotas pranešimo spaudai „Kaip 
mokslo metus sutikti tvariai ir atsakingai: 
edukacinės idėjos vaikams ir mokiniams“ 
patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių 
media kanaluose (interneto svetainėse, 
socialiniuose tinkluose ir kt.) 
- Organizuotas straipsnio „Atostogauti 
tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti 
atostogų buičiai“ regioninėje žiniasklaidoje - 
Kazlų Rūdos laikraščio "Naujasis Gėlupis" ir  
"Suvalkietis” publikavimas.  
- Su Kretingos savivaldybe suderintas lauko 
stendas (vizualas). 
IV ketv. - Sukurti ir pagaminti sieniniai 
kalendoriai - Jurbarko, Lazdijų, Pagėgių, 
Vilniaus m. savivaldybėms. (Iš viso: 810 vnt.) 
- Pagaminti ir įrengti informaciniai stendai 
Kretingos savivaldybėje prie kolektyvinių 
požeminių atliekų surinkimo aikštelių (iš 
viso – 7 vnt.).    
-Sukurtas ir pagamintas edukacinis stalo 
žaidimas ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus 
vaikams. Stalo žaidimai pristatyti į 
savivaldybes. Kiekis – 1600 vnt. 
- Organizuotas pranešimo spaudai 
„Bioplastiko išradėjai pasitelkia gamtos 
išteklius – nuo alyvuogių kauliukų iki žuvų 
kaulų“ patalpinimas skirtingų Lietuvos 
savivaldybių media kanaluose (interneto 
svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 
- Organizuotas pranešimo spaudai 
„Išmaniosios technologijos žada proveržį 
perdirbant plastiką“ patalpinimas skirtingų 
Lietuvos savivaldybių media kanaluose 
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(interneto svetainėse, socialiniuose 
tinkluose ir kt.) 
- Organizuotas pranešimo spaudai „Užstato 
sistemos plėtimas vartotojus pavers 
„šiukšlių išvežėjais“ patalpinimas skirtingų 
Lietuvos savivaldybių media kanaluose 
(interneto svetainėse, socialiniuose 
tinkluose ir kt.) 
- Organizuotas pranešimo spaudai „Šv. 
Kalėdos be popierinių atvirukų – iššūkis ar 
galimybė?“ patalpinimas skirtingų Lietuvos 
savivaldybių media kanaluose (interneto 
svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 
 

4. Švietimo 
kampanija 
visuomenei 
vaizdinės / 
garsinės 
medijos 
formomis 
(lauko 
reklama, 
radijas) 
Tęstinė 
priemonė. 

Viešinimo priemonės ir 
kanalai, skatinantys 
pirminį atliekų 
rūšiavimą, atsakingą 
vartojimą, 
vartotojiškumo 
mažinimą, pasirinkus 
vaizdinę ir garsinę 
komunikacijos formą - 
radijo laidos, lauko 
reklamos formas. 

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

Visuomen
ė 

Aktyvacijų 
skaičius  

Ne mažiau 2 
aktyvacijų I, II, 
III, IV 
ketvirčiais 
 

Įvykdyta. 
I ketv. - Tęsiamas bendradarbiavimas su 
„Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, 
prisidedant prie sklaidos visuomenei apie 
tvarų ir atsakingą vartojimą (13 radijo 
laidų). 
- Sukurtas naujas reklaminis anonsas ŽR 
laidai „Mažiau yra daugiau“. 
II ketv. - Tęsiamas bendradarbiavimas su 
„Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, 
prisidedant prie sklaidos visuomenei apie 
tvarų ir atsakingą vartojimą (13 radijo 
laidų). 
- Projektas su „Delfi“ - nuotraukų konkursas 
tema „Turime tik vieną žemę. Neterškime. 
Rūšiuokime“.  
- Video klipo apie pakuočių atliekų 
rūšiavimą sukūrimas / FB ir Youtube 
reklama birželio-liepos mėn. 
III ketv. - Tęsiamas bendradarbiavimas su 
„Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, 
prisidedant prie sklaidos visuomenei apie 
tvarų ir atsakingą vartojimą (9 radijo laidos). 
- Parengti dizaino sprendimai lauko 
reklamos projektui.  
 IV ketv. - Tęsiamas bendradarbiavimas su 
„Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, 
prisidedant prie sklaidos visuomenei apie 
tvarų ir atsakingą vartojimą (12 radijo 
laidų). 
- Lauko reklamos kampanija Vilniaus mieste 
spalio - lapkričio mėn.  
- Turinio / vizualinė komunikacija vz.lt „Nuo 

Organizacijos 
narių įnašai 

30000 30000 



19 
 

kitų metų mokėsime skirtingus mokesčius 
už perdirbamas ir neperdirbamas 
pakuotes”(2021-11-16). 
 

5. 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. 

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

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintoja
i ir 
importuot
ojai 

Publikacijos, 
pranešimai 

Ne mažiau 2 
publikacijų, 
pranešimų I, II, 
III, IV 
ketvirčiais 
 

Įvykdyta. 
I ketv. - Pradėtas bendradarbiavimas su 
„Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus 
verslas”(tęstinis 9 mėn. projektas): 
- Sukurtas ir komunikuojamas statinis 
baneris su įmonės logotipu vz.lt.  
- Sukurti ir komunikuojami interaktyvūs 
baneriai vz.lt. 
- Parengti / išspausdinti straipsniai projekte 
„Tvarus verslas“:  
„Biržų duonos“ vadovas: kiekvieno indėlis į 
aplinką yra svarbus“ – publikacijos „Verslo 
klasė“ žurnale, „Verslo žinių“ laikraštyje; 
„Verslo žinių“ VZ.ltonline platformoje (2021 
02 24).  
- „Antalio” vadovas E. Ramanauskas: 
tvarumas neišvengiamai taps rinkos 
prioritetu”. Publikacijos skelbtos vz.lt ir 
spausdintame „Verslo žinių“ leidinyje”(2021 
03 18).  
- „Pakuočių atliekų tvarkymo viešieji 
konkursai savivaldybėse įsibėgėja“ BNS ir 
Verslo žiniose (VZ.ltonline platformoje ir 
popieriniame laikraštyje), 2021 02 25.  
 II ketv. - Komunikacija nacionalinėje 
medijoje (spausdintinė / elektroninė 
žiniasklaida) apie atliekų tvarkymo sektorių. 
Tęsiamas bendradarbiavimas su „Verslo 
žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas” 
(tęstinis 9 mėn. projektas): 
- Komunikuojamas statinis baneris su 
įmonės logo vz.lt 
- Komunikuojami interaktyvūs baneriai vz.lt 
- Parengti / išspausdinti straipsniai projekte 
„Tvarus verslas“: „Orklafoods Lietuva“: 
darnus verslo vystymas ir tvarūs produktai – 
ne ateitis, bet šiandiena“. Publikacijos 
„Verslo klasė“ žurnale, „Verslo žinių“ 
laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online 
platformoje (2021 04 22).  
- Parengtas / išplatintas straipsnis „Tvarus 
požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato 
objektyvą ir laimėk iki 300 eurų!“. 

Organizacijos 
narių įnašai 

25000 25000 
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Publikacijos „Delfi“ portale ir regioninėje 
žiniasklaidoje (2021 m. gegužės mėn.). 
III ketv. - Komunikacija nacionalinėje 
medijoje (spausdintinė / elektroninė 
žiniasklaida) apie atliekų tvarkymo sektorių.  
Tęsiamas bendradarbiavimas su „Verslo 
žiniomis“ – projekte „Tvarus 
verslas”(tęstinis 9 mėn. projektas) : 
- Komunikuojamas statinis baneris su 
įmonės logo vz.lt 
- Komunikuojami interaktyvūs baneriai vz.lt 
ir mobiliojoje vz.lt versijoje, vz.lt 
naujienlaiškiuose. 
- Parengtas / išspausdintas straipsnis 
projekte „Tvarus verslas“: „Tvarumui reikia 
inovacijų: Lietuvoje gamins unikalius 
daugkartinius maišelius“. Publikacijos 
„Verslo klasė“ žurnale, „Verslo žinių“ 
laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online 
platformoje (2021-09-30).  
- Įvaizdinė reklama ir įmonės deleguotas 
verslo kliento pranešimas konferencijoje 
„Tvarus verslas“ (baneriai, video 
užsklandos, edukaciniai video). 
IV ketv. - Komunikacija nacionalinėje 
medijoje (spausdintinė / elektroninė 
žiniasklaida) apie atliekų tvarkymo sektorių. 
Tęstinio projekto su „Verslo žiniomis“ – 
„Tvarus verslas” – baigiamieji darbai: 
- Publikuotas straipsnis „Per tvarius sporto 
renginius – į visuomenės 
sąmoningumą”publikacijos vz.lt ir kt. (2021-
10-28).  
- Publikuotas straipsnis „Depozitiniai 
daugkartiniai kavos puodeliai – jau greitai” 
publikacijos vz.lt ir kt. (2021-12-16).  
 

6. Informaciniai 
leidiniai 
Tęstinė 
priemonė. 

Tikslinei auditorijai 
platinami ar interneto 
svetainėje talpinami 
elektroniniai leidiniai 
(naujienlaiškiai) ar 
popieriniai leidiniai. 

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

Atliekų 
tvarkymo 
sektoriaus 
dalyviai, 
gamintoja
i ir 
importuot
ojai 

Informaciniai 
leidiniai 

1 informacinis 
leidinys I, II, III, 
IV ketvirtčiais 
 

Įvykdyta. 
I ketv. – išsiųstas 1 (vienas) naujienlaiškis. 
II ketv. –išsiųstas 1 (vienas) naujienlaiškis. 
III ketv. – išsiųstas 1 (vienas) naujienlaiškis.  
IV ketv. – išsiųstas 1(vienas) naujienlaiškis.  
 

Organizacijos 
narių įnašai 

4000 4000 
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7. Diskusijos, 
seminarai, 
mokymai 
gamintojams ir 
importuotoja
ms  
Netęstinė 
priemonė. 

Seminarai apie 
pakuočių atliekų 
tvarkymą. 

Didinti 
gamintojų/import
uotojų 
informuotumą 
apie pakuočių 
atliekų tvarkymo 
ypatumus ir 
prioritetus.  

Organizaci
jos nariai, 
partneriai 

Seminarų 
skaičius 

1 seminaras IV 
ketv.  

Įvykdyta.  
IV ketv. – suorganizuotas 1 (vienas) 
nuotolinis seminaras „Nauji reikalavimai 
pakuočių tiekimo į rinką ir pakuočių atliekų 
tvarkymo sistemoje“ 
Dalyvavo / renginį stebėjo per 500 dalyvių. 
Seminaras vyko 2021 m. gruodžio 1 d. 
 

Organizacijos 
narių įnašai 

3000 
 

3000 
 

8. Dalyvavimas 
viešuosiuose 
renginiuose, 
socialinių 
projektų, 
akcijų 
rėmimas, 
bendradarbiav
imas, 
komunikacija 
pasitelkiant 
nuomonės 
formuotojus.  
Netęstinė 
priemonė. 
 

Įvairūs vieši renginiai, 
socialiniai ir visuomenei 
matomi renginiai, 
kuriuose didinamas 
visuomenės dėmesys į 
aplinkosaugos 
tematiką, 
sąmoningumo didinimą 
ir svarbą keisti savo 
įpročius, susijusius su 
vartojimu ir pakuočių 
atliekų kūrimu ir 
tvarkymu. 

Dalyvauti, 
bendradarbiauti, 
prisidėti 
įgyvendinant 
įvairius socialinius 
projektus, 
renginius. 

Visuomen
ė 

Renginiai  2 renginiai III 
ketv.  

Įvykdyta.  
III ketv. – „Gamtos ateities“, kaip renginio 
partnerio, dalyvavimas OCEAN RACE 
EUROPE projekto pristatyme ir „Žaliojo 
kurso“ konferencijoje. 
- Derinimo darbai su „Lrytas TV“ – dėl 
įmonės komunikacijos apie pakuočių atliekų 
tvarkymą projekto televizijos laidoje 
“Švarūs miestai”, suderinta laidų tematika, 
scenarijus, išpildymo galimybės. Nufilmuota 
ir parodyta 1 TV laida (09.25 d.).  
- Įvaizdinės socialinės reklamos apie 
pakuočių atliekų rūšiavimą televizijai 
koncepcijos / idėjos sukūrimas, derinimas, 
koncepcijos tolimesnis gryninimas. 
IV ketv. - Televizijos projektas „Lrytas TV“ – 
VšĮ „Gamtos ateitis“ komunikacija apie 
tvariai veiklą vykdančias įmones (verslo 
klientus), „Ateities pakuotės klubo“ narius, 
visuomenės rūšiavimo įpročius skirtingose 
savivaldybėse ir švarius miestus televizijos 
laidoje “Švarūs miestai”. Per IV ketv. 
nufilmuota ir parodyta 12 TV laidų 
(projektas startavo rugsėjo 25 d.; viso 
projekto trukmė – 13 laidų). 
- TV socialinės reklamos – video klipo „Aš 
Tikiu“ – gamyba ir parengimas transliacijai 
TV formatu ir soc. tinklams (media plano 
sukūrimas, derinimas su televizija, 
transliacijos organizavimas, reklamos 
transliacija). Klipo transliacijos paslaugos 
gruodžio mėn. LRT nacionalinėje televizijoje 
bei socialiniuose tinkluose (Facebook, 
Youtube).  
 

Organizacijos 
narių įnašai 

62153 62153 

9. Papildomos, 
kitos VšĮ 
„Gamtos 
ateitis“ akcijos 

Papildomos 
nenumatytos 
priemonės. 

Didinti 
visuomenės 
informuotumą 
apie pakuočių 

Visuomen
ė 

Akcijos ir 
kitos 
iniciatyvos 

1 akcija / 
iniciatyva II, III, 
IV ketvirčiais 
 

Įvykdyta.  
I ketv.: 
- „Ateities pakuotės klubo“ sukūrimas ir 
tęstiniai projekto darbai.  

Organizacijos 
narių įnašai 

123647 144109 

https://fb.watch/avAFy2y_aj/
https://www.youtube.com/watch?v=CJstdU8niv8
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ir iniciatyvos 
visuomenės 
švietimo tema 
metų eigoje 
Netęstinė 
priemonė. 
 

atliekų tvarkymo 
sektorių ir 
pakuočių atliekų 
rūšiavimo 
klausimus.   
 

 
 

- Su apklausų bendrove „Baltijos 
tyrimai“parengta reprezentatyvi gyventojų 
apklausa tema – „Kodėl LT žmonės dar 
nerūšiuoja”. 
Komunikacijos, vadovaujantis tyrimo 
išvadomis, įgyvendinimas.  
- Bendradariavimas su Lietuvoje 
veikiančiomis gamtos mokyklomis, 
atnaujintos ir joms išsiųstos metodinės 
priemonės, kurios reikalingos kuriant 
edukacines programas, vykdant įvairias 
edukacijas.  
- Krizių komunikacija, prezentacijų 
rengimas, kiti kūrybiniai / organizaciniai / 
projektų koordinavimo / bendradarbiavimo 
su savivaldybėmis darbai. 
II ketv.: 
- „Ateities pakuotė sklubo“  tęstiniai 
projekto darbai:  
- Komunikacijos parengimas soc. tinklams 
apie APK, klubo narius.  
- Pranešimo spaudai rengimas / inicijavimas 
VŽ.  
-Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija 
ir publikacijos:  
„Maisto ir gėrimų pramonėje tvarumas 
nebėra tik madingas žodis“ (AB „Volfas 
Engelman“);  
 „Mažiau plastiko, daugiau galimybių 
perdirbti – kokios pakuotės tinkamiausios 
vaisiams ir daržovėms?“ (UAB „Augma“); 
„Tvarumo tendencijos keičia gaminių 
pakuotes – įmonės ieško lengviau 
perdirbamų“ (UAB „Naujasis Nevėžis“). 
- Jurgio Didžiulio komunikacija „Dideli 
pokyčiai prasideda nuo kiekvieno 
individualiai”. 
- Parengti ir paskelbti straipsniai: „Nauji 
vartotojų poreikiai: daugiau nei trečdalis 
rūpinasi, kaip bus perdirbta įsigytos prekės 
pakuotė“ , „Papildytoji realybė 
aplinkosaugos švietime – interaktyvūs 
plakatai“,„Tvarus požiūris į gamtą: parodyk 
jį per fotoaparato objektyvą ir laimėk iki 300 
eur!“, „Klausiate? Atsakome! Kur mesti 
nebereikalingas knygas?“, „Tvarus požiūris į 
gamtą – per fotoaparato objektyvą. 
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Skelbiame nugalėtojus!“.  
- Fotografijų konkurso su DELFI 
koordinavimas, konkurso komisijos 
sudarymas, laimėtojų išrinkimas, 
paskelbimas, laimėtojų apdovanojimo 
finansiniais prizais organizavimas. 
- Kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų 
koordinavimo / bendradarbiavimo su 
savivaldybėmis darbai. 
III ketv.: 
 - 54-oji Kuršių marių regata (liepos 24-31 
d.). „Gamtos ateities“, kaip partnerio, 
dalyvavimas renginyje: įmonės įvaizdžio 
formavimas, įmonės vardo reklama, 
renginio komunikacijos paketas, protmūšio 
suorganizavimas regatos dalyviams, 
"Gamtos ateities" regatos etapo rėmimas, 
regatos varžybų nugalėtojų apdovanojimų 
organizavimas „Gamtos ateities“ 
suvenyrais, dovanomis, "NE plastiko 
bangai“ iniciatyvos organizavimas, 
aprūpinimas reikalingomis priemonėmis.  
- „Ateities pakuotės klubo“  tęstiniai 
projekto darbai: 
Komunikacijos parengimas soc. tinklams 
apie APK, klubo narius.  
Pranešimo spaudai rengimas / inicijavimas 
VŽ.  
Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija 
ir publikacijos:  
„Dilema ieškant pakavimo sprendimo: ar 
tvariau reiškia brangiau?“ (UAB 
„PakMarkas“);  
„Vieno bendro tvaraus pakavimo sprendimo 
nėra, tačiau rasti sau tinkamiausią 
įmanoma“ (UAB „IOCO Packaging“); 
„8 iš 10 jaunų europiečių daugiau mokėtų 
už produktus tvariose pakuotėse: ką apie tai 
mano Lietuvos verslas?“;  
„Racionalus plastiko panaudojimas – 
pirminė strategija, apribojant jo taršą“ (UAB 
„Lesta“);  
 „Tvaresnės pakuotės: kodėl popierius ne 
visada geriau už plastiką ir kas padeda 
sumažinti jo kiekį?“;  
„Plastiko atliekas prikelia naujam 
gyvenimui: virsta net namais ir  
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elektromobiliais”;  
„Tvarumo kryptimi: kaip poveikį aplinkai 
mažina „Lidl“? („Lidl Lietuva“);  
„Tvarių pakuočių vystymo ekspertas apie 
naujo požiūrio poreikį”.  
- Parengti ir paskelbti straipsniai: 
„Atostogauti tvariai ir atsakingai – tai 
daugiau laiko skirti atostogų buičiai“, „Kaip 
mokslo metus sutikti tvariai ir atsakingai: 
edukacinės idėjos vaikams ir mokiniams“. 
Straipsnių „Gamtos ateitis“ Nidoje sakė „NE 
plastiko bangai“ ir šiemet“; „Tvarūs 
renginiai: priemonė reaguoti į klimato kaitą 
ir prisiimti lyderystę“ parengimas, sklaida. 
- Kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų 
koordinavimo / bendradarbiavimo su 
savivaldybėmis darbai. 
IV ketv. : 
- „Ateities pakuotės klubo“ tęstiniai 
projekto darbai.  
Komunikacijos parengimas soc. tinklams 
apie APK, klubo narius.  
Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija 
ir publikacijos:  
„Grindinio sprendimų įmonė: Tvarumas 
prasideda nuo perteklinių dalykų 

atsisakymo” (UAB „Betonomozaika“);  

„Konditerijos ir kepyklų žaliavų tiekėjai turi 
ambicingų tikslų: su tvaresnėmis 
pakuotėmis  – į švaresnį rytojų“ (UAB 
„Minordija“); 
„Tvarių pakuočių tendencijos: kodėl 
plastikas nebūtinai blogiau, o madingi 
sprendimai ne visuomet geriausi?“;  
„Mantingos“ tvarumo gairėse – be tvarios 
pakuotės, ir maisto švaistymo sprendimas“ 
(UAB „Mantinga“);  
„Tvarūs pokyčiai pakavimos prendimų 
segmente – ranka pasiekiami” (UAB 
„SOMI“); 
„Ekspertė apie tvarių pakuočių iššūkius 
Lietuvoje ir ES: kas trukdos kleistis žiedinei 
ekonomikai?”;  
„Tvariam pokyčiui šiandien kelią kerta ne 
plastikas, bet sąmoningo vartojimo stoka” 
(UAB „Manjana“);  
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„Prieš patekdamos į rinką, „DS SMITH“  
pakuotės pereina žiedinio dizaino vertinimo 
barjerą” („DS Smith Packaging Lithuania“) ir 
kt. 
- Parengti ir paskelbti straipsniai:  
„Bioplastiko išradėjai pasitelkia gamtos 
išteklius – nuo alyvuogių kauliukų iki žuvų 
kaulų“;  
„Per tvarius sporto renginius – į visuomenės 
sąmoningumą”; 
„Išmaniosios technologijos žada proveržį 
perdirbant plastiką“;  
„Nuo kitų metų mokėsime skirtingus 
mokesčius už perdirbamas ir neperdirbamas 
pakuotes“;  
„Užstato sistemos plėtimas vartotojus 
pavers „šiukšlių išvežėjais“;  
„Depozitiniai daugkartiniai kavos puodeliai 
– jau greitai“;   
„Šv. Kalėdos be popierinių atvirukų – iššūkis 
ar galimybė?”. 
- TV socialinės reklamos – video klipo „Aš 
Tikiu“ – klipo transliacijos paslaugos LRT 
nacionalinėje televizijoje bei socialiniuose 
tinkluose (Facebook, Youtube). 
-Koordinavimo ir derinimo darbai su 
konkrečių savivaldybių atstovais dėl 
švietimo priemonių įgyvendinimo / 
konkrečių priemonių užakymo, adaptavimo 
atskiroms savivaldybėms ir kt.  
-Kitos akcijos ir iniciatyvos visuomenės 
švietimo tema; kiti kūrybiniai / 
organizaciniai / projektų koordinavimo 
darbai. 

 
 

VISO: 
  

393762 

 
 
 

Direktorius         Karolis Šiaudkulis 
 

 

https://fb.watch/avAFy2y_aj/
https://www.youtube.com/watch?v=CJstdU8niv8
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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. 
 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

 

2021 m. interneto svetainėje skiltis „Apie rūšiavimą“ papildyta naujomis kategorijomis: „Ateities 

pakuotės klubas“ ir „Rūšiavimo mitai, DUK“, kategorija „Rūšiuokime” papildyta nauja informacija  

 

• Kategorijoje: „Ateities pakuotės klubas“ patalpinti„Ateities pakuotės klubo“ veiklos įstatai ir 

informacija apie šį klubą bei patalpinti dvidešimt du straipsniai 

• Kategorijoje „Rūšiavimo mitai, DUK“ patalpinta informacija apie 10 mitų 

• Kategorijoje „Rūšiuokime” – patalpinta informacija “Kaip teisingai rūšiuoti atliekas?” / 

“Klausiate? Atsakome! Kur mesti nebereikalingas knygas?” / “Giedrius Bučas: “Geriausia 

prevencija šiukšlėms yra jų nesukurti” . 

Interneto svetainėje paskelbtos 53 naujienos.  

 

Skirta suma:  

8400 Eur be PVM.  

 

 

Skiltis „Apie rūšiavimą“ papildyta naujomis kategorijomis: „Ateities pakuotės klubas“ ir „Rūšiavimo 

mitai, DUK“  

 
 

Kategorijoje: „Ateities pakuotės klubas“ patalpinti „Ateities pakuotės klubo“ veiklos įstatai ir 

informacija apie šį klubą bei patalpinti dvidešimt du straipsniai 

http://www.gamtosateitis.lt/
http://gamtosateitis.lt/naujienos/
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Kategorijoje „Rūšiavimo mitai, DUK“ patalpinta informacija apie 10 mitų 
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Kategorijoje „Rūšiuokime” – patalpinta informacija “Kaip teisingai rūšiuoti atliekas?” / “Klausiate? 

Atsakome! Kur mesti nebereikalingas knygas?” / “Giedrius Bučas: “Geriausia prevencija šiukšlėms yra jų 

nesukurti”. 

 

Paskelbtos 53 naujienos.  

 

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:  

2021m. komunikacija socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ vykdyta ištisus metus. 

Nuolat dalintasi aktualia informacija apie rūšiavimo svarbą, atliekų tvarkymą tiek Lietuvoje, tiek 

pasaulyje.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

I ketv. – sukurti 65 įrašai. 

II ketv. – sukurti 55 įrašai. 

III ketv. – sukurti 73 įrašai. 

IV ketv. – sukurti 78 įrašai. 

 

BNS pranešimų spaudai skelbimo platformos paslaugos.  

Skirta suma:  

17100 Eur be PVM.  
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Įrašai socialiniuose tinkluose:  
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3 Priemonė. Suderintų priemonių su konkrečia savivaldybe įgyvendinimas.  

Netęstinė priemonė.  
 

Viešinimo priemonės ir kanalai, skatinantys pirminį atliekų rūšiavimą Lietuvos regionuose.  

 

Priemonės vykdymo aprašymas:  

Savivaldybėms buvo išsiųsta Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo 

klausimais programos priemonių suderinimo anketa Lietuvos savivaldybėse 2021 metams, siekiant 

įvertinti savivaldybių poreikį visuomenės švietimui. Atsižvelgiant į savivaldybių išsakytą poreikį buvo 

įgyvendintos atitinkamos priemonės I-IV ketv.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  
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Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

I ketv.: 

• Sukurtas dizainas naujiems daugkartinio naudojimo pirkinių maišeliams. Pagaminti pirkinių 

maišeliai pristatyti į savivaldybes ir į Lietuvoje veikiančias gamtos mokyklas (34000 vnt.)   

• Organizuotas pranešimo spaudai „3 iš 4 atliekas rūšiuojančių Lietuvos gyventojų tai daro dėl 

aplinkos tausojimo“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.)  

• Parengtas pranešimas spaudai „Jurgio Didžiulio paskelbto netaršumo konkurso nugalėtojai – 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos antrokai“, išplatintas Druskininkų regiono 

žiniasklaidai, organizuotas pranešimo patalpinimas Druskininkų savivaldybės media kanaluose. 

II ketv.: 

• Sukurta socialinė reklama automobiliams. Akmenės ir Šiaulių raj. (Kuršėnų) sav. priklausantys 

antrines atliekantas vežantys automobiliai apklijuoti reklaminiais vizualais "Gamtos ateitis" 

stilistika (du automobiliai) 

• Organizuotas pranešimo spaudai „Tvarus požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato objektyvą ir 

laimėk iki 300 eurų!“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 

• Sukurtas edukacinis stalo žaidimas ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus vaikams. Idėja / žaidimo 

koncepcija / dizaino išpildymas/ bandomojo varianto gamyba / papildomų priemonių žaidimui 

užsakymas / Edukacinio stalo žaidimo gamybos klausimų derinimas su gamintojais. Gamybos 

procesas. (Tęstinis projektas). 

III ketv.: 
• Jonavos, Kelmės ir Raseinių raj. sav. priklausantys antrines atliekantas vežantys automobiliai 

apipavidalinti reklaminiais vizualais "Gamtos ateitis" stilistika (trys automobiliai) 

• Organizuotas pranešimo spaudai „Atostogauti tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti 

atostogų buičiai“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 

• Organizuotas pranešimo spaudai „Kaip mokslo metus sutikti tvariai ir atsakingai: edukacinės 

idėjos vaikams ir mokiniams“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose 

(interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 

• Organizuotas straipsnio „Atotstogauti tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti atostogų 

buičiai“ regioninėje žinisklaidoje– Kazlų Rūdos laikraščio "Naujasis Gėlupis" ir "Suvalkietis” 

publikavimas.  

• Su Kretingos savivaldybe suderintas lauko stendas, kuris bus įrengtas prie kolektyvinių požeminių 

atliekų surinkimo aikštelių. 

IV ketv.: 

• Sukurti ir pagaminti 2022 m. sieniniai kalendoriai - Jurbarko, Lazdijų, Pagėgių, Vilniaus m. 
savivaldybėms. Iš viso: 810 vnt.  

• Pagaminti ir įrengti informaciniai stendai Kretingos savivaldybėje prie kolektyvinių požeminių 
atliekų surinkimo aikštelių (iš viso – 7 vnt.).  

• Sukurtas ir pagamintas edukacinis stalo žaidimas ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus vaikams. 
Kiekis – 1600 vnt. Stalo žaidimas išsiųstas Alytaus miesto, Elektrėnų, Kaišiadorių, Klaipėdos 
miesto, Klaipėdos rajono, Kupiškio, Marijampolės, Neringos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, 
Radviliškio, Skuodo, Šalčininkų, Šiaulių miesto, Švenčionių, Tauragės, Telšių, Trakų,  Ukmergės, 
Utenos, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Visagino savivaldybėms.   

• Organizuotas pranešimo spaudai „Bioplastiko išradėjai pasitelkia gamtos išteklius – nuo alyvuogių 
kauliukų iki žuvų kaulų“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto 
svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 
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• Organizuotas pranešimo spaudai „Išmaniosios technologijos žada proveržį perdirbant plastiką“ 
patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 
tinkluose ir kt.) 

• Organizuotas pranešimo spaudai „Užstato sistemos plėtimas vartotojus pavers „šiukšlių 
išvežėjais“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, 
socialiniuose tinkluose ir kt.) 

• Organizuotas pranešimo spaudai „Šv. Kalėdos be popierinių atvirukų – iššūkis ar galimybė?“ 
patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 
tinkluose ir kt.) 

Skirta suma:  

100000 Eur be PVM.  

 

Daugkartinio naudojimo pirkinių maišeliai  

 
 

 

Pranešimo spaudai „3 iš 4 atliekas rūšiuojančių Lietuvos gyventojų tai daro dėl aplinkos tausojimo“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose 
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Pranešimas spaudai „Jurgio Didžiulio paskelbto netaršumo konkurso nugalėtojai – Druskininkų „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos antrokai“, išplatintas Druskininkų regiono žiniasklaidai, organizuotas pranešimo 

patalpinimas Druskininkų savivaldybės media kanaluose 

 

 
 

Akmenės ir Šiaulių raj. (Kuršėnų) sav. priklausantys antrines atliekantas vežantys automobiliai apklijuoti 

reklaminiais vizualais 
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Pranešimo spaudai „Tvarus požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato objektyvą ir laimėk iki 300 eurų!“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 
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Jonavos, Kelmės ir Raseinių raj. sav. priklausantys antrines atliekantas vežantys automobiliai 

apipavidalinti reklaminiais vizualais "Gamtos ateitis" stilistika  

 
 

Pranešimo spaudai „Atostogauti tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti atostogų buičiai“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 

 
 

Pranešimo spaudai „Kaip mokslo metus sutikti tvariai ir atsakingai: edukacinės idėjos vaikams ir 

mokiniams“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, 

socialiniuose tinkluose ir kt.) 
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Straipsnio „Atotstogauti tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti atostogų buičiai“ regioninėje 

žinisklaidoje - Kazlų Rūdos laikraščio "Naujasis Gėlupis" ir  "Suvalkietis” publikavimas.  
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2022 m. sieniniai kalendoriai - Jurbarko, Lazdijų, Pagėgių, Vilniaus m. savivaldybėms. 

 

Informaciniai stendai Kretingos savivaldybėje prie kolektyvinių požeminių atliekų surinkimo aikštelių  

 
 

Edukacinis stalo žaidimas ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus vaikams.  
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Akimirkos iš Panevėžio lopšelio-darželio "Vaikystė“ priešmokyklinio ugdymo grupių "Nykštukas" ir 

"Skruzdėliukai“. 
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Akimirkos iš Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokiklinukų grupės. 

 

 

 
 

Organizuotas pranešimo spaudai „Bioplastiko išradėjai pasitelkia gamtos išteklius – nuo alyvuogių 

kauliukų iki žuvų kaulų“ patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) 

 
Organizuotas pranešimo spaudai „Išmaniosios technologijos žada proveržį perdirbant plastiką“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 
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Organizuotas pranešimo spaudai „Užstato sistemos plėtimas vartotojus pavers „šiukšlių išvežėjais“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 

 
 

Organizuotas pranešimo spaudai „Šv. Kalėdos be popierinių atvirukų – iššūkis ar galimybė?“ 

patalpinimas skirtingų Lietuvos savivaldybių media kanaluose (interneto svetainėse, socialiniuose 

tinkluose ir kt.) 
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4 Priemonė. Švietimo kampanija visuomenei vaizdinės / garsinės medijos formomis 

(lauko reklama, radijas).  

Tęstinė priemonė. 

 

Viešinimo priemonės ir kanalai, skatinantys pirminį atliekų rūšiavimą, atsakingą vartojimą, 

vartotojiškumo mažinimą, pasirinkus vaizdinę ir garsinę komunikacijos formą – radijo laidas, lauko 

tentus. 

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn. 

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis: 

 

I ketv.: 

• Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, prisidedant prie 

sklaidos visuomenei apie tvarų ir atsakingą vartojimą (13 radijo laidų). Sukurtas naujas reklaminis 

anonsas ŽR laidai „Mažiau yra daugiau“. 

II ketv.: 

• Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, prisidedant prie 

sklaidos visuomenei apie tvarų ir atsakingą vartojimą (13 radijo laidų). 

• Projektas su „Delfi“ - nuotraukų konkursas tema „Turime tik vieną žemę. Neterškime. 

Rūšiuokime“. Fotografijų konkurso su DELFI koordinavimas, konkurso komisijos sudarymas, 

laimėtojų išrinkimas, paskelbimas, laimėtojų apdovanojimo finansiniais prizais organizavimas. 

Projekto įgyvendintojas – „Delfi“.  

• Video klipo apie pakuočių atliekų rūšiavimą sukūrimas / FB ir Youtube reklama birželio-liepos 

mėn. 

III ketv.: 

• Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, prisidedant prie 

sklaidos visuomenei apie tvarų ir atsakingą vartojimą (9 radijo laidos). 
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• Parengti dizaino sprendimai lauko reklamos projektui (lauko reklamos kampanijos startas – spalio 

27 d., trukmė – 1 mėnuo).  

 

IV ketv.: 

• Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“, prisidedant prie 

sklaidos visuomenei apie tvarų ir atsakingą vartojimą (12 radijo laidų). 

• Lauko reklamos kampanija Vilniaus mieste spalio - lapkričio mėn.  

• Turinio / vizualinė komunikacija vz.lt. Parengtas straipsnis „Nuo kitų metų mokėsime skirtingus 
mokesčius už perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes” publikacijos vz.lt ir kt. 

 

Skirta suma:  

30000 Eur be PVM. 

 

 

I ketv.  

Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“.  

 
 

II ketv. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“.  

 
 

 

Projektas su „Delfi“ - nuotraukų konkursas tema „Turime tik vieną žemę. Neterškime. Rūšiuokime“. 
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Video klipo apie pakuočių atliekų rūšiavimą sukūrimas / FB ir Youtube 

 
 

Facebook reach  https://fb.watch/v/1dB3cM_Ch/  
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Youtubereach  https://www.youtube.com/watch?v=rau4SfLeWPc  

 
 

III ketv. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“.  
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Dizaino sprendimai lauko reklamos projektui 

 
IV ketv. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su „Žinių radijo“ laida „Mažiau yra daugiau“.  

 
Lauko reklamos kampanija Vilniaus mieste spalio - lapkričio mėn.  

 
 

 
Turinio / vizualinė komunikacija vz.lt „Nuo kitų metų mokėsime skirtingus mokesčius už perdirbamas ir 
neperdirbamas pakuotes” 
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5. 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: 

2021 m. tikslinei auditorijai buvo teikiama aktuali ir išsami informacija apie skirtingus atliekų sektoriaus 

aspektus bei apie pakuočių atliekų tvarkymą Lietuvoje.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

 

I ketv.: 

• Pradėtas bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas” (tęstinis 9 mėn. 

projektas): 

- Sukurtas ir komunikuojamas statinis baneris su įmonės logovz.lt 

- Sukurti ir komunikuojami interaktyvūs baneriai vz.lt 

• Parengti / išspausdinti straipsniai projekte „Tvarus verslas“: 

- „Biržų duonos“ vadovas: kiekvieno indėlis į aplinką yra svarbus“ – publikacijos „Verslo klasė“ 

žurnale, „Verslo žinių“ laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online platformoje (2021 02 24). 

- “Antalio” vadovas E.Ramanauskas: tvarumas neišvengiamai taps rinkos prioritetu”. Publikacijos 

skelbtos vz.lt ir spausdintame „Verslo žinių“ leidinyje” (2021 03 18). 

-  „Pakuočių atliekų tvarkymo viešieji konkursai savivaldybėse įsibėgėja “BNS ir Verslo žiniose (VZ.lt 

online platformoje ir popieriniame laikraštyje), 2021 02 25.  

 

II ketv.: 

• Tęsiamas bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas” (tęstinis 9 mėn. 

projektas): 

- Komunikuojamas statinis baneris su įmonės logo vz.lt 

- Komunikuojami interaktyvūs baneriai vz.lt 
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• Parengti / išspausdinti straipsniai projekte „Tvarus verslas“: „Orklafoods Lietuva“: darnus verslo 

vystymas ir tvarūs produktai – ne ateitis, bet šiandiena“. Publikacijos „Verslo klasė“ žurnale, 

„Verslo žinių“ laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online platformoje (2021 04 22). 

• Parengtas / išplatintas straipsnis „Tvarus požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato objektyvą ir 

laimėk iki 300 eurų!“. Publikacijos „Delfi“ portale ir regioninėje žiniasklaidoje (2021 m. gegužės 

mėn.).  

 

III ketv.: 

• Komunikacija nacionalinėje medijoje (spausdintinė / elektroninė žiniasklaida) apie atliekų 

tvarkymo sektorių. Tęsiamas bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas” 

(tęstinis 9 mėn. projektas) : 

- Komunikuojamas statinis baneris su įmonės logo vz.lt 

- Komunikuojami interaktyvūs baneriai vz.lt, vz.lt mobiliojoje versijoje, VŽ.lt naujienlaiškiuose.  

• Parengtas / išspausdintas straipsnis projekte „Tvarus verslas“: „Tvarumui reikia inovacijų: 

Lietuvoje gamins unikalius daugkartinius maišelius“. Publikacijos „Verslo klasė“ žurnale, „Verslo 

žinių“ laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online platformoje (2021-09-30). 

• Įvaizdinė reklama konferencijoje „Tvarus verslas“ (baneriai, video užsklandos, edukaciniai video), 

rugsėjo 28 d. Pranešimo konferencijai parengimas.   

 
IV ketv.: 

• Tęstinio projekto su „Verslo žiniomis“ – „Tvarus verslas” – baigiamieji darbai: 
- Parengtas straipsnis „Per tvarius sporto renginius – į visuomenės sąmoningumą” publikacijos vz.lt 

ir kt. (2021-10-28). 

- Parengtas straipsnis „Depozitiniai daugkartiniai kavos puodeliai – jau greitai” publikacijos vz.lt ir 

kt. (2021-12-16). 

Skirta suma:  

30000 Eur be PVM.  

 

I ketv. 

Pradėtas bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas”: 

- statinis baneris su įmonės logo vz.lt 

- interaktyvūs baneriai vz.lt 
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Straipsniai projekte „Tvarus verslas“:  

„Biržų duonos“ vadovas: kiekvieno indėlis į aplinką yra svarbus“ – publikacijos „Verslo klasė“ žurnale, 

„Verslo žinių“ laikraštyje; „Verslo žinių“ VZ.lt online platformoje.  

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/02/24/birzu-duonos-vadovas-kiekvieno-indelis-i-aplinka-yra-

svarbus 

 
 

“Antalio” vadovas E.Ramanauskas: tvarumas neišvengiamai taps rinkos prioritetu”. Publikacijos skelbtos 

vz.lt ir spausdintame „Verslo žinių“ leidinyje”. 

https://www.vz.lt/paslaugos/2021/03/18/antalio-vadovas-e-ramanauskas-tvarumas-neisvengiamai-

taps-rinkos-prioritetu 

 
 

„Pakuočių atliekų tvarkymo viešieji konkursai savivaldybėse įsibėgėja“ BNS ir Verslo žiniose (VZ.lt online 

platformoje ir popieriniame laikraštyje). 

https://www.vz.lt/verslo-sprendimai/2021/02/25/pakuociu-atlieku-tvarkymo-viesieji-konkursai-

savivaldybese-isibegeja 

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/02/24/birzu-duonos-vadovas-kiekvieno-indelis-i-aplinka-yra-svarbus
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/02/24/birzu-duonos-vadovas-kiekvieno-indelis-i-aplinka-yra-svarbus
https://www.vz.lt/paslaugos/2021/03/18/antalio-vadovas-e-ramanauskas-tvarumas-neisvengiamai-taps-rinkos-prioritetu
https://www.vz.lt/paslaugos/2021/03/18/antalio-vadovas-e-ramanauskas-tvarumas-neisvengiamai-taps-rinkos-prioritetu
https://www.vz.lt/verslo-sprendimai/2021/02/25/pakuociu-atlieku-tvarkymo-viesieji-konkursai-savivaldybese-isibegeja
https://www.vz.lt/verslo-sprendimai/2021/02/25/pakuociu-atlieku-tvarkymo-viesieji-konkursai-savivaldybese-isibegeja
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II ketv. 

Bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas”: 

- statinis baneris su įmonės logo vz.lt 

- interaktyvūs baneriaivz.lt 

 
 

 

Straipsniai projekte „Tvarus verslas“: „Orklafoods Lietuva“: darnus verslo vystymas ir tvarūs produktai – 

ne ateitis, bet šiandiena“.  

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/04/22/orkla-foods-lietuva-darnus-verslo-vystymas-ir-tvarus-

produktai--ne-ateitis-bet-siandiena 

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/04/22/orkla-foods-lietuva-darnus-verslo-vystymas-ir-tvarus-produktai--ne-ateitis-bet-siandiena
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/04/22/orkla-foods-lietuva-darnus-verslo-vystymas-ir-tvarus-produktai--ne-ateitis-bet-siandiena
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Straipsnis „Tvarus požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato objektyvą ir laimėk iki 300 eurų!“.  

Publikacijos „Delfi“ portale ir regioninėje žiniasklaidoje.  

https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/tvarus-poziuris-i-gamta-parodyk-ji-per-fotoaparato-

objektyva-ir-laimek-iki-300-euru.d?id=87260167 

 

 

https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/tvarus-poziuris-i-gamta-parodyk-ji-per-fotoaparato-objektyva-ir-laimek-iki-300-euru.d?id=87260167
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/tvarus-poziuris-i-gamta-parodyk-ji-per-fotoaparato-objektyva-ir-laimek-iki-300-euru.d?id=87260167
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III ketv.: 

Bendradarbiavimas su „Verslo žiniomis“ – projekte „Tvarus verslas”: 

- statinis baneris su įmonės logo vz.lt 

- interaktyvūs baneriai vz.lt, vz.lt mobiliojoje versijoje, VŽ.lt naujienlaiškiuose.  

 

 
 

Straipsnis projekte „Tvarus verslas“: „Tvarumui reikia inovacijų: Lietuvoje gamins unikalius daugkartinius 

maišelius“.  

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/09/30/tvarumui-reikia-inovaciju-lietuvoje-gamins-unikalius-

daugkartinius-maiselius 

 

 
 

 

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/09/30/tvarumui-reikia-inovaciju-lietuvoje-gamins-unikalius-daugkartinius-maiselius
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/09/30/tvarumui-reikia-inovaciju-lietuvoje-gamins-unikalius-daugkartinius-maiselius
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Įvaizdinė reklama konferencijoje „Tvarus verslas“ (baneriai, video užsklandos, edukaciniai video), rugsėjo 

28 d.  

 
 

IV ketv. 

Tęstinio projekto su „Verslo žiniomis“ – „Tvarus verslas” – baigiamieji darbai: 
 

Straipsnis „Per tvarius sporto renginius – į visuomenės sąmoningumą” publikacijos vz.lt ir kt. 

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/10/28/per-tvarius-sporto-renginius--i-visuomenes-samoninguma 

 
 

 

Straipsnis „Depozitiniai daugkartiniai kavos puodeliai – jau greitai” publikacijos vz.lt ir kt.  

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/12/16/vero-cafe-pandemija-daugeli-tvarumo-projektu-nugulde-i-

stalcius&pW1dt 

 

 

https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/10/28/per-tvarius-sporto-renginius--i-visuomenes-samoninguma
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/12/16/vero-cafe-pandemija-daugeli-tvarumo-projektu-nugulde-i-stalcius&pW1dt
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/12/16/vero-cafe-pandemija-daugeli-tvarumo-projektu-nugulde-i-stalcius&pW1dt
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6 Priemonė. Informaciniai leidiniai 

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. – išsiųstas 1 naujienlaiškis (Nr. 1. išsiųstas 2021 m. kovo 30 d.).   

II ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis (Nr. 2. Išsiųstas 2021 m. birželio 28 d.). 

III ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis  (Nr. 3. išsiųstas 2021 m. rugsėjo 29 d.).  

IV ketv. – išsiųstas 1 naujienlaiškis (Nr. 4. išsiųstas 2021 m. gruodžio 29 d.).  

 

Skirta suma:  

4000 Eur be PVM.  
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Nr. 1 naujienlaiškis  
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Nr. 2 naujienlaiškis  
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Nr. 3. Naujienlaiškis   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Nr. 4. Naujienlaiškis   

 

 
 

7 Priemonė. Diskusijos, seminarai, mokymai gamintojams ir importuotojams 
Netęstinė priemonė. 

 

Seminarai apie pakuočių atliekų tvarkymą.   

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis ir įvykdymo data:  

IV ketv. suorganizuotas vienas nuotolinis seminaras – „Nauji reikalavimai pakuočių tiekimo į rinką ir 

pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje“ (seminaro organizavimas, zoomTV platformos transliacijai 
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užsakymas, priemonių renginiui gamyba ir pristatymas, sklaida apie renginį iki renginio ir po renginio, 

video įrašų pagal pranešimus parengimas). 

Seminaras vyko gruodžio 1 d. 

 

Dalyvavo / renginį stebėjo per 500 dalyvių.  

 

Skirta suma:  

3000 Eur be PVM. 

 

 

 
 

8 Priemonė. Dalyvavimas viešuosiuose renginiuose, socialinių projektų, akcijų 

rėmimas, bendradarbiavimas, komunikacija pasitelkiant nuomonės formuotojus. 

Netęstinė priemonė.  

 

Įvairūs vieši renginiai, socialiniai ir visuomenei matomi renginiai, kuriuose didinamas visuomenės 

dėmesys į aplinkosaugos tematiką, sąmoningumo didinimą ir svarbą keisti savo įpročius, susijusius su 

vartojimu ir pakuočių atliekų kūrimu ir tvarkymu.  

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  
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Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

III ketv.: 

• „Gamtos ateities“, kaip renginio partnerio,dalyvavimas OCEAN RACE EUROPE projekte, „Žaliojo 

kurso“ konferencijoje, The Ocean Race komunikacijoje.  

• Derinimo darbai su „Lrytas TV“ – dėl įmonės komunikacijos apie pakuočių atliekų tvarkymą 

projekto televizijos laidoje “Švarūs miestai”, suderinta laidų tematika, scenarijus, išpildymo 

galimybės. Nufilmuota ir parodyta 1 TV laida (09.25 d.).  

• Įvaizdinės socialinės reklamos apie pakuočių atliekų rūšiavimą televizijai koncepcijos / idėjos 

sukūrimas, derinimas, koncepcijos tolimesnis gryninimas.  

IV ketv.:  

• Televizijos projektas „Lrytas TV“ – VšĮ „Gamtos ateitis“ komunikacija apie tvariai veiklą 

vykdančias įmones (verslo klientus), „Ateities pakuotės klubo“ narius, visuomenės rūšiavimo 

įpročius skirtingose savivaldybėse ir švarius miestus televizijos laidoje “Švarūs miestai”. Suderinta 

laidų tematika, scenarijus, išpildymo galimybės. Per IV ketv. nufilmuota ir parodyta12 TV laidų 

(projektas startavo rugsėjo 25 d.; viso projekto trukmė – 13 laidų). Laidos internete: 

https://bit.ly/31WL6EQ. Laidos internete: https://bit.ly/31WL6EQ.   

• TV socialinės reklamos – video klipo „Aš Tikiu“ – gamyba ir parengimas transliacijai TV formatu ir 

soc. tinklams (media plano sukūrimas, derinimas su televizija, transliacijos organizavimas, 

reklamos transliacija). Klipas gruodžio mėn. transliuotas LRT nacionalinėje televizijoje bei 

socialiniuose tinkluose (Facebook, Youtube). 

 

Skirta suma:  

62153 Eur be PVM.  

 

Dalyvavimas OCEAN RACE EUROPE projekte, „Žaliojo kurso“ konferencijoje, The Ocean Race 

komunikacijoje.  

 
 

 

https://bit.ly/31WL6EQ
https://bit.ly/31WL6EQ
https://fb.watch/avAFy2y_aj/
https://www.youtube.com/watch?v=CJstdU8niv8
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„Lrytas TV“ “Švarūs miestai” laida (09.25 d.).  

 
 

Įvaizdinės socialinės reklamos apie pakuočių atliekų rūšiavimą televizijai koncepcijos / idėjos sukūrimas, 

derinimas, koncepcijos tolimesnis gryninimas.  
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Televizijos projektas „Lrytas TV“ – televizijos laidoje “Švarūs miestai”.  

 

 
 

TV socialinė reklama – video klipas  „Aš Tikiu“ LRT nacionalinėje televizijoje bei socialiniuose tinkluose 

(Facebook, Youtube). 

 
 

https://fb.watch/avAFy2y_aj/
https://www.youtube.com/watch?v=CJstdU8niv8
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9 Priemonė. Papildomos, kitos VšĮ „Gamtos ateitis“ akcijos ir iniciatyvos visuomenės 

švietimo tema metų eigoje. 

 

Papildomos ir konkrečiai nenumatytos priemonės metų eigoje 

 

Priemonės įvykdymo data: 

2021 m. sausio – gruodžio mėn.  

 

Priemonės įgyvendinimo apimtis:  

 

I ketv.: 

• „Ateities pakuotėsklubo“ sukūrimas:  

- Klubo veiklos mechanizmo sukūrimas ir aprašymas; 

- Klubo įstatų parengimas; 

- Ekspertinės linijos komunikacijos temų plano parengimas; 

- Vizualinio identiteto sukūrimas; 

- Tęstinių darbų abonementas: kontaktinės informacijos apie potencialius APK narius rinkimas, 

APK narystės patvirtinimo dokumento word adaptacija, APK reprezentacinio animuoto video 

kūrimas Linkedin įrašo tekstas, APK narių pritraukimo startas: siųsti pirminiai laiškai, skambučiai, 

narystės tvirtinimo dokumentacijos, projekto koordinavimas. 

• Su apklausų bendrove „Baltijos tyrimai“ parengta reprezentatyvi gyventojų apklausa tema – 

„Kodėl LT žmonės dar nerūšiuoja”. Komunikacijos, vadovaujantis tyrimo išvadomis, 

įgyvendinimas.  

• Bendradariavimas su Lietuvoje veikiančiomis gamtos mokyklomis, atnaujintos ir joms išsiųstos 

metodinės priemonės, kurios reikalingos kuriant edukacines programas, vykdant įvairias 

edukacijas.  
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• Krizių komunikacija, prezentacijų rengimas, kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų 

koordinavimo / bendradarbiavimo su savivaldybėmis darbai. 

II ketv.:  

• „Ateities pakuotėsklubas“, tęstiniai projekto darbai:  
- APK narių pritraukimo komunikacija – į klubą jau prisijungė 17 narių  
- Komunikacijos parengimas soc. tinklams apie APK, klubo narius.  
- Pranešimo spaudai rengimas / inicijavimas VŽ.  
- Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija ir publikacijos:  
„Maisto ir gėrimų pramonėje tvarumas nebėra tik madingas žodis“ (AB „Volfas Engelman“);  

„Mažiau plastiko, daugiau galimybių perdirbti – kokios pakuotės tinkamiausios vaisiams ir daržovėms?“ 
(UAB „Augma“); 
„Tvarumo tendencijos keičia gaminių pakuotes – įmonės ieško lengviau perdirbamų“ (UAB „Naujasis 
Nevėžis“). 

• Jurgio Didžiulio komunikacija „Dideli pokyčiai prasideda nuo kiekvieno individualiai”. 
• Parengti ir paskelbti straipsniai: „Nauji vartotojų poreikiai: daugiau nei trečdalis rūpinasi, kaip bus 

perdirbta įsigytos prekės pakuotė“, „Papildytoji realybė aplinkosaugos švietime – interaktyvūs 
plakatai“,„Tvarus požiūris į gamtą: parodyk jį per fotoaparato objektyvą ir laimėk iki 300 eur!“, 
„Klausiate? Atsakome! Kur mesti nebereikalingas knygas?“, „Tvarus požiūris į gamtą – per 
fotoaparato objektyvą. Skelbiame nugalėtojus!“.  

• Fotografijų konkurso su DELFI koordinavimas, konkurso komisijos sudarymas, laimėtojų 
išrinkimas, paskelbimas, laimėtojų apdovanojimo finansiniais prizais organizavimas. 

• Kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų koordinavimo / bendradarbiavimo su savivaldybėmis 
darbai.  

III ketv.:  

• 54-oji Kuršių marių regata. Renginys vyko liepos 24-31 d. „Gamtos ateities“, kaip partnerio, 

dalyvavimas renginyje: įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės vardo reklama, renginio 

komunikacijos paketas, protmūšio suorganizavimas regatos dalyviams, "Gamtos ateities" regatos 

etapo rėmimas, regatos varžybų nugalėtojų apdovanojimų organizavimas „Gamtos ateities“ 

suvenyrais, dovanomis, "NE plastiko bangai“ iniciatyvos organizavimas, aprūpinimas 

reikalingomis priemonėmis. 

• „Ateities pakuotėsklubas“, tęstiniai projekto darbai:  

- APK narių pritraukimo komunikacija – į klubą jau prisijungė 26 nariai.  

- Komunikacijos parengimas soc. tinklams apie APK, klubo narius.  

- Pranešimo spaudai rengimas / inicijavimas VŽ.  

- Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija ir publikacijos:  

„Dilema ieškant pakavimos prendimo: ar tvariau reiškia brangiau?“ (UAB „PakMarkas“);  

„Vieno bendro tvaraus pakavimo sprendimo nėra, tačiau rasti sau tinkamiausią įmanoma“ (UAB 

„IOCO Packaging“); 

„8 iš 10 jaunų europiečių daugiau mokėtų už produktus tvariose pakuotėse: ką apie tai mano 

Lietuvos verslas?“;  

„Racionalus plastiko panaudojimas – pirminė strategija, apribojant jo taršą“ (UAB „Lesta“);  

 „Tvaresnės pakuotės: kodėl popierius ne visada geriau už plastiką ir kas padeda sumažinti jo 

kiekį?“;  

„Plastiko atliekas prikelia naujam gyvenimui: virsta net namais ir elektromobiliais”;  

„Tvarumo kryptimi: kaip poveikį aplinkai mažina „Lidl“? („Lidl Lietuva“);  

„Tvarių pakuočių vystymo ekspertas apie naujo požiūrio poreikį”.  

 

• Parengti ir paskelbti straipsniai: „Atostogauti tvariai ir atsakingai – tai daugiau laiko skirti 

atostogų buičiai“, „Kaip mokslo metus sutikti tvariai ir atsakingai: edukacinės idėjos vaikams ir 
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mokiniams“. Straipsnių „Gamtos ateitis“ Nidoje sakė „NE plastiko bangai“ ir šiemet“; „Tvarūs 

renginiai: priemonė reaguoti į klimato kaitą ir prisiimti lyderystę“ parengimas, sklaida. 

• Kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų koordinavimo / bendradarbiavimo su savivaldybėmis 

darbai. 

 

IV ketv.: „Ateities pakuotės klubas“, tęstiniai projekto darbai:  

APK narių pritraukimo komunikacija – į klubą jau prisijungė 30 narių.  

Komunikacijos parengimas soc. tinklams apie APK, klubo narius.  

Verslo žinių“ rubrikos kūrimas, vizualizacija ir publikacijos:  

- „Grindinio sprendimų įmonė: Tvarumas prasideda nuo perteklinių dalykų atsisakymo” (UAB 

„Betonomozaika“);  

- „Konditerijos ir kepyklų žaliavų tiekėjai turi ambicingų tikslų: su tvaresnėmis pakuotėmis  – į 

švaresnį rytojų“ (UAB „Minordija“); 

- „Tvarių pakuočių tendencijos: kodėl plastikas nebūtinai blogiau, o madingi sprendimai ne 

visuomet geriausi?“;  

- „Mantingos“ tvarumo gairėse – be tvarios pakuotės, ir maisto švaistymos prendimas“ (UAB 

„Mantinga“);  

-  „Tvarūs pokyčiai pakavimos prendimų segmente – ranka pasiekiami” (UAB „SOMI“); 

- „Ekspertė apie tvarių pakuočių iššūkius Lietuvoje ir ES: kas trukdo skleistis žiedinei ekonomikai?”;  

- „Tvariam pokyčiui šiandien kelią kerta ne plastikas, bet sąmoningo vartojimo stoka” (UAB 

„Manjana“);  

- „Priešpatekdamos į rinką, „DS SMITH“  pakuotės pereina žiedinio dizaino vertinimo barjerą” („DS 

Smith Packaging Lithuania“) ir kt. 

 

• Parengti ir paskelbti straipsniai:  

-„Bioplastiko išradėjai pasitelkia gamtos išteklius – nuo alyvuogių kauliukų iki žuvų kaulų“;  

-„Per tvarius sporto renginius – į visuomenės sąmoningumą”; 

-„Išmaniosios technologijos žada proveržį perdirbant plastiką“;  

-„Nuo kitų metų mokėsime skirtingus mokesčius už perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes“;  

-„Užstato sistemos plėtimas vartotojus pavers „šiukšlių išvežėjais“;  

-„Depozitiniai daugkartiniai kavos puodeliai – jau greitai“;   

-„Šv. Kalėdos be popierinių atvirukų – iššūkis ar galimybė?”. 

 

• Rašto klientams „Apie pakuočių priskyrimą perdirbamoms / neperdirbamoms pakuotėms ir 

neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarką“ parengimas, infografiko apie mokesčių tarifus 

nuo 2022 m. parengimas, sklaida. 

• Komercinio pasiūlymo su įkainiais 2022 m. parengimas. 

• Parengtas raštas ir anketa savivaldybėms dėl VšĮ „Gamtos ateitis“ Visuomenės švietimo bei 

informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos priemonių suderinimo Lietuvos 

savivaldybėse 2022 metams. Raštas ir anketa išsiųsta visoms savivaldybėms. Susisteminta gauta 

informacija iš visų savivaldybių dėl minėtų priemonių 2022 metams.  

• Koordinavimo ir derinimo darbai su konkrečių savivaldybių atstovais dėl švietimo priemonių 

įgyvendinimo / konkrečių priemonių užakymo, adaptavimo atskiroms savivaldybėms ir kt.  

• Ataskaitų už 2021 m. švietimo priemones rengimas.  

• Kalėdinių el. atvirukų sukūrimas, sveikinimo klientams sukūrimas.  

• Bendradarbiaujant su VšĮ “Garždų švara” sukurtas sieninis kalendorius.  
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• Kitos akcijos ir iniciatyvos visuomenės švietimo tema; kiti kūrybiniai / organizaciniai / projektų 

koordinavimo darbai. 

 

Skirta suma:  

144109 Eur be PVM.  

 

„Ateities pakuotės klubo“ sukūrimas 

 

 
 

 

Reprezentatyvi gyventojų apklausa tema – „Kodėl LT žmonės dar nerūšiuoja”. 
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54-oji Kuršių marių regata.  

 

 
 

„Verslo žinių” rubrikos kūrimas, publikacijos 
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Visi straipsniai perpublikuoti www.gamtosateitis.lt interneto svetainėje. https://gamtosateitis.lt/apie-

rusiavima/ateities-pakuotes-klubas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamtosateitis.lt/
https://gamtosateitis.lt/apie-rusiavima/ateities-pakuotes-klubas/
https://gamtosateitis.lt/apie-rusiavima/ateities-pakuotes-klubas/


Priedas Nr. 1 prie 2021 metų Metinės ataskaitos

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 221514010 Grafobal Vilnius, Lietuvos ir Slovakijos AB Pavedimo davėjas x x x 5/4/2016 1/1/2017
2 300073229 Maldis, UAB Pavedimo davėjas x 5/5/2016 1/1/2017
3 300037592 Kauno stiklas, UAB Pavedimo davėjas x x x 5/5/2016 1/1/2017
4 147038795 Panevėžio stiklas, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2017
5 122903266 Somlita, UAB Pavedimo davėjas x x x 5/20/2016 1/1/2017
6 302525117 Heidelbergcement Klaipėda, UAB Pavedimo davėjas x x x x 6/17/2016 1/1/2017
7 166102551 Oqema, UAB Pavedimo davėjas x x x x 7/8/2016 1/1/2017
8 125310844 Amerata, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 8/3/2016 1/1/2017
9 126199731 Grigeo Baltwood, UAB Pavedimo davėjas x x x x 8/4/2016 1/1/2017

10 134819954 Lipnus, UAB Pavedimo davėjas x x x x 9/12/2016 1/1/2017
11 122641522 Skonio paslaptis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2016 1/1/2017

12
303301008 Fleksografijos paslaugų centras, UAB Dalininkas, pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017

13 134505238 Saldoga, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017
14 302482299 Zoo taip, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017

2021
VšĮ "Gamtos ateitis" steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas

14 302482299 Zoo taip, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017
15 300097486 Naujoji kryptis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2016 1/1/2017
16 301731609 Sonec, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017
17 303020107 Zuja, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2016 1/1/2017
18 133390886 Bukutis, MB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/24/2017 1/1/2017
19 304419408 Das Restaurant, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2016 1/1/2017
20 211627020 Konecranes, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017
21 134003118 Metgama, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2016 1/1/2017
22 135226857 Kornita, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2017 1/1/2018
23 132000618 Vesta-Inter, UAB Pavedimo davėjas x x 11/23/2017 1/1/2018
24 134382579 Manjana, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
25 300531210 Biogra, UAB Pavedimo davėjas x x 11/4/2017 1/1/2018
26 210725910 Italiana Lt, UAB Pavedimo davėjas x x 11/23/2017 1/1/2018
27 169887598 Plungės šaltis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
28 235256310 Amoka, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
29 132345137 Naujasis Nevėžis, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
30 134515346 Chirurgijos technologijos, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
31 111691239 Granex, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
32 133933225 Mimeta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
33 135662541 Kauno tiekimo prekybos centras, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2017 1/1/2018
34 132529361 Margiris, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/7/2017 1/1/2018
35 301535877 Deichmann Avalynė, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2017 1/1/2018
36 301900564 SAPAS ir KO, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
37 300119801 Akepus, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2017 1/1/2018
38 134048864 Bidfood Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
39 123054645 Herba Humana, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
40 300651291 RGE Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
41 149679465 Astra LT, AB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018



42 110599930 Baltik Vairas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2017 1/1/2018
43 121135536 Lesta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2017 1/1/2018
44 141830367 Imedeksa, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
45 121420097 Specializuota komplektavimo valdyba, AB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
46 223397680 Paliūtis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
47 301850652 Baltic Fresh Fruit, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
48 300612477 Recesus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
49 110698387 Gargždų plytų gamykla, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2017 1/1/2018
50 140926081 Klaipėdos duona, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
51 110384422 Henkell Freixenet Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/29/2017 1/1/2018
52 211589420 iDeal LT, UAB Pavedimo davėjas x x 11/17/2017 1/1/2018
53 158823516 Gudobelė, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
54 300598522 Sakret LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2017 1/1/2018
55 302556657 Nanotekas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2017 1/1/2018
56 300076289 Varėnos pienelis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2017 1/1/2018
57 271383880 Sulinkiai, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2017 1/1/2018
58 120682381 Gaudrė, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2017 1/1/2018
59 141524826 Betono mozaika, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
60 233370660 Stiklo lakštas, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2017 1/1/2018
61 300563998 Bauroc, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
62 300126728 Balmerk Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
63 302335107 AZ-Pack, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
64 178715423 Viada Lt, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
65 123071413 Ogmina, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/201865 123071413 Ogmina, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
66 121536397 Dionizas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
67 110337853 Skorpiono takas, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
68 210502640 SCT Lubricants, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
69 302561234 AD Wood, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
70 211523370 Tikkurila, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
71 110052936 Lietuvos monetų kalykla, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
72 111570853 Saint- Gobain statybos gaminiai, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
73 304516437 Leca Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
74 302811339 Alfa trade, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
75 156667399 Achema, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2017 1/1/2018
76 135278010 Orkla Foods Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 11/29/2017 1/1/2018
77 177304814 Baltijos Brasta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2017 1/1/2018
78 122224190 Vaisių sultys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
79 124688862 Vilniaus alus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
80 133990589 Volfas Engelman, AB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
81 110458043 Azovlitas, BĮ UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
82 125542554 Delano, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/24/2017 1/1/2018
83 302709067 JW Trade, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/14/2017 1/1/2018
84 163679793 Espersen Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2017 1/1/2018
85 302674050 Aqua verum, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
86 302596534 Dauniškio Prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/2/2017 1/1/2018
87 111589049 Antalis, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2017 1/1/2018
88 302546225 Foksas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2017 1/1/2018
89 302591590 AmberCell Solutions, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2017 1/1/2018
90 304102190 HC Betonas, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2017 1/1/2018
91 135049563 Gemaga, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2017 1/1/2018
92 147754321 Joglė, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2017 1/1/2018



93 304446355 Luksada, MB Pavedimo davėjas x x 11/29/2017 1/1/2018
94 304330849 Renovus, MB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2017 1/1/2018
95 301733268 Juta Jazz Kava, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 3/28/2018 3/28/2018
96 304707691 Ablatus, UAB Pavedimo davėjas x x x 4/23/2018 4/23/2018
97 302483885 Vykelida, UAB Pavedimo davėjas x x x x 4/24/2018 4/24/2018
98 304184885 Emiva, UAB Pavedimo davėjas x x 4/28/2018 4/28/2018
99 156718630 Edega, UAB Pavedimo davėjas x x x 5/4/2018 5/4/2018

100 304686261 Sommelier Partners, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 5/29/2018 5/29/2018
101 304220452 Politechnologijos, UAB Pavedimo davėjas x x 5/30/2018 5/30/2018
102 46606051259 Gražinos Skardžiuvienės bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 6/6/2018 6/6/2018
103 36209301364 Gedimino Skardžiaus specializuotas bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 6/6/2018 6/6/2018
104 38510200703 Edgaro Skardžiaus bitininkystės ūkis Pavedimo davėjas x x x x 6/6/2018 6/6/2018
105 301425676 Universta, UAB Pavedimo davėjas x x x 7/5/2018 7/5/2018
106 304073881 Bordena, UAB Pavedimo davėjas x x x x 7/27/2018 7/27/2018
107 301746027 Elestika, UAB Pavedimo davėjas x 7/27/2018 7/27/2018
108 304784403 Scandinavian Seafood Factory, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 8/6/2018 8/6/2018
109 40003404243 Sigmen, SIA Pavedimo davėjas x x 9/5/2018 9/5/2018
110 304651381 FMCG prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x 9/25/2018 9/25/2018
111 302929234 Target Group, UAB Pavedimo davėjas x x 10/8/2018 10/8/2018
112 302549998 In Fatis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 10/26/2018 10/26/2018
113 304919986 Sophela, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/12/2018 11/12/2018
114 302310723 Miketa, UAB Pavedimo davėjas 11/30/2018 11/30/2018
115 300593888 Litmar MK, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 12/1/2018
116 300088590 JA Prekyba, UAB Pavedimo davėjas x 3/28/2018 1/1/2019116 300088590 JA Prekyba, UAB Pavedimo davėjas x 3/28/2018 1/1/2019
117 120536985 Biok laboratorija, UAB Pavedimo davėjas x x x 3/28/2018 1/1/2019
118 111782728 Baltijos aliejus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 3/29/2018 1/1/2019
119 304042640 Istilius, MB Pavedimo davėjas x x x x 6/1/2018 1/1/2019
120 111794125 Studio Moderna, UAB Pavedimo davėjas x x x 9/5/2018 1/1/2019
121 134174610 Soliris, UAB Pavedimo davėjas x x x x 9/25/2018 1/1/2019
122 211736870 Minordija, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 9/26/2018 1/1/2019
123 158834911 Savingė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 10/2/2018 1/1/2019
124 301737843 Delikatesai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 10/2/2018 1/1/2019
125 110742111 Topplastas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 10/5/2018 1/1/2019
126 110667865 Savex, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/8/2018 1/1/2019
127 158978438 Ovalda, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/8/2018 1/1/2019
128 300015304 Granmax, UAB Pavedimo davėjas x 10/22/2018 1/1/2019
129 302842562 Bag factory, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/26/2018 1/1/2019
130 302621521 Daigita, UAB Pavedimo davėjas x x 10/30/2018 1/1/2019
131 174921721 Eripo, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/31/2018 1/1/2019
132 300579689 Wexis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/5/2018 1/1/2019
133 302462179 CTO LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/8/2018 1/1/2019
134 136022722 Promodus IO, UAB Pavedimo davėjas x x 11/12/2018 1/1/2019
135 304545403 Axioma Metering, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/12/2018 1/1/2019
136 123935434 Česma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/12/2018 1/1/2019
137 110862986 EJOT Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/21/2018 1/1/2019
138 133276427 Panemunės eglė, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/22/2018 1/1/2019
139 126298220 Vilniaus aidai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/23/2018 1/1/2019
140 135725714 Liūtukas ir Ko, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2018 1/1/2019
141 164229952 Jovaigė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/23/2018 1/1/2019
142 110433047 Mida LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/23/2018 1/1/2019
143 302559322 Mobile Heavy Machinery, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2018 1/1/2019



144 158915911 Nematekas, ŽŪB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/26/2018 1/1/2019
145 141517066 Sabelijos prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2018 1/1/2019
146 300110503 Ralko, UAB Pavedimo davėjas x x 11/27/2018 1/1/2019
147 124260420 Kosvila Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/27/2018 1/1/2019
148 125377615 Vainekta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/28/2018 1/1/2019
149 303051024 Serinta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
150 134937372 Selteka, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2018 1/1/2019
151 302336134 Stogų sistemos, UAB Pavedimo davėjas x 11/28/2018 1/1/2019
152 121673734 Kotryna, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/28/2018 1/1/2019
153 110679643 Maristika, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
154 304045355 Premia KPC, AB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/28/2018 1/1/2019
155 185115813 Pro colore, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
156 164302539 Gausoja, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
157 147671270 Plastara, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2018 1/1/2019
158 140817146 Libra Vitalis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
159 302565421 Agroprimum, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2018 1/1/2019
160 121464065 Grida, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 11/28/2018 1/1/2019
161 111613233 Papyrus Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2018 1/1/2019
162 111760112 Monier, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2018 1/1/2019
163 156667584 Baldai Jums, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2018 1/1/2019
164 284088150 Bikuvos prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
165 135774259 Kauen craft, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
166 300041523 Carlsen Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
167 173211960 Vilroka, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019167 173211960 Vilroka, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019
168 111580438 Darval, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019
169 140032455 Rasa, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2018 1/1/2019
170 175711843 Bageta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
171 164791927 Durpeta, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2018 1/1/2019
172 111693813 Reaton, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/29/2018 1/1/2019
173 134993481 Osama, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/29/2018 1/1/2019
174 125835571 Lenpaka, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019
175 141314774 O. Bistrovo ind. Įm. Pavedimo davėjas x x 11/29/2018 1/1/2019
176 124586697 Mebarta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
177 124489682 Makvis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
178 304113404 Amberfruta, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019
179 244948610 Plieno fortas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
180 179336732 Benera, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
181 304119414 Lenktas medis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2018 1/1/2019
182 301843597 Solemlux, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2018 1/1/2019
183 135620058 Ceryx, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/29/2018 1/1/2019
184 121704674 Titanika, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2018 1/1/2019
185 149704228 Liginta, Ž. Kulakausko IĮ Pavedimo davėjas x x x 11/29/2018 1/1/2019
186 110717396 Baltijos bretlingis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/29/2018 1/1/2019
187 154272478 Kirvilė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
188 300156408 Divinitus, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
189 184536955 Merkys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
190 303096418 Krabas ir Co, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
191 122590280 Pakmarkas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
192 123232998 Medžista, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
193 281324460 Gelmesta, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
194 110778328 Norfos mažmena, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019



195 110512039 Rivona, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
196 304076393 Kurda, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
197 245595280 Valvėsta, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
198 304552166 Baltijos cementas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
199 302805902 Dasella, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
200 123743786 Estilita, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
201 121944712 Baltic Master, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
202 174952396 Actas, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
203 134056779 Limedika, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
204 300142700 Elme metal Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
205 110711742 Paroc, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
206 134600387 Dasta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
207 181323749 Daturė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
208 302904398 Oilis Baltic, MB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
209 125877727 Gintarinė vaistinė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
210 134519743 Kosmelita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
211 302484332 Baltų galia, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
212 147307231 M Sportas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
213 159666427 Sauda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
214 154838481 Biržų duona, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
215 249664610 Snaigė, AB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
216 178609936 Girios, Masevičiaus įmonė Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
217 304531670 Fruit Era, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
218 157562515 Bariūnų ŽŪB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019218 157562515 Bariūnų ŽŪB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
219 300077583 Reba, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
220 302481934 Litmet, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
221 171696632 Litnaglis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
222 302738453 Toskanas, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
223 133489699 Evelita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
224 233393310 Itab Shop Concept Lithuania, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
225 175712411 Ginkūnų paukštynas, ŽŪB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
226 300546358 Vilniaus skalbykla, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
227 133487680 Jūratės Gulbinienės, IĮ Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
228 145377366 Citma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
229 134128196 Pico line, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
230 122762627 Sangaida, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
231 134047424 Helvina, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
232 302843536 ZOOCENTRAS LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
233 302465182 Pro Clean LT, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
234 149562782 Koslita, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
235 302587019 Domus naturae, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
236 304419657 Litspringas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
237 154742821 Agaras, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
238 122038467 Sudaira, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
239 303704393 Michael Kors (Lithuania), UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
240 302707447 Stonelita, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
241 110851580 Budmat steel service, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
242 133321178 Lemona, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
243 111546368 Scobie& Melntosh, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
244 140692326 Danushis Chemicals, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
245 303366970 Doto grupė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019



246 234978950 Gairana, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
247 300582564 Sandoz Pharmaceuticals filialas Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2019 1/1/2019
248 300743430 Fish line, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
249 184631428 Tandemus, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
250 300151592 Lietuvos ryto spaustuvė, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
251 151453167 Marijampolės pieno konservai, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
252 126284053 Delantera, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
253 300113830 Baltled, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
254 300106070 Lukšių pieninė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
255 303227903 Blokelių centras, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
256 140518037 Perdanga, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2018 1/1/2019
257 303096507 Eurofrosta, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
258 302251431 Arkties kelias, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
259 121559428 Skuba, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
260 304096563 ICECO žuvis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
261 304830651 Ortofabrikas, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
262 123631164 Melisa laboratorium, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
263 300576077 Lietmeta, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
264 300057463 Mega Baltic, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
265 140647950 Žemaičių žuvis, R. Žemaičio IĮ Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
266 121791490 Nukas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
267 302329061 Grigeo Packaging, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
268 304215302 Estnaila, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2018 1/1/2019
269 302465727 EVD, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019269 302465727 EVD, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
270 304039854 EVD Baltija, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
271 124446859 Eurovaistinė, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2018 1/1/2019
272 132660250 Vaiga, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2018 1/1/2019
273 140051427 Augma, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2018 1/1/2019
274 247025610 Panevėžio specialus autotransportas, AB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
275 302705617 AG Seafood Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
276 111468510 Bang & Bonsomer, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
277 300591054 Darus, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
278 303713353 Gonas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
279 134494286 Judex, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
280 120054177 AD Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
281 304136958 Kečas, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
282 170604677 Vaidoma, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
283 300911682 Sileda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
284 134884165 Krinona, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
285 124260235 Vilniaus Augma, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
286 164156867 Kretingos grūdai, AB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
287 302206532 Genba foods, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
288 303395484 Genba pharma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
289 144863899 Rengmė, G. Bičkaus įmonė Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
290 161111219 Nordic Sugar Kėdainiai, AB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
291 111448632 Tamro, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
292 111785261 Glaxosmithkline Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
293 300970531 Autospintas, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
294 300034906 Tomuvos didmena, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
295 303795375 Rietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
296 177066932 Klaipėdos mėsinė, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019



297 142108236 Žemaitijos spauda, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
298 304562751 Solo prekyba, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
299 124945673 Argo akis, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
300 303015156 Lietungė, MB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
301 304185745 Edelmax, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
302 245379560 Juvidė, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
303 304516597 SN2, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
304 110579290 Eternit Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
305 132567981 Ardi LT, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
306 304760217 Bonum statum, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2018 1/1/2019
307 302669306 Naujapolė, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
308 303790378 Skorsten Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
309 300115475 Scandbook, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2018 1/1/2019
310 300960658 Dilmera, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
311 145342632 Modopak, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
312 175042929 Armplast, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
313 133724460 Švaistūnas, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2018 1/1/2019
314 303055396 Adama Northern Europe, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2018 1/1/2019
315 133847235 Egusis, E. Skuodžio firma Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2018 1/1/2019
316 302331817 Gera mėsa, Kooperatyvas Pavedimo davėjas x 12/27/2018 1/1/2019
317 303029921 MedLinija, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 2/19/2019 2/19/2019
318 303417404 Lamate, UAB Pavedimo davėjas x 3/1/2019 3/1/2019
319 302566427 Milonitas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 3/14/2019 3/14/2019
320 303232277 Auresta, UAB Pavedimo davėjas x 3/19/2019 3/19/2019320 303232277 Auresta, UAB Pavedimo davėjas x 3/19/2019 3/19/2019
321 304179888 Jaukus šurmulys, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 3/28/2019 3/28/2019
322 304421601 Auksinis standartas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 4/2/2019 4/2/2019
323 303342485 Proplastik, UAB Pavedimo davėjas x x x x 4/4/2019 4/4/2019
324 304953426 Hydro Extrusion Baltic AS filialas Pavedimo davėjas x x x x x 4/12/2019 4/12/2019
325 304747084 Taihema, UAB Pavedimo davėjas x x x 4/16/2019 4/16/2019
326 302998351 Opoltrans Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x 5/26/2019 5/26/2019
327 302760713 Andeta, UAB Pavedimo davėjas x x 6/19/2019 6/19/2019
328 125961666 Libeta ir KO, UAB Pavedimo davėjas x x x x 6/27/2019 6/27/2019
329 300141089 Stikmeta, UAB Pavedimo davėjas x x x 7/5/2019 7/5/2019
330 304274813 Addinol Lube Oil OU Lietuvos filialas Pavedimo davėjas x 7/12/2019 7/12/2019
331 302836488 Vagoneta, UAB Pavedimo davėjas x x x 7/29/2019 7/29/2019
332 304168009 Agroratas, UAB Pavedimo davėjas x x 8/29/2019 8/29/2019
333 300960583 Vilniaus betono gaminiai, UAB Pavedimo davėjas x 9/23/2019 9/23/2019
334 304891864 Boros grupė, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/9/2019 10/9/2019
335 303631867 Aintra, UAB Pavedimo davėjas x x x x 10/10/2019 10/10/2019
336 305186743 Frita, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/17/2019 10/17/2019
337 304909383 Lambda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 10/24/2019 10/24/2019
338 305174577 LIT EGG, UAB Pavedimo davėjas x x 11/4/2019 11/4/2019
339 303133101 Tarsidė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/27/2019 11/27/2019
340 122538045 Švaros broliai, UAB Pavedimo davėjas x 11/28/2019 11/28/2019
341 304995101 Baldų taškas, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 11/28/2019
342 304110899 Europos logistikos centras, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/18/2019 12/18/2019
343 300582856 EMPL, UAB Pavedimo davėjas x x x x 7/15/2019 1/1/2020
344 145169212 Stipas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 9/17/2019 1/1/2020
345 145548034 Antrocelas, UAB Pavedimo davėjas x x 9/20/2019 1/1/2020
346 302556529 AntrocelasLT, UAB Pavedimo davėjas x x 9/20/2019 1/1/2020
347 145354378 Sauduva, UAB Pavedimo davėjas x x x x 9/23/2019 1/1/2020



348 303099065 Polimaris, UAB Pavedimo davėjas x x x x 9/26/2019 1/1/2020
349 135904254 Jotagris, UAB Pavedimo davėjas x 10/8/2019 1/1/2020
350 302454008 Jortega, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/8/2019 1/1/2020
351 225445540 Vilniaus Lavestina, UAB Pavedimo davėjas x x 10/9/2019 1/1/2020
352 300538991 Sovli, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/16/2019 1/1/2020
353 163178056 Gerduva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 10/19/2019 1/1/2020
354 133218071 Maksima, UAB Pavedimo davėjas x x 10/23/2019 1/1/2020
355 145842559 Zaka, UAB Pavedimo davėjas x 10/28/2019 1/1/2020
356 159912028 Širmulis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/14/2019 1/1/2020
357 303346003 Fuchs lubricants Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/15/2019 1/1/2020
358 300638881 Eurodigital, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/15/2019 1/1/2020
359 134004743 Imlitex, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/22/2019 1/1/2020
360 111748843 Benglita, UAB Pavedimo davėjas x x 11/25/2019 1/1/2020
361 111748081 SLO Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/25/2019 1/1/2020
362 300077188 Edalitas, UAB Pavedimo davėjas x x 11/25/2019 1/1/2020
363 304286840 Imlitex Agro, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/25/2019 1/1/2020
364 300076741 Alevista, UAB Pavedimo davėjas x 11/26/2019 1/1/2020
365 133586027 Konkordija, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2019 1/1/2020
366 132039891 Kauno šilas, UAB Pavedimo davėjas x 11/26/2019 1/1/2020
367 145415728 Autoera, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2019 1/1/2020
368 135562046 Medžio stilius, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/26/2019 1/1/2020
369 123404049 Heliopolis, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2019 1/1/2020
370 300901535 Nando Europe, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/26/2019 1/1/2020
371 302901765 Vero Coffee House, UAB Pavedimo davėjas 2 x x x x x x 11/26/2019 1/1/2020371 302901765 Vero Coffee House, UAB Pavedimo davėjas 2 x x x x x x 11/26/2019 1/1/2020
372 304920216 Esteris, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2019 1/1/2020
373 303236368 Egluna, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2019 1/1/2020
374 110012450 Grigeo, AB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2019 1/1/2020
375 141011268 Grigeo Klaipėda, AB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2019 1/1/2020
376 302419217 Amex Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2019 1/1/2020
377 303405882 Saulakis, UAB Pavedimo davėjas x 11/27/2019 1/1/2020
378 303276665 Belor, UAB Pavedimo davėjas x x 11/27/2019 1/1/2020
379 303609867 Frontalis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/27/2019 1/1/2020
380 149708810 Celsis, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2019 1/1/2020
381 110630219 Baltijos gėrimai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/27/2019 1/1/2020
382 302495528 Lukra, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
383 233623430 Lemora, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
384 302445774 Danbalt Fashion, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
385 110474962 Danbalt International, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
386 302445710 Danbalt Clothing, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
387 302445742 Danbalt Boutique, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
388 302445824 Danbalt Trend, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
389 133830481 Serfas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
390 122599087 Arveka, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/28/2019 1/1/2020
391 300005349 Defensa, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/28/2019 1/1/2020
392 135913641 Vipakus, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
393 123737356 Tekstara, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
394 120094086 Vilma, AB Pavedimo davėjas x x x x x 11/28/2019 1/1/2020
395 303074539 Eurobagetas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2019 1/1/2020
396 301127637 Ex prompto, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/28/2019 1/1/2020
397 300594552 Nando, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/28/2019 1/1/2020
398 110548779 Agrochema, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/28/2019 1/1/2020



399 300591314 Narbutas International, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
400 252143350 Druskininkų rasa, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2019 1/1/2020
401 303345008 GryNumber Health, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/28/2019 1/1/2020
402 110830643 Šilputa, UAB Pavedimo davėjas x x 11/28/2019 1/1/2020
403 302737586 Van berde Kaunas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/28/2019 1/1/2020
404 111791015 Lidl Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
405 300029617 Sotas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
406 182883430 Daneka, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
407 304428802 Novos gama, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2019 1/1/2020
408 110669492 Mantinga, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
409 151183661 Mantinga Food, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
410 257501050 Joniškio agrochemija, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
411 302555509 Baltic XL, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
412 302518418 Esco Medical Technologies, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
413 135861493 Imlitex Industry, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
414 125774079 Imlitex Textile, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
415 302535104 Furnilita, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
416 265767410 Migva, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
417 161110455 Lifosa, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
418 304492648 Manta CWS, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
419 302240755 Porolonas, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
420 302657631 Šiaurės banga, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
421 111582599 Algol Chemicals, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
422 147494215 Satora, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020422 147494215 Satora, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
423 300648701 Tesus, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2019 1/1/2020
424 111779550 Flow Technologies, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
425 126090059 UTVT, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/29/2019 1/1/2020
426 157602461 Joniškio grūdai, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2019 1/1/2020
427 141981981 Nagista, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
428 302804451 Eglinta, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2019 1/1/2020
429 304471440 Rytietiški valgiai, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
430 158906339 DESĖ, G.Kanaševičiaus PĮ Pavedimo davėjas x x x x 11/29/2019 1/1/2020
431 300835462 Ekobazė, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
432 110710455 Achempak, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2019 1/1/2020
433 300113645 AGR pakas, UAB Pavedimo davėjas x 11/29/2019 1/1/2020
434 171292814 Reketukas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
435 158894285 Vetfarmas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
436 122249763 Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
437 303416882 Lomista, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/29/2019 1/1/2020
438 302338651 Dasfa ir Ko, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2019 1/1/2020
439 160421364 Baltijos polistirenas, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
440 303169040 Elitex Baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
441 149633293 Ordo, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2019 1/1/2020
442 123944440 Domeina, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
443 120831544 Bermi, M. Berezovskio firma Pavedimo davėjas x 12/1/2019 1/1/2020
444 156587533 Ajeras, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2019 1/1/2020
445 304843937 Koops mažmena, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
446 111783972 Stora Enso Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2019 1/1/2020
447 110810384 VMG Food, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2019 1/1/2020
448 303395420 Genba Taste, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
449 9000244571 Belpiščeprom, SIA Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020



450 161438587 Vikeda, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
451 303353720 Ebresa, UAB Pavedimo davėjas x 12/1/2019 1/1/2020
452 186495788 Nartida ir Ko, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
453 180240752 Žemaitijos pienas, AB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
454 134665673 Dextera, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
455 147923287 Jaukurai, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
456 123542630 Elmoris, UAB Pavedimo davėjas x x x x 12/1/2019 1/1/2020
457 304709404 Ausvaina, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
458 300048560 Charlot LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
459 110360528 Dojus agro, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
460 305217982 Zooguru, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2019 1/1/2020
461 305207340 ERCO technologies, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2019 1/1/2020
462 133621040 Aruodas, UAB Pavedimo davėjas x x x 4/6/2020 4/6/2020
463 135577087 Iceco trade, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 4/9/2020 4/9/2020
464  126125058 Ergolain projektai, UAB Pavedimo davėjas x x 5/8/2020 5/8/2020
465 304546010 Kulinarinių šedevrų namai, UAB Pavedimo davėjas x x 5/15/2020 5/15/2020
466 300119192 Grandis LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 7/9/2020 7/9/2020
467 302699274 Poliprofile, UAB Pavedimo davėjas x x x x 7/16/2020 7/16/2020
468 304451594 Rovanbestas, UAB Pavedimo davėjas x x x 10/26/2020 10/26/2020
469 305283950 Sentonis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/23/2020 11/23/2020
470 305260649 Agrosindikatas, KŪB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2020 11/26/2020
471 302664056 Baltic Nutrition, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 11/30/2020
472 111639299 DPD Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 11/30/2020
473 225863550 Mardentas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 11/30/2020473 225863550 Mardentas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 11/30/2020
474 302291454 Baltic Cranes Industry, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2020 12/1/2020
475 304957524 Polynekstis, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 12/1/2020
476 135987225 Paslaugų idėja, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/13/2020 1/1/2021
477 304096588 ICECO ledai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/18/2020 1/1/2021
478 166543364 Alsa, UAB Pavedimo davėjas x x 11/18/2020 1/1/2021
479 155482127 Kogus, UAB Pavedimo davėjas x x 11/18/2020 1/1/2021
480 159892593 Baltasis pyragas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/20/2020 1/1/2021
481 305340305 Saldu, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
482 302772594 Globale, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
483 133259997 Kavos bankas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/23/2020 1/1/2021
484 300008046 Monada LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/23/2020 1/1/2021
485 303572397 IBE Pharma, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/23/2020 1/1/2021
486 133644943 Corpus Medica, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/23/2020 1/1/2021
487 302557894 Strapa, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
488 301539879 Somi technika, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
489  300528292 Somi Networks, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
490 121707827 Somi, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/23/2020 1/1/2021
491 123945542 Vilduja, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/23/2020 1/1/2021
492 300088003 Servier Pharma, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/23/2020 1/1/2021
493 234376520 Kesko Senukai Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/23/2020 1/1/2021
494 303113166 Atata, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/23/2020 1/1/2021
495 125722196 Severmeta, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/24/2020 1/1/2021
496 121543961 Keluva, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/24/2020 1/1/2021
497 301842552 Estrella Baltics, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/24/2020 1/1/2021
498 123612573 V. Jankovskio firma Pavedimo davėjas x x 11/24/2020 1/1/2021
499 121779698 Technopakas, TŪB Pavedimo davėjas x x 11/25/2020 1/1/2021
500 170655262 Lietuviškas midus, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x 11/26/2020 1/1/2021



501 133849777 Agrokoncernas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2020 1/1/2021
502 302331831 Baltic sticks, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/26/2020 1/1/2021
503 225774450 DS Smith Packaging Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/26/2020 1/1/2021
504 111556519 Stora Enso Packaging, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2020 1/1/2021
505 304253961 Svenga, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2020 1/1/2021
506 148133584 Vimista, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/26/2020 1/1/2021
507 153009143 Akmenės cementas, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/26/2020 1/1/2021
508 126119728 Aibės logistika, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/26/2020 1/1/2021
509 304919370 Selemos briketai, MB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
510 300056315 Toyo Ink Europe Baltica, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2020 1/1/2021
511 301673675 Sportturas, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2020 1/1/2021
512 123433467 Arimex, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
513 301318539 BAIP, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
514 300722468 Tegra state, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
515 110199943 ALSO Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
516 302811727 Vievio paukščiai, UAB Pavedimo davėjas x x 11/27/2020 1/1/2021
517 261617160 Agrošiltnamiai, UAB Pavedimo davėjas x x 11/27/2020 1/1/2021
518 302558448 Plasteks, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/27/2020 1/1/2021
519 183706162 Persai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/27/2020 1/1/2021
520 186107463 Vilniaus paukštynas, AB Pavedimo davėjas x x x x 11/27/2020 1/1/2021
521 158891218 Kaišiadorių paukštynas, AB Pavedimo davėjas x x x x x 11/27/2020 1/1/2021
522  303223709 Virdera, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/28/2020 1/1/2021
523 303262733 Tesa tape, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
524 37107050591 A. Monkaus individuali veikla Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021524 37107050591 A. Monkaus individuali veikla Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
525 304075359 Santonika, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 1/1/2021
526 147838431 Azas, A. Zapalskio IĮ Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
527 300073656 Juara, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 1/1/2021
528 159876393 Ambertonas, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
529 134481787 Klingai, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
530 303369952 Tandemis, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2020 1/1/2021
531 110443493 Sanitex, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
532 302977909 Vinapack, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
533 111637280 Hydro Extrusion Lithuania, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
534 302345368 VP Service, UAB Pavedimo davėjas x 11/30/2020 1/1/2021
535 304318010 Jotena, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
536 168071154 Kanrugė, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
537  300037101 Kanrugėlė, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
538 300607220 Vertical Group, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
539 305080117 Sfibral, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2020 1/1/2021
540 304457412 FM17, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
541 304511358 Arnolita, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
542 136036095 Darnilda, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 1/1/2021
543 124088789 Liviko, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
544 141581460 Brenntag Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 1/1/2021
545 242131620 SBA baldų kompanija, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/30/2020 1/1/2021
546 174381816 Airbag LT, UAB Pavedimo davėjas x x x x 11/30/2020 1/1/2021
547 159734013 Garliavos duona, UAB Pavedimo davėjas x x 11/30/2020 1/1/2021
548 134684111 Visas labas, UAB Pavedimo davėjas x x x 11/30/2020 1/1/2021
549 259930760 Bijola, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2020 1/1/2021
550 304040625 Probis, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021
551 192050725 Europos socialinio fondo agentūra Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021



552 111617445 Telko Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
553 126014638 Koelner Vilnius, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021
554 303472386 NTV Komex, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2020 1/1/2021
555 110022220 Komex, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021
556 110407458 Berlin chemie menarini baltic, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
557 300051229 Galanis, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
558 135150085 ACC Distribution, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
559 170641519 Wilara, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
560 304077552 Šampanė, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2020 1/1/2021
561 300586363 Servisa ICT, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 12/1/2020 1/1/2021
562 300513080 Info S, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021
563 164167924 Kreminda, UAB Pavedimo davėjas x x x 12/1/2020 1/1/2021
564 305172409 Šurmuliukas, UAB Pavedimo davėjas x x 1/1/2021 1/1/2021
565 304863929 Canna mella, MB Pavedimo davėjas x x 1/1/2021 1/1/2021
566 304297986 Interchemie werken "De Adelaar" LT, UAB Pavedimo davėjas x x 1/1/2021 1/1/2021
567 159837814 Dairidis, UAB Pavedimo davėjas x 1/4/2021 1/4/2021
568 163395063 Verdeta, UAB Pavedimo davėjas x 1/22/2021 1/22/2021
569 160328376 Alkopakas, UAB Pavedimo davėjas x x x 1/29/2021 1/29/2021
570 302478240 VG line, UAB Pavedimo davėjas x x 2/25/2021 2/25/2021
571 135832641 Agrokoncerno technika, UAB Pavedimo davėjas x x 3/8/2021 3/8/2021
572 305684306 Brasta Glass, UAB Pavedimo davėjas x x 3/8/2021 3/8/2021
573 305684854 Brasta Build, UAB Pavedimo davėjas x x 3/8/2021 3/8/2021
574 303055535 MJ-auto, UAB Pavedimo davėjas x x 3/9/2021 3/9/2021
575 124478668 Specus sistemos, UAB Pavedimo davėjas x x x 3/26/2021 3/26/2021575 124478668 Specus sistemos, UAB Pavedimo davėjas x x x 3/26/2021 3/26/2021
576 305294943 DP acetate, UAB Pavedimo davėjas x x 4/12/2021 4/12/2021
577 123676953 PL trys nykštukai, UAB Pavedimo davėjas x x 4/12/2021 4/12/2021
578 304887855 Holzmint, UAB Pavedimo davėjas x x x 5/28/2021 5/28/2021
579 305736009 Pro Bro Car Wash System, UAB Pavedimo davėjas x 6/1/2021 6/1/2021
580 148516846 Multikuta, UAB Pavedimo davėjas x x x 6/3/2021 6/3/2021
581 303369112 Vakarų beržas, UAB Pavedimo davėjas x x 7/8/2021 7/8/2021
582 304471878 Ariogalos grūdai, UAB Pavedimo davėjas x 7/12/2021 7/12/2021
583 302773568 Agroaves group, kooperatyvas Pavedimo davėjas x 7/12/2021 7/12/2021
584 305623456 Portugalijos skoniai, MB Pavedimo davėjas x x x x x 7/21/2021 7/21/2021
585 305037991 Du dvyniai, MB Pavedimo davėjas x x x 7/26/2021 7/26/2021
586 305562149 Grinvida, MB Pavedimo davėjas x x 8/12/2021 8/12/2021
587 305665195 SM Vilnius, UAB Pavedimo davėjas x x x 9/17/2021 9/17/2021
588 301153913 Vakarų baltijos technologijos, UAB Pavedimo davėjas x x 9/29/2021 9/29/2021
589 305869212 Orkla Confectionery & Snacks Lietuva, UAB Pavedimo davėjas x x x x x x 10/1/2021 10/1/2021
590 305594339 Farmarketing, MB Pavedimo davėjas x x x x x 10/11/2021 10/11/2021
591 304721303 Tinera, UAB Pavedimo davėjas x x 10/14/2021 10/14/2021
592 304975465 Ekko Lt, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 10/28/2021 10/28/2021
593 302331938 Baltic Cranes Engineering, UAB Pavedimo davėjas x 10/29/2021 10/29/2021
594 305440843 Ūkė, UAB Pavedimo davėjas x x 11/18/2021 11/18/2021
595 305623171 Primefoodgroup eu, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2021 11/29/2021
596 300867823 inChase, UAB Pavedimo davėjas x x x x x 11/29/2021 11/29/2021
597 300031408 Ramundas GM, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2021 11/29/2021
598 303203051 Dvi draugužės, UAB Pavedimo davėjas x x 11/29/2021 11/29/2021
599 305228904 Newon Food, UAB Pavedimo davėjas x x 12/1/2021 12/1/2021



Priedas Nr. 2 prie 2021 metų ataskaitos 

 
 

Sąrašas visų organizacijos sutarčių, sudarytų siekiant įvykdyti įstatymuose nustatytą pareigą dalyvauti savivaldybių organizuojamose 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir šviesti ir informuoti visuomenę gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo klausimais 

 
1 lentelė. Sąrašas sutarčių, pasirašytų su savivaldybėmis dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį 
surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti  

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. rugpjūčio10 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  
RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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

16 Kauno raj. sav. 2015 m. kovo 09 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

17 Kazlų Rūdos sav. 
(Marijampolės RATC) 2014 m. gruodžio 05 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

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

19 Kelmės raj. sav. (Šiaulių 
RATC) 2015 m. balandžio 16 d Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

20 Klaipėdos m. (Klaipėdos 
RATC) 2015 m. sausio 26 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

21 Klaipėdos raj. sav. (UAB 
„Gargždų švara“) 2015 m. kovo 20 d. Neterminuota Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo 

22 Kretingos raj. sav. 2015 m. kovo27 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 dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų 
teikimo  

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 2/26/d.  
balandžio 27/20/28d. 
gegužės 20d., 29d. 2021 m. 
balandžio 08d. 

Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

6 
UAB „Ekobazė“ 2019 m. kovo  1 d., 2021 m. 

liepos 2d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

7 
UAB  „Ekobazė“ 2015 m. birželio 25 d. 2018 

m. spalio 29d.  
Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 

Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

8 

UAB  „Ekonovus“ 2015 m. birželio 26 d. 
balandžio 19/22/24/29 d. 
2018 m. spalio 25d.  2019 
rugsėjo 10d. 2020m. 
rugpjūčio 18d. 2020m. spalio  
6d., 2020 gruodžio 30 d., 
2021 sausio 06d. , 2021 
gegužės 12d.  

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. 2019 

m. spalio 02d.  
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 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. birželio 26 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 20, 

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  „Utenos komunalininkas” 

2017 m. gegužės 19 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

35 
UAB  „Valda” 

2015 m. birželio 23/25 d.  Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

36 
UAB  „Ecoservice Klaipėda“ 

2015 m. balandžio 17 d. Galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

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



ir paslaugų teikimo 

38 
UAB „Ecoservice projektai“ 

2019 m. vasario 28 d. Galioja 4 mėn. su galimybe pratęsti 
Dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo 

39 
UAB „Virginijus ir ko“ 

2020 m. gegužės 22 d. Galioja 12 mėn. su galimybe pratęsti 
Dėl  stiklo pakuočių atliekų tvarkymo 
organizavimo ir paslaugų teikimo 

40 
UAB „Kauno stiklas“ 

2020 m. liepos 29d.  Galioja 12 mėn. su galimybe pratęsti 
Dėl  stiklo 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-17-183 
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 
administracija 

Šalčininkų r. sav. 
2017 m. lapkričio 22 
d. 

Nr. 1 
Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

55 
Vilniaus rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vilniaus r. sav. 2015 m. birželio 23 d. 60-15-TIK 
Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

56 
UAB „Utenos 
komunalininkas“ 

Utenos r. sav. 2018 m. sausio 9 d. 
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 18 
d. 

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 12 d. 
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 12 d. 
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 5 d. 
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 10 d. 
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 13 
d. 

Nr. 18/08/13 
Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

63 UAB "Ecoservice" Šilutės raj. sav. 
2017 m. gegužės 22 
d.  

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 29 
d. 

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 23 
d. 

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 6 d. 
SUT- 279 prie 
SUT -122 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

67 UAB "Ekonovus" 
Alytaus r., Alytaus m., 
Prienų r., Birštono r. sav. 

2017 m. spalio 5 d. 
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 19 d. 

PAST-
2018/10/19-01 
prie SUT- 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 12 d. 
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 25 d. 
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 31 
d. 

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. 2019 m. kovo 15 d. 
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. 2019 m. kovo 22 d. 
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. 2019 m. kovo 29 d. 
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. 2019 m. kovo 27 d. 
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. 
2019 m. balandžio 12 
d. 

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 12 
d. 

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., Alytaus m., 
Prienų r.., Birštono r. 
sav. 

2019 m. balandžio 15 
d. 

INFRA-19-
04/15-
ARATC-
EKON 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

80 
UAB  ,,Pasvalio 
gerovė“ 

Pasvalio r. sav. 2019 m. gegužės 4 d.  
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 r. sav. 
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 r. sav. 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 r. sav. 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 r. sav. 2018 m. liepos 15 d. 
30-19-
TIM(19/07/15
) 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

85 
SĮ  ,,Kretingos 
komunalininkas“,  

Kretingos r. sav. 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 r. sav. 2019 m. liepos 9 d. 
INFRA-19-
07/09 

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/20
190917-01 

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/20
190910-01 

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/201
91003-02 

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/201
91003-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

91 
UAB  ,,Ecoservice 
Klaipėda“ 

Klaipėdos m. sav. 2020 m. sausio 31 d. 
INFRA/GA/20
200131-01 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

92 
UAB  ,,Biržų 
komunalinis ūkis“ 

Biržų r. sav. 2020 m. sausio 31 d. 
INFRA/GA/20
200131-02 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

93 
Jurbarko rajono 
savivaldybės 
administracija 

Jurbarko r. sav. 
2019 m. gruodžio  11 
d. 

INFRA/GA/20
19-12-11-
01/G4-64 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

94 
SĮ „Kaišiadorių 
paslaugos“ 

Kaišiadorių r. sav. 
2019 m. gruodžio  23 
d. 

PAST-
19//12/23-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

95 
UAB „Jonavos 
paslaugos“ 

Jonavos r. sav. 2020 m. vasario 20 d. 
DAV-
20/02/20 

Dėl konteinerių tūrio daviklių   finansavimo 
Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

96 UAB „Švarinta“ Šiaulių m. sav. 
2020 m. balandžio  
20 d. 

INFRA/20200
420-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

97 
UAB „Ecoservice 
projektai“ 

Šiaulių m. sav. 
2020 m. balandžio  
20 d. 

INFRA/20200
420-02 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

98 UAB „Telšių keliai“ Telšių r. sav. 
2020 m. balandžio 24 
d. 

INFRA/20200
424-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

99 
SĮ „Kaišiadorių 
paslaugos“ 

Kaišiadorių r. sav. 
2019 m. lapkričio  12 
d. 

19/10/28 
SUT-323 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

100 
SĮ Kaišiadorių 
paslaugos 

Kaišiadorių r. sav. 
2020m. rugpjūčio 
17d. 

INFRA/20-
08/17/SUT-
391 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

101 
UAB "Utenos 
komunalininkas" 

Utenos r. sav. 
2020 m. lapkričio 
25d. 

INFR-20-
11/25-01 Nr. 
13-126 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

102 
UAB "Druskininkų 
komunalinis ūkis" 

Druskininkų r. sav. 
2020 m. lapkričio 
25d. 

INFR-20-
11/25-
ARATC-
DRUSK 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 



103 
UAB "Ecoservice 
projektai" 

Varėnos r. sav. 
2020 m. lapkričio 
24d. 

INFR-20-
11/24-
ARATC-
ECOPR 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

104 
UAB "Ecoservice 
projektai" 

Mažeikių r. sav. 2020m. spalio 28d. 
INFR/202010
28-01/MSK-
720 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

105 
UAB "Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo 
centras" 

Druskininkų r., Birštono 
r., Prienų r., Alytaus r., 
Alytaus m. sav. 

2020m. spalio 09d. 
INFR-20-10-
09-524-
ARATC 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

106 UAB "Ecoservice" Vilniaus m.  2020m. gruodžio 15d. 
INFRA/20201
215-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

107 
UAB "Rokiškio 
komunalininkas" 

Raseinių r. sav.  2021 m. vasario 18 d. 
INFRA-21-02-
18-M 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

108 
UAB "Raseinių 
komunalinės 
paslaugos" 

Raseinių r. sav.  2021 m. vasario 22 d. 
INFRA/20210
222-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

109 UAB "Švarinta" Šiaulių m.  2021 m. vasario 15 d. 
INFRA/21021
5-01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

110 
UAB "Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo 
centras" 

Birštono, Prienų, Alytaus 
r. sav. ir Alytaus miesto 

2021 m. gegužės 3d. 
INFR-2021-
05-03-AL 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

111 
UAB „Ecoservice 
projektai“ 

Šiaulių m. sav.; 
Radviliškių ir Joniškio r. 
sav.  

2021 m. balandžio 
14d. 

INFR2104014
-03 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

112 
UAB ,,Biržų 
komunalinis ūkis“ 

Biržų r. sav. 2021 m. sausio 31d. 
INFRA-2021-
01-31-BIR 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

113 
UAB ,,Ecoservice 
Klaipėda“ 

Klaipėdos m. sav. 2021 m. sausio 31d. 
INFRA-2021-
01-31-KLP 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

114 
UAB  ,,Kelmės vietinis 
ūkis“ 

Kelmės r. sav. 
2021 m. balandžio 
14d. 

INFR2104014
-01 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

115 
UAB ,,Pasvalio 
gerovė“ 

Pasvalio r. sav. 
2021 m. balandžio 
19d. 

INFR-
/20210419-M 

Dėl  Infrastruktūros plėtros vykdymo 
finansuojant plėtros priemonės -maišus 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 



116 
Vilniaus rajono 
savivaldybės  
administracija 

Vilniaus r. sav. 
2021 m. rugpjūčio 
9d. 

A56(1)-717-
(3.18) 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

117 
UAB  ,,Kuršėnų 
komunalinis ūkis “ 

Šiaulių r. sav. 2021 m. gegužės 11d. 
INFR210511-
01 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

118 
SĮ  ,,Kaišiadorių 
paslaugos “ 

Kaišiadorių r. sav. 
2021 m. balandžio 
19d. 

INFR-
/20210419-02 
SUT -246 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

119 
UAB  ,,Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo 
centras“ 

Varėnos r. sav., Lazdijų 
r. sav.  

2017 m. balandžio 
13d. 

2017/E130--
INFRA 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms  
pastatymo finansavimo 

Galioja iki pilno 
įsipareigojimų įvykdymo 

120 
UAB  ,,Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo 
centras“,  

Varėnos sav.  2021 m. gruodžio 15d 

INFR-21-
12/15-
ARATC-
ECOPR 

Dėl  RSP*  individualioms valdoms įsigijimo 
ir 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 tiekėjas Sutarties sudarymo data Sutarties galiojimo data Sutarties objektas  

1 UAB "Virginijus ir Ko" 
 

2021-01-14 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; PET pakuotės 
atliekos; Metalinės pakuotės atliekos; Medinės 
pakuotės atliekų tvarkymas.  
 

2 UAB "Ekonovus" 
 

2021-01-18 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekos, Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

3 UAB "Energesman" 
 

2021-01-19 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekos, PET pakuotės atliekos; Stiklinės pakuotės 
atliekos; Metalinės pakuotės atliekų tvarkymas.  

4 UAB "Ecoservice" 2021-02-24 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Medinės pakuotės 
atliekų tvarkymas. 

5 UAB "Ekobazė" 
 

2021-02-26 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekos, PET pakuotės atliekos; Stiklinės pakuotės 
atliekos; Medinės pakuotės atliekos; Kombinuotos 
pakuotės ( vyraujanti medžiaga popieriaus ir 
kartono); Kombinuotos pakuotės (  kita vyraujanti 
medžiaga) atliekos  Metalinės pakuotės atliekų 
tvarkymas. 



6 UAB „S & D LT“ 
 

2021-03-29 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

7 UAB „Skroblų alėja“ 2021-03-29 Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

8 UAB „Ecoservice“& UAB 
„Autukas“ 

2021-03-30 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekos, PET pakuotės atliekos, Medinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

9 UAB "Ekoatliekos" 
 

2021-04-05 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Plastikinės pakuotės atliekos, Metalinės pakuotės 
atliekų tvarkymas. 

10 UAB "Skroblų alėja" 
 

2021-08-09 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

11 UAB "S & D LT" 
 

2021-08-09 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

12 UAB "Energesman" 
 

2021-08-09 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Plastikinės pakuotės atliekos, Stiklinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

13 UAB "BauwerkBoen" 
 

2021-08-10 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

14 UAB "Ekobazė" 
 

2021-08-11 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

15 UAB "Kibiras" 
 

2021-08-11 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Plastikinės pakuotės atliekų tvarkymas 

16 UAB "VSA Vilnius" 
 

2021-08-11 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

17 UAB "Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centras" 
 

2021-08-11 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Stiklinės pakuotės 
atliekos; Plastikinės pakuotės atliekų tvarkymas 

18 UAB "Mažeikių komunalinis 
ūkis" 

2021-08-11 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Medinės pakuotės 
atliekos;  Plastikinės pakuotės atliekų tvarkymas 

19 UAB "Ekonovus" 
 

2021-12-14 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; PET pakuotės atliekų  
tvarkymas 

20 UAB "Rivona" 
 

2021-12-14 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

21 UAB „Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centras“ 

2021-12-14 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; PET pakuotės atliekų  
tvarkymas 

22 UAB „Mažeikių komunalinis 
ūkis“ 

2021-12-21 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 

23 UAB "VSA Vilnius" 
 

2021-12-21 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekos; Plastikinės pakuotės 
atliekos; PET pakuotės atliekų  tvarkymas 

24 UAB "GrigeoRecycling" 
 

2021-12-31 Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekų tvarkymas 



25 UAB "BauwerkBoen" 
 

2022-01-13 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Medinės pakuotės atliekų tvarkymas 
 

26 UAB "Virginijus ir ko" 
 

2022-01-20 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Popierinės pakuotės atliekų tvarkymas 

27 UAB "Virginijus ir ko" 
 

2022-01-20 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
 

Stiklinės pakuotės atliekos; Popierinės pakuotės 
atliekų tvarkymas 

28 UAB "VSA Vilnius" 2022-01-28 
 

Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
 

Stiklinės pakuotės atliekų tvarkymas 

 
5 lentelė. Sąrašas sutarčių dėl visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais, vykdymo  

Eil. 
Nr. 

Paslaugos teikėjas Sutarties pasirašymo data Sutarties galiojimo data Sutarties objektas 

1 MB „Proaktyvus“ 2021-01-04 2021-12-31 Komunikacijos ir marketingo paslaugos 

2 Raminta Nenartavičiūtė 2021-01-04 2021-12-31  Komunikacijos ir marketingo paslaugos 

3 UAB „Fabula ir partneriai“ 2021-01-25 2021-12-31 Paslaugų teikimo sutartis 

4 UAB „Mediaskopas“ 2021-01-04 2021-12-31 Prieiga prie žiniasklaidos duomenų bazės 

5 MB „Lengviau“ 2021-01-06 2021-12-31 Komunikacijos paslaugos 

6 UAB „Kūrybinis avangardas“ 2021-08-30 2021-12-31 Visuomenės švietimo ir informavimo paslaugų sutartis 

7 UAB „Adverum“ 2020-12-10 2021-12-31 Viešinimo ir komunikacijos paslaugos 

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

 


