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DOSJĖ
• Gimė, užaugo ir eilę metų dirbo
Kaune.
• Amžius: 48 m.
• Sukūrusi šeimą, 2 suaugę vaikai.
• Darbo patirtis atliekų tvarkymo
srityje 12 metų.
• Vadovaujamo darbo patirtis 11
metų.
• PTO dirba nuo 2013 m.
• Iki paskyrimo įstaigos direktore
ėjo plėtros vadovės pareigas.
• Puikiai išmano atliekų tvarkymo
verslo ypatumus.
• Pasiryžusi PTO įtvirtinti pažangiausius vadybos principus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę
bei spektrą.

SUSIPAŽINKITE NAUJOJI
PTO VADOVĖ
Dalininkų sprendimu, nuo 2015 m. vasario 17 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ direktorės pareigos patikėtos buvusiai Organizacijos
plėtros vadovei Benai Razbadauskienei.

Trumpas interviu apie tai, kokius pokyčius naujoji vadovė planuoja Organizacijos veikloje, kaip vertina ateities perspektyvas, kokius iššūkius įžvelgia.
Ar planuojate esminius pokyčius įstaigos veikloje?
Įstaiga sėkmingai veikia jau trejus metus. Džiaugiuosi, kad per tokį neilgą
laiką pavyko užsitarnauti gamintojų ir
importuotojų pasitikėjimą, užmegzti
tvirtus ryšius su partneriais: savivaldybėmis, atliekų tvarkytojais, mokslo ir
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mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijoms. Artimiausiu metu esminių pokyčių neplanuojame. Šiemet dėmesį sutelksime į veiklos efektyvumo
didinimą, t. y. procesų ir procedūrų optimizavimą, skaidrumo didinimą, administracinių kaštų mažinimą bei komandos kompetencijų didinimą.
Kokį pagrindinį tikslą keliate savo vadovaujamai įstaigai?
Pagrindinis tikslas - tai savalaikis ir kokybiškas narių (pavedimo davėjų) pati-

kėtų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymas optimaliais kaštais. Šiam
tikslui pasiekti svarbus sklandus pakuočių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimas. Todėl bendradarbiaudami su
partneriais (atliekų tvarkytojais savivaldybėmis, RATC’ais) ir toliau sieksime
plėtoti ekonomišką bei funkcionalią
pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, kuri
visiems Lietuvos gyventojams užtikrintų galimybę rūšiuoti.
Kokie artimiausi planai?
Artimiausiu metu numatyta pasirašyti
trūkstamas paslaugų teikimo sutartis su
partneriais, be to daug dėmesio pareikalaus infrastruktūros plėtros projektai
dėl individualių valdų aprūpinimo rūšiavimo konteineriais, prasidėjęs švietimo priemonių įgyvendinimas savivaldybėse.
Ko palinkėtumėte sau ir savo vadovaujamai Organizacijai?
Organizacijai linkiu augti ir stiprėti, nuosekliai ir kryptingai tęsti pradėtus darbus, kad išsikelti tikslai būtų tinkamai
įgyvendinti, o pasiektais rezultatais galėtų džiaugtis ir mūsų atstovaujami gamintojai ir importuotojai, ir partneriai, ir
gyventojai.
O sau noriu palinkėti paprastų, bet labai
svarbių dalykų: sveikatos, optimizmo,
ištvermės ir komandos bei partnerių palaikymo.

ORGANIZACIJŲ UŽIMAMOS
RINKOS DALYS 2015 M.
Š.m. kovo 18 d. Aplinkos apsaugos
agentūra (AAA) paskelbė gamintojų ir importuotojų organizacijų
užimamas pakuočių atliekų tvarkymo rinkos dalis, pagal kurias
vertinami 2015 metais kiekvienai
įstaigai tenkantys pakuočių atliekų tvarkymo bei rūšiuojamųjų
priemonių infrastruktūros plėtros
kaštai savivaldybėse.
Remiantis AAA duomenimis, absoliuti dauguma į Lietuvos vidaus rinką išleidžiamų pakuočių,
net 97,8 proc., yra tvarkomos per
licencijuotas organizacijas. Lyginant su praėjusiais metais, šis
skaičius išaugo 0,5 proc.

2014 M. ĮSIPAREIGOJIMŲ
ĮGYVENDINIMAS
2014 m. PTO pavedimo davėjai
į Lietuvos vidaus rinką išleido
117 573 t apmokestinamųjų pakuočių.

Dėkojame už pokalbį ir linkime naujajai
PTO vadovei pergalingai atremti visus
iššūkius!
ORGANIZACIJOS NAUJIENOS

SKAIČIAI IR STATISTIKA
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KAS LAUKIA PO
GEGUŽĖS 1 D.?

2014 m. PTO sutvarkė 58 905 t
pakuočių atliekų.

2015 m. gegužės 1 d. įsigalioja 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr.
4-870/D1-958 dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 4-804/
d1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme
nustatytiems reikalavimams“ pakeitimo

2014 m. PTO visų pakuočių rūšių
tvarkymo užduotis įvykdė daugiau
nei 100 proc., iš viso perdirbta
arba kitaip panaudota per 49,9
proc. į vidaus rinką išleistų pakuočių.
STK – stiklinė pakuotė, PLS – plastikinė pakuotė, PET – PET pakuotė,
KMB – kombinuota kita pakuotė, KPK – kombinuota (vyraujanti
medžiaga popierius ir kartonas)
pakuotė, MTL – metalinė pakuotė, PKR – popierinė ir kartoninė
pakuotė, MDS – medinė pakuotė,
KITA – kita pakuotė

2015 M. PRISIIMTI
ĮSIPAREIGOJIMAI

Kauno technologijos universiteto pakavimo inovacijų ir
tyrimų centro vadovas doc. dr. Visvaldas Varžinskas

Nuo gegužės 1 d. visų Lietuvos gamintojų ir importuotojų, kurie į rinką teikia
supakuotus gaminius, laukia milžiniški
iššūkiai. Pakuotės privalės turėti nurodytos formos deklaracijas, pagrįstas
dokumentais ir laboratoriniais tyrimais,
antraip verslui grės ne tik didelės baudos, bet ir prekių išėmimas iš rinkos.
Šiuos teisės aktų keliamus reikalavimus komentuoja Kauno technologijos
universiteto (KTU) Pakavimo inovacijų
ir tyrimų centro (PITC) vadovas doc. dr.
Visvaldas Varžinskas.

2015 m. PTO pavedimo davėjai į LR vidaus rinką planuoja išleisti 134171 t visų
pakuočių rūšių

Neseniai pasirašytas aplinkos ir ūkio
ministrų įsakymas pagaliau atsakė į
klausimą, kaip Lietuva įgyvendins es-
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minius Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų reikalavimus. Kaip naujoji tvarka ir įstatymai atsilieps verslo įmonėms?
Šiemet įvedama sistema atsakingose
ministerijose daug metų buvo atidėliojama, o tai atėmė galimybę verslui tinkamai pasiruošti. Dabar prieitas paskutinis įmanomas terminas, kurį peržengus
Lietuvai grėstų ES sankcijos. Nors šie
reikalavimai turėjo būti vienaip ar kitaip įgyvendinti dar iki 2011 m., tačiau
tik dabar yra bandoma sukurti sistemą,
kurios dėka gamintojai ir importuotojai
galėtų užtikrinti, kad į rinką teikiamos
pakuotės atitinka keturis esminius šių
teisės aktų keliamus reikalavimus.
Pirmasis – pakuotės turi būti projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų tūris ir
masė būtų kuo mažesni. Antruoju reikalaujama, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti. Trečiasis reikalavimas sako, kad kuo
didesnę pakuotės masės dalį būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius
tiems produktams ES ir (ar) Lietuvoje
taikomus standartus. Paskutinis reikalavimas teigia, kad pakuotes, pakuočių
atliekas ar jų tvarkymo liekanas deginant ar šalinant sąvartyne į išmetamus
teršalus, pelenus ar filtratą patektų kiek
galima mažiau pakuotėse ar jų sudedamosiose dalyse esančių kenksmingų ir
kitų pavojingų medžiagų.
ES valstybės skirtingai įgyvendino šios
direktyvos reikalavimus. Prancūzija ir
Skandinavijos šalys vertino pakuočių
kūrimo ir vadybos sistemas, Jungtinė
Karalystė ir Čekija ėmėsi tikrinti atskiras
pakuotes.
Patirtis parodė, kad atskirų pakuočių,
o ne įmonių gamybos praktikos ar vadybos sistemų, vertinimas nebuvo teisingas sprendimas, kuris vietos gamintojams ir importuotojams sukėlė daug
keblumų ir administracinės naštos. Kaip
matome iš LR aplinkos ir ūkio ministrų
įsakymo – Lietuva pasuko nepalankiausiu keliu Lietuvos gamintojams ir importuotojams. Lietuvoje deklaracijas teks
ruošti visoms rinkoje esančioms pakuočių sistemoms.
Ar tai reiškia, kad kiekvienai pakuotei
reikės deklaracijos, ar tai įmanoma įgyvendinti?
Lietuvoje paskelbti teisiniai aktai ir deklaracijos forma Lietuvos gamintojams
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ir importuotojams sukėlė daugiau klausimų nei atsakymų.
Pateiktas deklaracijos formos dokumentas yra tik lakoniška lentelė, kurioje
pateiktus teiginius dėl pakuočių medžiagų ar optimalaus dydžio bei užpildymo, pareikalavus kontroliuojančiai
institucijai – Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai (VNMPI), teks pagrįsti
laboratoriniais tyrimais ar kažkokiais kitais lygiaverčiais dokumentais.
Kokia informacija, kokio lygio duomenys ir kokia atitikties vertinimo patikros
sistema bei dokumentų formos? Tai
klausimai į kuriuos atsakyti negali nei
patvirtintas įgyvendinimo tvarkos tekstas, nei VNMPI.
Siūlomos tvarkos įgyvendinimo procesas nėra iki galo aiškus nei įmonėms,
nei juos kontroliuojančiai institucijai –
VNMPI. Atsakymų į kylančius klausimus,
deja kol kas taip pat nesulaukta.
Tai kas gi laukia Lietuvos gamintojų ir
importuotojų nuo šių metų gegužės
1 d.?
Šiandienai aiškus ir akivaizdus tik vienas faktas – nuo gegužės 1-osios visi į
Lietuvos rinką tiekiami gaminiai privalo turėti parengtą atitikties deklaraciją,
nes taip reikalauja įstatymas.
Visi gamintojai ir importuotojai iki tos
dienos privalo būti atlikę visų pakuočių tyrimus ir pasirengę pagrįsti VNMPI
deklaracijoje pateikiamos informacijos teiginius laboratoriniais tyrimais ir
(arba) ilgalaikiais pakuočių statistiniais
logistikos ar paskirstymo duomenimis.
Kitaip tariant, tie kurie neturės dekla-
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racijos taps potencialiais pažeidėjais ir
jo produkcija, nustačius pažeidimą, gali
būti išimta iš rinkos.
Tuo tarpu nuo gegužės 1 d. kiekvienas
vartotojas turi teisę kreiptis su skundu
į VNMPI, jei jam kils įtarimas, kad prekyboje esantis produktas supakuotas
į neoptimalią ar perteklinę pakuotę ir
produkto gamintojas nesilaiko esminių
įstatymo reikalavimų.
Deja, informacijos apie tai ką tikrins
VNMPI, koks pakuočių optimizavimo
procesų aprašas bus tinkamas inspektoriams, kokius tyrimo metodus reikia
pasirinkti identifikuojant pakuočių optimizavimo kriterijų nėra aišku.
Taip pat visiškai neaišku ką daryti įmonėms, kurios savo sandėliuose turi prekes be deklaracijų, kiek laiko dar būtų
galima realizuoti jau turimas ar pagal ilgalaikes sutartis numatytas gauti tuščias
ar gaminiais pripildytas pakuotes bei jų
sudėtines dalis, kurioms nėra galimybių
surinkti reikalingus dokumentus. Reiktų
suvokti, kad Lietuvos verslas neturi realių galimybių per tokį trumpą laiko tarpą
pasirengti iš karto visa apimtimi vykdyti
įpareigojimus. Pakuočių optimizavimo
procesai ir jų laboratoriniai tyrimai – tai
darbas kuriam reikia laiko.
Kokios pagalbos gali tikėtis įmonės,
siekiančios parengti atitikties deklaracijas ir nenorintys būti eliminuoti iš
rinkos po naujos tvarkos įsigaliojimo?
Akivaizdu, kad ES aplinkosauginių reikalavimų pakuotėms sistemos įgyvendinimas yra ne vienkartinė akcija, pasibaig-

sianti įsigaliojus įstatymams, o ilgalaikis
tęstinis procesas.
Šią problematiką jau ne vienerius metus nagrinėjantis KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras šiandien yra vienintelė institucija, gebanti padėti įmonėms
suprasti, įgyvendinti ir deklaruoti rinkai
teikiamų pakuočių atitiktį šalies įstatymams. KTU PITC mokslininkai mobilizavo visą universitete vykdomų tyrimų
potencialą – esame pasirengę padėti
šalies gamintojams ir importuotojams
išsikapstyti iš šios keblios situacijos, į
kurią įstūmė skuboti ir ne iki galo išdiskutuoti teisės aktai.
Reikia konstatuoti, kad nauja tvarka
nustato tik papildomus įpareigojimus
dideliam kiekiui šalies ūkio subjektų,
visai nenumatant valstybės paramos
priemonių šiam daug finansinių ir darbo
sąnaudų pareikalausiančiame procese.
Kitose ES valstybėse daug dėmesio
buvo skirta reikiamos informacinės ir
nepriklausomos laboratorinės bazės
sukūrimui, pakankamos trukmės pereinamojo laikotarpio su būtinų priemonių
planu įvedimui, darbuotojų mokymo organizavimui.
Verslininkai pasigenda detalesnės informacijos dėl įmonės atliekamo vertinimo sąryšio su valstybine pakuočių
atitikties ekspertize, įmonių patikrinimų
atlikimo būdų, tvarkos ir dažnumų, savanoriško sertifikavimo nepriklausomose ar akredituotose įstaigose principų,
tinkamų dokumentų baigtinio sąrašo
detalizavimo, aiškesnio ryšio tarp ūkio
subjektus įvardinančių sąvokų, nėra aišku dėl nuobaudų taikymo bei daugelio
kitų probleminių momentų.
Jau dabar intensyviai konsultuojame
Lietuvos pramonės įmones bei prekybos organizacijas dėl šių naujovių įgyvendinimo ir esame visada pasirengę
ištiesti pagalbos ranką visiems šalies
gamintojams ir importuotojams, siekiant eliminuoti iškilusius barjerus šalies ir tarptautinėje prekyboje.

*Papildoma informacija:
PTO 2015 m. kovo 9 d. oficialiu raštu
kreipėsi į LR aplinkos ir ūkio ministerijas dėl įsigaliosiančios pakuočių
deklaravimo tvarkos išaiškinimo.
Gavę atsakymą į užklausą, informuosime visus savo pavedimo davėjus.

INFORMACIJA GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

RAAD PATIKRINIMŲ
PLANAI
Pavedimų davėjų patogumui PTO
svetainėje patalpinta nuoroda apie
regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) ūkio subjektų
patikrinimų planus 2015 m. Patikrinimų planai sudaryti teritoriniu
principu. Susipažinę, sužinosite,
ar šiais metais yra numatytas jūsų
įmonės planinis patikrinimas ir
jeigu taip, kada. Informaciją rasite
internetiniame puslapyje www.pto.lt,
skiltyje NARIAMS/PLANINIAI PATIKRINIMAI.
Visoms įmonėms rekomenduojame
susipažinti su regionų aplinkos apsaugos departamentų svetainėse
patalpintais kontroliniais klausimynais ir įsivertinti, ar laikomasi visų
aplinkos apsaugos reikalavimų,
taikomų pakuočių ir supakuotų gaminių gamintojams ir importuotojams.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD
KEIČIASI SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO
TVARKA
Informuojame, kad PTO sąskaitos 2015 m. bus išrašomos tokia tvarka:
• sąskaitos išrašomos kas ketvirtį pagal faktiškai pavedimo davėjų pateiktus užsakymus;
• sąskaitos formuojamos nuo 145 Eur (be PVM). Jeigu pateikti užsakymai
nesiekia šios sumos, pavedimo davėjui sąskaita nėra formuojama. Sąskaita bus suformuota tik tada, kai pavedimo davėjų pateikti užsakymai (arba
sistemos automatiškai suformuoti užsakymai, pavedimo davėjui nepateikus užsakymo laiku) pasieks nurodytą sumą;
• atvejais, kai pavedimo davėjo metinis užsakymas nesiekia 145 Eur sumos, sąskaita formuojama vieną kartą metuose – gruodžio mėnesį (sąskaitos data gruodžio 31 d).

INFORMACIJA GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS
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NEPRALEISKITE UŽSAKYMŲ
PATEIKIMO TERMINO
Primename, kad Pavedimo davėjai, pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip per
15 dienų, turi Organizacijai pateikti
užsakymą, t.y. patikslintą informaciją
apie per praėjusį ketvirtį į Lietuvos
vidaus rinką išleistą apmokestinamosios pakuotės kiekį ir pakuočių rūšis.
Užsakymą galima pateikti elektroninėje PTO duomenų sistemoje adresu:
http://nariams.pto.lt. Laiku nepateikus
užsakymo, Organizacijos elektroninė
duomenų sistema jį suformuos automatiškai, pagal įmonės deklaruotą metinį planą.
I-ojo ketvirčio užsakymo pateikimo
terminas baigiasi balandžio 15 d. Jeigu per ketvirtį į vidaus rinką pakuočių
neišleidote, iš PTO duomenų sistemos
skilties „Dokumentų formos“ atsisiųskite užsakymo formą, ją užpildykite
(įrašykite nulius) ir pasirašytą atsiųskite Organizacijai.

INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA 2015 M.
Preliminariais duomenimis, naudojant rūšiuojamojo surinkimo priemones
(rūšiavimo konteinerius ir maišus) iš komunalinio srauto pernai surinkta
11 proc. pakuočių atliekų daugiau lyginant su 2013 m. Tačiau nepaisant
šio augimo, komunaliniame sektoriuje sutvarkytas atliekų kiekis vienam
gyventojui išlieka labai mažas, nesiekia net 9 kg. Viena iš priežasčių –
individualių rūšiavimo priemonių trūkumas. Didžioji dalis nuosavų namų
gyventojų (> 60 proc.) iki šiol neturi galimybės tinkamai atsikratyti perdirbamomis atliekomis. Lietuvoje yra apie 410 tūkst. individualių valdų,
kuriose gyvena apie 1,2 mln. gyventojų.

2015 metais rūšiavimo konteineriai
pasieks 132 tūkst. individualių valdų
24 savivaldybėse. Bendra investicijų
vertė – 5,2 mln. eurų. 50 proc. konteinerių įsigijimo kaštus per 4 metus
padengs licencijuotos organizacijos,
kurios papildomai finansuos ir visų šių
konteinerių pastatymo kaštus, sieksiančius apie 0,5 mln. eurų.
Daugiau nei 20 tūkst. individualių valdų aprūpinimas rūšiavimo konteineriais 4 savivaldybėse 2015 m. finansuotas iš ES fondų.
Preliminariais skaičiavimais, visos individualios valdos rūšiavimo konteineriais bus aprūpintos ne vėliau kaip iki
2017 m. vidurio, tam reikės konteineriais aprūpinti dar 120 tūkst. valdų. Tikimasi, kad įtraukus visas individualias
valdas į rūšiavimo sistemą, papildomai
kasmet būtų sutvarkoma virš 23 tūkst.
tonų pakuočių atliekų.

GREITAI!
Seminarai gamintojams ir importuotojams apie pakuočių atitikties deklaracijas
Seminarai gamintojams ir importuotojams apie pakuočių ir pakuočių
atliekų apskaitą
SEKITE NAUJIENAS WWW.PTO.LT
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ŠVIETIMO VEIKLA
SAVIVALDYBĖSE
Metų pradžioje Vilniaus m. savivaldybėje pristatytas didžiausias praėjusiais metais savivaldybių lygmenyje vykdytas projektas - spalvotas, gausiai iliustruotas, net 64 puslapių apimties leidinys vilniečiams „Nuo pakuotės iki pakuotės”. Leidinys
buvo labai palankiai sutiktas ir įvertintas. Šiuo metu spaudai
ruošiamas naujas, papildytas leidimas, skirtas visiems Lietuvos gyventojams. Leidinys bus platinamas jį užsisakiusiose
savivaldybėse.

Balandžio

Balandžio

10

15

ŠVIETIMO
PROJEKTO DARNI
MOKYKLA FINALINIS
RENGINYS
Projekto partneris PTO

PTO 2015 m. visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programa apima savivaldybėse įgyvendinamas priemones ir
nacionaliniu mastu vykdomus projektus. Švietimui skiriama ne mažiau kaip
3 proc. PTO gaunamų pajamų. Švietimo priemonėms savivaldybių lygmenyje
numatyta skirti 30 proc. švietimo biudžeto. Lėšos savivaldybėms paskirstomos atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Atsižvelgiant į didesnį nacionalinių projektų efektyvumą, jiems bus skirta 70 proc. švietimo biudžeto lėšų.
Visos savivaldybės yra pateikusios pageidavimus dėl konkrečių švietimo
priemonių įgyvendinimo šiais metais. Jau baigti projektai Neringos ir Panevėžio miesto savivaldybėse, derinami su Kaišiadorių rajono ir Alytaus regiono
savivaldybėmis.

Bendradarbiaujant su Vilniaus
m. savivaldybe, adminstracinio
pastato foje įrengtuose interaktyviuose ekranuose vilniečiams
pateikta aktuali informacija apie
pakuočių atliekų tvarkymą.
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Nacionaliniu mąstu nuo sausio mėnesio vykdomas bendras projektas su TV3
laidos „Virtuvės istorijos“ rengėjais. 22 TV laidų ciklo metu yra propaguojami
atsakingi vartojimo ir rūšiavimo namuose įgūdžiai, dalijamasi patirtimi, kaip
paprastai ir tvarkingai organizuoti atliekų rūšiavimą namuose.

SAVIVALDYBIŲ IR ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ AKTUALIJOS

1-OJO
KETVIRČIO
UŽSAKYMŲ
PATEIKIMO
TERMINO
PABAIGA

ĮVYKIŲ
KALENDORIUS

Balandžio

25
ŠVARINIMOSI
AKCIJA
DAROM 2015

Balandžio

Gegužės

Birželio

22-25

01

05

ĮSIGALIOJA NAUJI
REIKALAVIMAI
DĖL PAKUOČIŲ
ATITIKTIES
DEKLARACIJŲ

PASAULINĖ
APLINKOS
APSAUGOS
DIENA

22-OJI
TARPTAUTINĖ
STATYBŲ IR
REMONTO PARODA
RESTA 2015
Dalyvauja PTO kartu su Vilniaus
miesto savivaldybe
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