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2 Apmokestinamųjų gaminių (padangų) 2021 m. metinė ataskaita 

1. Organizacijos steigėjų dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 2021  m.  pateiktas Lentelėje Nr. 1: 

                                                                                                                                                                                                             Lentelė Nr. 1 

Eil. 
Nr.  

Kodas Pavadinimas Dalyvavimo forma 

Gaminių ar pakuočių 
atliekų, kurių 

tvarkymo 
organizavimas 

pavestas 
organizacijai, rūšis 

Sutarties data 
Pavedimo 

data 

1 302284666 UAB Handlopex Baltic Organizacijos steigėjas 
Apmokestinamieji 

gaminiai (Padangų) 
2021.04.14 2021.07.01 

2 301856705 UAB Ramtom Organizacijos steigėjas 
Apmokestinamieji 

gaminiai (Padangų) 
2021.04.14 2021.07.01 

3 126380870 UAB Ratelitas Organizacijos steigėjas 
Apmokestinamieji 

gaminiai (Padangų) 
2021.04.14 2021.07.01 

4 300137151 UAB Felgas Pavedimo davėjas 
Apmokestinamieji 

gaminiai (Padangų) 
2021.08.19 2021.08.19 

5 123021015 UAB Melga Dalininkas 
Apmokestinamieji 

gaminiai (Padangų) 
2021.10.18 2021.10.18 

Organizacijos steigėjų, dalyvių, pavedimo davėjų sąrašas pateiktas GPAIS. 
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2. Tikslus 2021 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų rinkai tiektas apmokestinamųjų gaminių 

(padangų) pateiktas Lentelėje Nr. 2 

 
                                                                                                 Lentelė Nr. 2 

Bendras teiktas LR 

rinkai padangų 

kiekis (t) 

Bendras 

sutvarkytas 

padangų atliekų 

kiekis  (t) 

Padangų 

atliekųsutvark

ymas 

procentais 

103.988525 83.608000 80.40 
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3. Informacija apie 2021 m. Organizacijos VšĮ PATS LT (toliau Organizacija) vykdytas apmokestinamųjų gaminių 

(padangų) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytas priemones patekta Lentelėje Nr. 3: 

                                                                                                                                                                                     Lentelė Nr. 3 

Eil.Nr. Priemonė 
Įvykdymo data/stadija ir apimtis III 

ketv 
Įvykdymo data/stadija ir apimtis 

IV ketv. 
Viso 

Skirta  lėšų 
suma 
eurais 

1 
Gamintojų ir importuotojų 
skatinimas tapti Organizacijos 
Nariais ir pavedimo davėjais 

Pasirašytos sutarys: 
 2021-07-01  UAB Handlopex Baltic, 
2021-07-01 UAB Ratelitas,             
2021-07-01   UAB Ramtomas,        
2021-08-19  UAB Felgas dėl 
apmokestinamųjų gaminių (padangų) 
atliekų tvarkymo organizavimo. 
(Ataskaitos Lentelė Nr.1)                                                                                                                                                                                               
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 4 

Pasirašyta sutaris  
2021-10-18 UAB Melga,  dėl 
apmokestinamųjų gaminių 
(padangų) atliekų tvarkymo 
organizavimo. (Ataskaitos Lentelė 
Nr.1)                                                                                                                                                                                               
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 5 

1023,93 
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2 
Atliekų tvarkymo paslaugų 
pirkimas 

2021-06-10 paskelbtas viešasis 
konkursas padangų atliekų surinkimo, 
transportavimo, bei sutvarkymo, 
vykdant padangų gamintojams ir 
importuotojams LR teisės  aktais 
nustatytas padangų atliekų tvarkymo 
užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę 
pasinaudoti mokesčio lengvatomis už 
aplinkos teršimą padangų atliekomis 
2021 m., paslaugų pirkimui. Skelbimas 
apie vyksiantį konkursą, paskelbtas 
dienraštyje Lietuvos rytas (skelbimo 
kopija pridedama). Kvietimai el. 
paštais išsiųsti visiems, turintiems 
teisę tvarkyti padangų atliekas, 
tvarkytojams. 
2021-06-21 įvyko viešasis konkursas 
padangų atliekų surinkimo, 
transportavimo, bei sutvarkymo, 
vykdant padangų gamintojams ir 
importuotojams LR teisės  aktais 
nustatytas padangų atliekų tvarkymo 
užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę 
pasinaudoti mokesčio lengvatomis už 
aplinkos teršimą padangų atliekomis 
2021 m., paslaugų pirkimui.   2021-07-
01 Sudaryta sutartis dėl 
apmokestinamųjų gaminių (pagangų) 
atliekų 
tvarkymo 2021 m. 
su UAB „Ekobazė“  (Ataskaitos Lentelė 
Nr.6)                                                                                                                                                           
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 3 

2021-11-27 paskelbtas viešasis 
konkursas padangų atliekų 
surinkimo, transportavimo, bei 
sutvarkymo, vykdant padangų 
gamintojams ir importuotojams LR 
teisės  aktais nustatytas padangų 
atliekų tvarkymo užduotis, kurias 
įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti 
mokesčio lengvatomis už aplinkos 
teršimą padangų atliekomis 2022 
m., paslaugų pirkimui. Skelbimas 
apie vyksiantį konkursą, paskelbtas 
dienraštyje Lietuvos rytas 
(skelbimo kopija pridedama) ir 
organizacijos tinklapyje adresu 
www.patslt.lt. Kvietimai el. paštais 
išsiųsti visiems, turintiems teisę 
tvarkyti padangų atliekas, 
tvarkytojams. 
2021-12-01 įvyko viešasis 
konkursas padangų atliekų 
surinkimo, transportavimo, bei 
sutvarkymo, vykdant padangų 
gamintojams ir importuotojams LR 
teisės  aktais nustatytas padangų 
atliekų tvarkymo užduotis, kurias 
įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti 
mokesčio lengvatomis už aplinkos 
teršimą padangų atliekomis 2022 
m., paslaugų pirkimui. 
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis – 2                                                  
Įvykdymo data – 2021-12-31  

Įvykdymo data – 2021-12-31  
Įgyvendinimo apimtis - 5 

2 557,47 
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3 
Bendradarbiavimas su 
savivaldybėmis 

 Aktyviai vykdomos derybos su 
padangų gamintojais importuotojais 
dėl sutarčių sudarymo.Nebuvo aiškios 
rinkos dalys, to pasekoje, visos 
sutartys su savivaldybėmis bus 
sudaromos IV  2021 metų ketvirtį.                                      
Įvykdymo data –                      
Įgyvendinimo apimtis - 0 

 Sudarytos  laikinosios sutartys dėl 
padangų atliekų surinkimo 
savivaldybių įrengtose didelių 
gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse ir šių aikštelių 
eksploatavimo dalinio finansavimo: 
2021-11-10 UAB Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras 
2021-11-11   UAB Panevėžio 
regiono atliekų tvarkymo centras 
2021-11-22 UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras 
2021-11-30 UAB VAATC 
2021-12-27 VšĮ Kauno regiono 
atliekų tvarkymo centras 
2021-12-27 UAB Telšių regiono 
atliekų tvarkymo centras 
Sutvarkyta – 33,420000 t padangų 
atliekų (Ataskaitos Lentelės Nr.6 ir 
8)                                           
  Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 6 

  Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 6 

(sutvarkyta 33,420000 t 
padangų atliekų ir skirtas 
12,00 eur/t dalinis 
finansavimas) 

3 542,52 

4 
Atliekų surinkimo tinklo prekių 
platinimo vietose sukūrimas 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir 
pavedimo  davėjų padangų platinimo 
vietose sukurtos padangų atliekų 
surinkimo vietos.  (Ataskaitos Lentelė 
Nr.5)                                                                    
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 2 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir 
pavedimo  davėjų padangų 
platinimo vietose sukurtos 
padangų 21 atliekų surinkimo 
vietos.    (Ataskaitos Lentelė Nr.5)                                           
  Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 21 

 Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 23 

455,67 
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5 
Nariams taikomų užduočių 
įvykdymas 

Organizacija finansavo 
apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo 
paslaugas.   Surinkta ir sutvarkyta - 
12,900000 t padangų atliekų 
(Ataskaitos Lentelė Nr.6)                                                                    
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

2021m. Organizacija finansavo 
apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo paslaugas.  Sutvarkyta  
70,708000 t padangų atliekų 
((Ataskaitos Lentelė Nr.6)                                                                    
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

 Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis – 2 
(sutvarkyta 83,608000 t 
padangų atliekų) 

7 859,15 

6 

Padangų atliekų surinkimą  iš 
transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančių įmonių 

Organizacija  organizavo padangų 
atliekų surinkimą iš 2 padangų 
platinimo vietų,transporto priemonių 
techninės priežiūros ir remonto 
paslaugas teikiančių įmonių.    
Surinkta ir sutvarkyta 12,900000 t. 
padangų atliekų (Ataskaitos Lentelė 
Nr.6)                                                                       
Įvykdymo data – 2021-09-30  
Įgyvendinimo apimtis - 2 

Organizacija  organizavo padangų 
atliekų surinkimą iš 6 padangų 
platinimo vietų, transporto 
priemonių techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas teikiančių 
įmonių.     Surinkta ir sutvarkyta 
37,288000 t. padangų atliekų 
(Ataskaitos Lentelė Nr.6)                                                                    
Įvykdymo data – 2021-12-31   
Įgyvendinimo apimtis - 6  

Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis – 8 
(sutvarkyta 50,188000 t 
padangų atliekų) 

4 717,67 
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4. Informacija apie 2021 m. Organizacijos vykdytas visuomenės švietimo ir informavimo apmokestinamųjų 

gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais plane nustatytas priemones pateikta Lentelėje Nr. 4: 

                                                                                                                                                                                                                    Lentelė Nr. 4 

Eil. 
Nr. 

Tikslinė grupė Priemonė Įvykdymo data/stadija ir apimtis Įvykdymo data/stadija ir apimtis Viso 
Skirta lėšų suma be 

PVM (Eur. 

1 
Visi internetu 

besinaudojantys 
gyventojai 

Informacijos 
organizacijos 

internetiniame 
tinklapyje 
skelbimas, 

atnaujinimas, 
internetinio 

tinklapio 
tobulinimas                       

(Tęstinė 
priemonė) 

2021-07-01 kuriamas ir tvarkomas 
internetinis puslapis www.patslt.lt 
2021-06-09 - organizacijos 
internetiniame puslapyje paskelbtas 
viešasis konkursas padangų atliekų 
surinkimo, transportavimo, bei 
sutvarkymo, vykdant padangų 
gamintojams ir importuotojams LR 
teisės  aktais nustatytas padangų 
atliekų tvarkymo užduotis, kurias įvykdę 
jie įgyja teisę pasinaudoti mokesčio 
lengvatomis už aplinkos teršimą 
padangų atliekomis 2021 m., paslaugų 
pirkimuiir patalpintos konkurso sąlygos 
tiekėjams.        
 2021-07-07 - organzacijos 
internetiniame puslapyje paskelbta 
naujiena apie organizacijai išduotą 
Apmoketinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo organizavimo licenciją 
padangoms .                                                 
2021-09-03 - organzacijos 
internetiniame puslapyje paskelbtas 
Mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymas.           

2021-10-08 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Atliekų tvarkymo 
įstatymas.     
2021-10-11 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Įsakymas dėl gaminių 
apskaitos ir atliekų tvarkymo 
organizavimo veiklos ataskaitų 
teikimo taisyklių patvirtinimo.  
2021-10-15 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Apmokestinamųjų ir 
apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo reikalavimų nevykdymas.                               
2021-11-05 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje paskelbta 
informacija apie Lietuvos padangų 
gamintojų importuotojų pirmąją 
bendrakūros sesiją.                               
2021-11-18 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Įsakymas dėl gamintojų 
ir importuotojų registravimo 
taisyklių patvirtinimo.  

Įvykdymo data – 
2021-12-31 

Įgyvendinimo 
apimtis - 13 

1 000,00 
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  2021-09-07 - organzacijos 
internetiniame puslapyje paskelbtas 
Mokesčio už aplinkos teršimą ir 
mokesčio už valstybinius gamtos 
išteklius deklaravimo tvarkos 
pažeidimus.         
 2021-09-30 - organizacijos 
internetiniame puslapyje paskelbtas 
straipsnis " Naudotų padangų 
sutvarkymas: kodėl už tai vis dar 
mokame kelis kartus ir kodėl vis dar yra 
bešeimininkių padangų?"                                
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 5 

2021-11-22 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų nevykdymas.  
2021-11-30 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas Įsakymas dėl Lietuvos 
Respublikos atliekį tvarkymo 
įstatymo 34-31 straipsnio 
pažeidimų mažareikšmiškumo 
kriterijų patvirtinimo.                                   
2021-12-30 -  organzacijos 
internetiniame puslapyje 
paskelbtas straipsnis "Padaryti 
daugiau ir geriau dirbdami kartu."                               
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 8  

2 

Gyventojai, 
servisai, 
padangų 

platintojai. 

          
Informaciniai 

plakatai           
(Tęstinė 

priemonė)                                                                           

 Visose organizacijos steigėjų, dalyvių ir 
pavedimo davėjų prekių platinimo 
vietose išplatinti 3A formato plakatai (7 
vnt) (Plakato kopija pridedama -1 lapas)          
  Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 7 

 Visose organizacijos steigėjų, 
dalyvių ir pavedimo davėjų prekių 
platinimo vietose išplatinti 3A 
formato plakatai (3 vnt)  Plakato 
kopija pridedama -1 lapas)                   
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 3 

   Įvykdymo data 
– 2021-12-31 
Įgyvendinimo 
apimtis - 10 

78,65 

3 

Visi padangų 
gamintojai 

importuotojai ir 
padangų atliekų 

turėtojai. 

     
Konsultacijos 

dėl GPAIS    
(Tęstinė 

priemonė)   

2021 m. III ketv. buvo suteiktos 12 
konsultacijų GPAIS klausimais.  
2021-06-17 - pateiktas pasiūlymas LR 
Aplinkos ministerijai dėl sistemos 
trūkumų.                      
  Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 13 

2021 m. III ketv. buvo suteiktos 12 
konsultacijų GPAIS klausimais. 
2021-12-16 - pateiktas pasiūlymas 
LR Aplinkos ministerijai, LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komitetui ir LR 
Vyriausybei dėl padangų atliekų 
prevencijos, surinkimo, tvarkymo ir 
gamintojo ir (ar) importuotojo 
atsakomybės taikymo priemonių.                     

Įvykdymo data – 
2021-12-31 

Įgyvendinimo 
apimtis - 26 

600,00 
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Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 13 

4 

Gyventojai, 
servisai, 
padangų 

platintojai. 

Lankstinukai                                  
(Tęstinė 

priemonė)   

Visose Organizacijos narių ir pavedimo 
davėjų padangų platinimo vietose 
platinti lankstinukai informuojantys 
apie padangų atliekų tvarkymo , 
panaudojimo galimybes, bei ne vietoje 
išmestų  padangų atliekų daromą žalą. 
Išplatinta 25 lankstinukai. ( Lankstinuko 
kopija pridedama -1 lapas)                                         
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 25 

Visose Organizacijos narių ir 
pavedimo davėjų padangų 
platinimo vietose platinti 
lankstinukai informuojantys apie 
padangų atliekų tvarkymo , 
panaudojimo galimybes, bei ne 
vietoje išmestų  padangų atliekų 
daromą žalą. Išplatinta 10 
lankstinukų. (Lankstinuko kopija 
pridedama -1 lapas)                                          
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 10 

Įvykdymo data – 
2021-12-31 

Įgyvendinimo 
apimtis - 35 

65,00 

5 Visa visuomenė 

Informacijos 
sklaida per TV 

(Netęstinė 
priemonė)   

Priemonė nebuvo įgyvendinta, 
planuojama įgyvendinti 2021 m. IV 
ketv. 

Priemonė nebuvo įgyvendinta, dėl 
lėšų stygiaus. 

  0,00 

6 Visa visuomenė 

informacijos 
teikimas per 

radiją                                               
(Netęstinė 
priemonė) 

Priemonė nebuvo įgyvendinta, 
planuojama įgyvendinti 2021 m. IV 
ketv. 

Priemonė nebuvo įgyvendinta, dėl 
lėšų stygiaus. 

  0,00 

7 

Visuomenė 
padangų 

gamintojai 
importuotojai  

platintojai, 
vartotojai, 
technines 
paslaugas 
teikiančios 

įmonės 

Informacijos 
sklaida 

spaudoje                                        
(Netęstinė 
priemonė) 

2021-09-30 straipsnis Mano Kraštas 
"Naudotų padangų sutvarkymas: kodėl 
už tai visdar mokame kelis kartus ir 
kodėl vis dar yra bešeimininkių 
padangų"  
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/
naudotu-padangu-sutvarkymas-kodel-
uz-tai-vis-dar-mokame-kelis-kartus-ir-
kodel-vis-dar-yra-beseimininkiu-
padangu      

2021-12-30 straipsnis Mano 
Kraštas "Padaryti daugiau ir geriau 
dirbdami kartu."                               
https://www.manokrastas.lt/straip
snis/padaryti-daugiau-ir-geriau-
galime-dirbdami-kartu                                 
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

Įvykdymo data – 
2021-12-31 

Įgyvendinimo 
apimtis - 2 

812,00 
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 Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

8 

Gyventojai, 
padangų 

platintojai, 
servisų ir 

savivaldybių 
atstovai. 
Padangų 

gamintojai 
importuotojai 

Seminarai, 
konferencijos,  

sporto 
renginiai, 
diskusijų 
popietės                                    

(Netęstinė 
priemonė) 

2021-09-11 Moterų ralyje "Orlen Ladies 
GO Kuusamet group rally Elektrėnai 
2021 orientacinis- pramoginis ralis"  
ekologiškiausio ekipažo rinkimai, 
viktorina, įvertinti ekipažų žinias apie 
padangų atliekų tvarkymą Lietuvoje ir 
ekologiją. (klausymyno pavyzdys 
pridedamas-3 lapai)          
2021-09-23 XVIII bendrakūrybos 
Druskininkų forumas                                                    
Įvykdymo data – 2021-09-30 
Įgyvendinimo apimtis - 2 

2021-10-28- įvyko primoji Lietuvos 
padangų gamintojų ir importuotojų 
bedrakūros sesija.  Dalyvavo 
gamintojai ir (ar) importuotojai, 
automobilių techninės priežiūros ir 
remonto įmonių, LR aplinkos 
ministerijos atstovai, LR Seimo 
nariai .    (pimosios sesijos 
apibendrinimo kopija pridedama -6 
lapai) 
Įvykdymo data – 2021-12-31 
Įgyvendinimo apimtis - 1 

Įvykdymo data – 
2021-12-31 

Įgyvendinimo 
apimtis - 3 

2960,05 
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5. Informacija apie 2021 m. Organizacijos sutartis su Regioniniais atliekų tvarkymo centrais pateikta Lentelėje   

Nr. 8 
                                                                                                                                                                                               Lentelė Nr. 8 

Pasirašytų sutarčių objektas:  padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas ir visuomenės švietimas padangų atliekų tvarkymo klausimais 

Padangų atliekų 

tvarkytojas 

Įmonės kodas Sutarties dėl padangų atliekų 

tvarkymo pasirašymo data 

Sutarties dėl padangų atliekųtvarkymo galiojimo 

terminas 

UAB Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras 

300083878 2021.11..10                   Nuo 2021.11.10  iki  2022.12.31 

UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras 

300127004 2021-11-11                   Nuo 2021.11.11  iki  2022.12.31 

UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras 

163743744 2021-11-22 Nuo 2021.11.22  iki  2022.01.01 

UAB VAATC 
181705485 2021-11-30 Nuo 2021.11.30  iki  2022.12.31 

VšĮ Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centras 

300092998 2021-12-27 Nuo 2021.12.27  iki  2022.12.31 

UAB Telšiųregiono atliekų 
tvarkymo centras 

171780190 2021-12-27 Nuo 2021.12.27  iki  2022.12.31 

 

 

 

 

 

VšĮ PATS LT direktorė                                                                                                                           Indrė Kaziukaitienė                                                          


