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1. Bendroji informacija
VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija” (toliau - Organizacija) yra viešoji įstaiga, įregistruota 2012 m. kovo 30 d.
Organizacijos registracijos Juridinių asmenų registre, kodas 302755513, buveinės adresas, kur vykdoma pagrindinė
veikla: Konstitucijos per.26, Vilnius. 2012 m. rugpjūčio 24 d., Organizacijai išduota pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo licencija Nr. 003, suteikianti teisę organizuoti visų rūšių pakuočių atliekų tvarkymą.
Ši ataskaita teikiama už 2016 m. II-ąjį ketvirtį ir yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtinus Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo
plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą
teikimo tvarkos aprašo (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.
2. Organizacijos dalyviai ir pavedimo davėjai: 2016 m. II ketvirtis
Organizacija yra sudariusi sutartis su 1570 gamintojais ir importuotojais. Visas narių sąrašas (dalyvių ir pavedimo
davėjų) skelbiamas interneto svetainėje www.pto.lt
Organizacijos dalyvių ir pavedimų davėjų nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išleisti į vidaus rinką kiekiai pateikti 1
lentelėje.
Lentelė 1. Organizacijos dalyvių ir pavedimo davėjų nurodytus per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį į LR vidaus rinką
išleistas pakuočių kiekis, t
Ataskaitinis laikotarpis
Į vidaus rinką išleistas kiekis, tūkst. t
30, 84

II ketvirtis

3. Organizacijos veiklos organizavimo plano ir finansavimo schemos vykdymas
Organizacijos veikla vykdoma vadovaujantis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija suderintu Pakuočių atliekų
tvarkymo veiklos organizavimo planu (toliau - Veiklos planas).
3.1 Per ataskaitinį laikotarpį surinktų ir sutvarkytų Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų pakuočių atliekų kiekis
pateiktas 2 ir 3 lentelėse.
Lentelė 2. Bendras Surinktas ir sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį, tūkst. t
Ataskaitinis laikotarpis
Atliekų kiekis, tūkst. t
II ketvirtis

18,2

Lentelė 3. Organizacijos dalininkams ir pavedimo davėjams atliekų tvarkytojų 2016 m. per ataskaitinį laikotarpį
surinktų ir sutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimai pagal atliekų tvarkymo sistemas (informacija
pateikiama pagal atliekų tvarkytojų išrašytas PVM sąskaitas-faktūras) pagal tai iš kur buvo surinktos pakuočių atliekos
(komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo
sistemos ar kt.), tūkst. t
Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos,
tūkst. t

Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą
papildančios
sistemos, tūkst. t

S5

Ataskaitinis
laikotarpis

Nekomunalinių atliekų
tvarkymo sistemos,
tūkst. t

II ketvirtis

3,7

6,2

1,2

7,1
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3.4. Veiklos plane numatytų priemonių, užtikrinančių LR Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, įgyvendinimas
Lentelė 4. Priemonės, kurias Įstaiga numato įgyvendinti 2016 m., siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduotis ir teisės aktų
numatytas prievoles.
Priemonės
įgyvendinimo
apimtis 2016 m.
ataskaitinio
ketvirčio
laikotarpiu
I ketvirtis
Ataskaitiniu
laikotarpiu
nenumatyta

Eil.
Nr.

Priemonė

Tikslas

1.

Sudaryti sutartis su savivaldybėmis arba
savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis,
kuriems pavesta administruoti komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą, ir pagal
bendradarbiavimo sutartyse nustatytą tvarką
parinktais atliekų surinkėjais dėl
komunalinių atliekų sraute susidarančių
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo,
vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo
Rūšiuojamajame komunalinių atliekų (RKA)
sraute (savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose)
susidariusių pakuočių atliekų (PA) tvarkymo
finansavimas

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą
Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

vykdyta
50 savivaldybių

Konkurso būdu parinkti pakuočių atliekų
tvarkytojus, vykdančius atliekų tvarkymo
veiklą nekomunaliniame atliekų sraute, kurie
ekonomiškai pagrįstais kaštais teiks Įstaigai
pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas ir

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų

Vykdyta 1
Konkursas.
Pasirašyta 1
sutartis
ataskaitiniu

2.

3.

Apimtis

Priemonės
įgyvendinimui
per ataskaitinį
laikotarpį
skirtos lėšos

Įstaiga pagal galimybes sieks sudaryti trišales sutartis su visomis
savivaldybėmis ar jų įgaliotais juridiniais asmenimis ir atrinktais
atliekų tvarkytojais.

-

Įstaiga pagal sutartis su komunalinių atliekų tvarkytojais (kurie
savivaldybių (arba savivaldybių įgaliotų administratorių) nurodyti
bendradarbiavimo sutartyse) finansavo rūšiuojamajame
komunaliniame atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų
sutvarkymą (surinkimą, vežimą, paruošimą naudojimui ir
naudojimą). RKA sraute pakuočių atliekų sutvarkymas
finansuojamas pagal tvarkytojų pateiktas sąskaitas-faktūras.
Savivaldybių sąrašas pateiktas 5 lentelėje.
Komunalinių atliekų tvarkytojai už ataskaitiniu laikotarpiu
rūšiuojamajame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
sutvarkymą savivaldybėse išrašė sąskaitų sumoje 542 tūkst. EUR,
įskaitant, ir atliekų tvarkytojų pateiktas sąskaitas už savivaldybėse
rūšiuojamajame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
sutvarkymą per ataskaitinį laikotarpį (finansavimo pagrindassutartis) pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
Įstaiga pagal galimybes sudarys palankias sąlygas atliekų
turėtojams atiduoti pakuočių atliekas.
Konkursai organizuojami ir sutartys pasirašomos pagal poreikį, t.
y. komunalinių atliekų tvarkytojai keičia planuojamus sutvarkyti
pakuočių atliekų kiekius metų eigoje, Organizacijai pavedimus

542 tūkst. €

287,8 tūkst. €
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užtikrins Įstaigos prisiimtų užduočių
įvykdymą ir (ar) pasirašyti sutartis su
pakuočių atliekų tvarkytojais, kurie apdoroja
mišrias atliekas atskiriant pakuočių atliekas
ir kurie ekonomiškai pagrįstais kaštais teiks
Įstaigai pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas
ir užtikrins Įstaigos prisiimtų užduočių
įvykdymą

pareigų
vykdymą

laikotarpiu
(konkursas kuriuo
metu išrinktas
Tiekėjas vykdytas
I ketvirtyje)

Bendradarbiauti su bendrovėmis
(Organizacijos parinktomis konkurso būdu),
valdančiomis antrinių žaliavų supirktuves,
kuriose iš fizinių ir juridinių asmenų
superkamos pakuočių
atliekos(bendradarbiavimas vykdomas
finansuojant operatoriaus vykdomą veiklą,
už tai gaunant gamintojų ir importuotojų
pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių
įgyvendinimą.

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
galioja tęstinės
sutartys
(sudarytos
ankstesniais
laikotarpiais),
sudarytos naujos
sutartys.

pateikia nauji gamintojai ir (ar) importuotojai, esami pavedimo
davėjai metų eigoje tikslina užsakymus dėl pardavimų svyravimo.
Pagal šių rodiklių kitimą Organizacija metų eigoje sprendžia dėl
būtinybės vykdyti konkursus dėl nekomunaliniame sraute
susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo ar pasirašyti
sutartis su atliekų tvarkytojais, atskiriančiais pakuočių atliekas iš
mišraus komunalinio srauto.
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį
skelbtas/skelbtus/įvykusius apklausas/konkursus pateikta 6
lentelėje.
Informacija apie pasirašytas Sutartis su pakuočių atliekų
surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių
pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti,
naudojimo ir pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar)
eksportuotojais dėl surinktų ir paruoštų naudoti pakuočių atliekų
panaudojimo pateikta 7 lentelėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu konkurso/apklausos būdu parinktiems
tiekėjams už pakuočių atliekų tvarkymą buvo sumokėta 287,8
tūkst. EUR.
Įstaiga pagal galimybes ir poreikį įgyvendinant tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą,
sudarys palankias sąlygas atliekų turėtojams priduoti pakuočių
atliekas.
Informacija apie kitas sutartis dėl pakuočių atliekų surinkimo,
vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo pateikta 8 lentelėje.
Įgyvendinant pavedimų davėjų pakuočių atliekų tvarkymo
užduotis, ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėms buvo sumokėta už
pakuočių atliekų sutvarkymą 186,3 tūkst. EUR. Pastaba: UAB
„Metrail“ finansavimas skirtas nebuvo.
Atitinkamiems tiekėjams parinkti I ketvirtyje buvo paskelbtas
papildomas konkursas. Gauti du pasiūlymai – UAB „Virginijus ir
ko“ bei UAB „EKO pagalba“. Su šiais tiekėjais II ketvirtyje buvo
pasirašytos sutartys.

186,3 tūkst. €
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5.

Pagal atskiras sutartis ar atskirus susitarimus
su Savivaldybėmis ir (ar) paslaugų teikėjais
finansuoti rūšiuojamosios atliekų surinkimo
infrastruktūros plėtrą (pagal minėtus
susitarimus (sutartis) finansuoti
rūšiuojamųjų surinkimo priemonių (RSP)
(konteinerių, maišų ir kt. su savivaldybėmis
sutartų priemonių) įsigijimą ir pastatymą).

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
Finansuota
infrastruktūros
plėtra 39
savivaldybėse.
Pasirašyta 6
sutartys ar
papildomi
susitarimai

6.

Kontroliniai patikrinimai rūšiuojamojo
surinkimo sistemos priemonėse surinktų
atliekų, kiekio ir kokybės nustatymui,
paslaugų teikimo kokybės nustatymui

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
17 patikrinimų

7.

Kontroliniai nekomunalines pakuočių
atliekas surenkančių įmonių (sudariusių
sutartis su įstaiga) patikrinimai

Užtikrinti
tinkamą GI
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
1 patikrinimas

5

II ketvirtyje buvo paskelbtas konkursas atitinkamiems tiekėjams
parinkti. Gautas vienas pasiūlymas iš UAB „Feralita“. Su šiuo
tiekėju sudaryta sutartis.
Įstaiga pagal atskirus susitarimus bei pasirašytas sutartis finansuos
rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūros plėtrą.
Įstaiga tęsia 2015 m. pradėtą finansavimą už rūšiuojamojo
surinkimo priemonių (RSP) įsigijimą, RSP pastatymą.
Finansuojamų savivaldybių per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 9
lentelėje. Per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių dėl
rūšiuojamųjų surinkimo priemonių (konteinerių, maišų ir kt. su
savivaldybėmis sutartų priemonių) įsigijimo ir pastatymo
finansavimo sąrašas pateiktas 10 lentelėje.
Įstaiga tikrins atliekų kokybę ir kiekį rūšiuojamojo surinkimo
priemonėse. (t.y. tikrinama bent viena iš paminėtų priemonių:
kartu su surinkėju apvažiuojamas standartinis maršrutas, tikrinama
paslaugos teikimo kokybė, patikrinamas vidutinis surenkamų
pakuočių atliekų kiekis, lyginamasis svoris kg/1 m3 ar aptarnautam
konteineriui esant poreikiui ir sudėtis, duomenų analizė paslaugų
teikėjo apskaitoje, kaip vedama paslaugų teikėjo apskaita). Bus
siekiama įvykdyti ne mažiau nei 18 patikrinimų per einamuosius
metus.
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį atliktus kontrolinius
patikrinimus (suvestinėje pateikta patikrinimų data, tikrinimo
objektas) pateikta 11.1. lentelėje.
Šios priemonės įgyvendinimui Įstaiga skyrė – 4,8 tūkst. EUR.
Įstaiga tikrins nekomunaliniame atliekų sraute surenkamų
pakuočių atliekų tvarkymo žurnalus. Bus siekiama įvykdyti ne
mažiau nei 2 patikrinimus per einamuosius metus.
Per ataskaitinį laikotarpį atliktas 1 nekomunaliniame atliekų sraute
surenkamų pakuočių atliekų tvarkymo patikrinimas.
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį atliktus kontrolinius
patikrinimus (suvestinėje pateikta patikrinimų data, tikrinimo

87 tūkst. €

4,8 tūkst. €

0,3 tūkst. €
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objektas) pateikta 11.2. lentelėje.
8.

Organizuoti bendras diskusijas,
apskrituosius stalus su atliekų tvarkytojų
arba savivaldybių atstovais, siekiant stiprinti
tarpsektorinį bendradarbiavimą, ieškoti
efektyvių sprendimų iškilusioms
problemoms spręsti.

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
Įvyko 29
susitikimai/apskrit
ieji
stalai/diskusijos

9.

Pateikti Savivaldybėms metinę ataskaitą apie
rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis
surinktą ir panaudotą pakuočių atliekų kiekį

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
Pateikta 58
ataskaitos 48
savivaldybėms ir
(ar)
administratoriams
dėl pakuočių
atliekų tvarkymo
48 savivaldybėse.

6

Įstaiga pagal poreikį organizuos susitikimus, diskusijas dėl
kylančių problemų bei jų sprendimo būdų su atsakingais
asmenimis.
Bus siekiama įvykdyti ne mažiau nei 4 susitikimus per
einamuosius metus.
Organizuotos diskusijos Bendros diskusijos, apskritieji stalai,
konsultacijos buvo organizuojami aptariant aktualius klausimus,
susijusius su rūšiuojamojo surinkimo priemonėse surenkamų ir
paruošiamų naudojimui bei panaudojamų pakuočių atliekų
kiekiais, atliekų sudėtimi, paslaugų teikimo kokybe,
infrastruktūros plėtra ir infrastruktūros plėtros finansavimo,
paslaugų teikimo ataskaitų teikimu, pakuočių atliekų tvarkymo
paslaugų teikimo sutarčių derinimo, bendradarbiavimo sutarčių
keitimo klausimais, konkursinių sąlygų surinkėjams ir vežėjams
(savivaldybių organizuojamose sistemose) parinkti sąlygų ruošimo
klausimais.
Informacija apie vykusius susitikimus, diskusijas, apskrituosius
stalus pateikta 12 lentelėje (datos ir apimtis).
Metinės ataskaitos už 2015 m. pagal tvarkytojų pateiktą
informaciją paruošimas ir pateikimas Savivaldybėms ir (ar)
Administratoriams. Ataskaita elektroninėmis priemonėmis
teikiama 60 savivaldybių (įskaitant ir tas savivaldybes, kurios
atliekų tvarkymo organizavimą pavedę jų įsteigtiems
administratoriams) ir juridiniams asmenims, kuriems savivaldybės
pavedė administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir su
kuriais organizacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį. Kai
kurios ataskaitos buvo teiktos pakartotinai ir savivaldybei ir
administratoriui. Likusioms savivaldybėms ataskaitos pateiktos I
ketvirtyje.
Savivaldybių, kurioms buvo pateikta Metinės ataskaitos už 2015
m., sąrašas pateiktas 13 lentelėje. Ataskaitos buvo pateiktos

2,9 tūkst. €

2,8 tūkst. €
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10.

Elektroninės duomenų sistemos arba
elektroninės ataskaitos, skirtos pakuočių
atliekų tvarkymo savivaldybių
organizuojamose komunalinių atliekų sraute
duomenų sisteminimui, projektavimas,
kūrimas/diegimas, atliekų tvarkytojų
apmokymai.

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyti
pasiruošimo
darbai

11.

Gamintojų ir importuotojų konsultaciniai
patikrinimai

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta
9 konsultaciniai
patikrinimai

12.

Dalyvauti Kontrolės tarybos veikloje

Užtikrinti
tinkamą
gamintojams ir
importuotojams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Vykdyta dalinai
1 KT posėdis

7

elektroninėmis priemonėmis.
Atliekų tvarkytojų duomenų apie savivaldybėse rūšiuojamojo
surinkimo priemonėmis surenkamus, paruošiamus apdorojimui,
naudojamus (eksportuojamus naudojimui) kiekius, sutvarkytus
kiekius 1 savivaldybės gyventojui, turimas - trūkstamas rūšiavimo
priemones ir kitų duomenų elektroninės duomenų sistemos (EDS)
-programos (1) arba elektroninės ataskaitos (1) formos
projektavimas, diegimas, atliekų tvarkytojų apmokymai.
Pasiruošimo darbai. Atlikta pakuočių atliekų tvarkytojų duomenų
apie savivaldybėse rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis
surenkamus, paruošiamus apdorojimui, naudojamus
(eksportuojamus naudojimui) kiekius 1 savivaldybės gyventojui,
turimas – trūkstamas rūšiavimo priemones ir kitų duomenų
elektroninės duomenų sistemos (EDS) poreikio analizė bei atlikti
paruošiamieji darbai. Su IT įmone suderintas EDS projektas.
Gamintojų ir importuotojų konsultaciniai patikrinimai (21
patikrinimas), įgyvendinant kompleksiškai kelias ar pasirinktinai
bent vieną iš šių priemonių: pakuočių apskaita; pakuočių
ženklinimas; rūšiavimas atliekų susidarymo vietoje; savoms
reikmės tvarkomų pakuočių atliekų apskaita; pakuočių atliekų
perdavimas atliekų tvarkytojams.
Gamintojų ir importuotojų konsultacinių patikrinimų suvestinė
pateikta 14 lentelėje.
Bendradarbiauti su Kontrolės taryba. Planuojami bent 2 posėdžiai
kiekvieną ketvirtį, tačiau posėdžių skaičių ir datas nustato
Kontrolės taryba.
Organizacijos atstovai dalyvavo 1 kontrolės tarybos posėdyje.
Kontrolės tarybos posėdžių skaičius buvo ribotas dėl to, kad
baigėsi kontrolės tarybos sutarties galiojimas. 2016-06-10 gavus iš
AAA informaciją apie asociacijų užimamas rinkos dalis, pradėti
naujos kontrolės tarybos sudarymo paruošiamieji darbai.
Informacija apie kontrolės tarybos posėdžius pateikta 15 lentelėje.

1,1 tūkst. €

1,9 tūkst. €

0,6 tūkst. €
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4. Organizacijos finansavimo schemos įgyvendinimas
Finansavimo schema siekiama užtikrinti tinkamą Organizacijai jos dalininkų ir pavedimo davėjų mokamo mokesčio už
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą bei visų ar dalies Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą surinkimą ir panaudojimą.
4.1. Dalininkų bei pavedimo davėjų Organizacijai mokamas mokestis už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą
Organizacija su dalininkais, pavedimo davėjais sudaro sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo bei kitų
gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymo. Pagal šias
sutartis Organizacija įsipareigoja organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą bei vykdyti kitas gamintojams ir
importuotojams įstatymuose nustatytas pareigas, o Organizacijos dalininkai, pavedimo davėjai įsipareigoja mokėti
Įstaigai Mokestį už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą.
Organizacijos taikomi mokesčio už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą dydžiai 2016 m. (pagal pakuočių rūšis),
pateikiami 16 lentelėje. Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų mokamam Mokesčiui už pakuočių atliekų
tvarkymo organizavimą taikomas pridėtinė vertės mokestis.
Lentelė 16. Mokesčiai už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą, taikomi Organizacijos dalyviams ir pavedimo
davėjams 2016 m.
Pakuotės pavadinimas
Mokestis, t/EUR (be PVM)
Stiklinė

59,00

Plastikinė

64,00

PET (polietileno tereftalatas)

64,00

Popierinė ir kartoninė

24,00

Metalinė

60,50

Kombinuota (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) 119,50
Kombinuota (kita)

122,00

Medinė

14,00

Kita pakuotė
39,00
Finansavimo schemoje, buvo numatyta taikyti 28,96 EUR fiksuotą metinį sutarties mokestį, skirtą padengti sutarties
administravimo kaštus. Bet dėl neigiamos dalyvių ir pavedimo davėjų nuostatų šio mokesčio 2016 m. kalendoriniais
metais atsisakyta.
4.2. Sukauptų pajamų bendra suma
Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis eurais per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį
sudarė - 1.135 tūkst. EUR (97 proc. skirta gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui kaupiamų bendrų pajamų).
Kitos Organizacijos pajamos per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį – 6 EUR, iš jų 6 EUR gauti delspinigiai;
Bendros pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugų pajamos 2016 m. sudarė 2,2 mln. EUR (tai sudaro 49
proc. prognozuojamų pajamų).
4.3. Lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui
Veiklos organizavimo plane numatytų priemonių, užtikrinančių LR Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymui buvo pasirašytos sutartys su komunalinių atliekų tvarkytojais, mišrių komunalinių atliekų
tvarkytojais, nekomunalinių atliekų tvarkytojais ir diegiamos komunalinių atliekų surinkimo sistemą papildančios
atliekų surinkimo sistemos papildančios sistemos sutartis.
Finansavimo schemoje Organizacijos prognozuota Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui (ir su
atliekų tvarkymo užduočių vykdymo susijusioms išlaidomis (infrastruktūros plėtra) per metus skirti ne mažiau kaip 81
procentą pajamų. Bendrosios pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo išlaidos, įskaitant infrastruktūros plėtrą, per
2016 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 97 procentų kaupiamų bendrų pajamų. Informacija apie lėšas, skirtas pakuočių
atliekų tvarkymui pateikta 17 lentelėje. Kitos susijusios su atliekų tvarkymo organizavimu: sutarčių sudarymu,
administravimu, susitikimais su atliekų tvarkytojais, administratoriais, atsakingomis institucijomis, kontrolinių
patikrinimų organizavimu, atlikimu ir t.t. įkeltos prie lėšų, skirtų Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui.
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Lentelė 17. Lėšos skirtos pakuočių atliekų tvarkymui (surinkimas, vežimas, paruošimas naudoti, naudojimas,
infrastruktūros plėtra) 2016 metų ataskaitiniu laikotarpiu, tūkst. EUR
Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, skirtos pakuočių
Iš jų rūšiuojamajai komunalinių atliekų
atliekų tvarkymui, tūkst.
tvarkymo sistemai (įskaitant infrastruktūros
EUR
plėtrą savivaldybėse), tūkst. EUR
II ketvirtis
1.103
87

4.4. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui.
Finansavimo schemoje, atsižvelgiant į turimus finansinius ir žmogiškus resursus, numatyta skirti ne mažiau kaip 3
procentus visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos vykdymui. 2016 m.
ataskaitiniu laikotarpiu visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos
vykdymui buvo panaudota 46,8 tūkst. EUR.
Organizacijos taikytos visuomenės švietimo ir informavimo programos priemonės ir skirtos lėšos, pateikiamos 18
lentelėje.
4.5. Lėšos, skirtos su Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms
Siekiant sumažinti Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų, kurie Organizacijai sutartiniais pagrindais pavedė visų
ar dalies pareigų vykdymą, nuostolius dėl pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir (ar) nustatytų
užduočių nevykdymo kompensavimo riziką formuojamas garantinis fondas. Finansavimo schemoje prognozuota skirti
iki 2 procentą surinktų lėšų. Garantinis fondas formuojamas iš Organizacijos dalininkų ir pavedimų davėjų sumokėtų
lėšų. 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu sukauptos lėšos nebuvo naudotos nuostolių atlyginimui.
4.6. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui
Organizacija 2016 m. vykdo aktyvią veiklą, siekiant bendradarbiauti su Organizacijos dalyviais (pavedimų davėjais) ir
paslaugų davėjais (atliekų tvarkytojais, administratoriais/savivaldybėmis/RATC, atsakingomis institucijomis, mokslo
institucijomis, verslo įmonėmis ir kt.), kad būtų kuriama efektyvi pakuočių atliekų tvarkymo sistema. Prie šios veiklos
priskiriama konsultacijos, informacijos pateikimas, probleminių klausimų analizė bei sprendimų ieškojimas ir siūlymai,
konkursų skelbimas (nekomunalinis srautas ir S5), konkurso techninių sąlygų ruošimas dėl pakuočių atliekų tvarkymo
savivaldybių organizuojamose sistemose ir pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjui parinkti, šių sąlygų derinimas
su administratoriais/savivaldybėmis/RATC. Į šias išlaidas taip pat įskaičiuotos išlaidos, susijusios su dalyvavimu
kontrolės tarybos veikloje, gamintojų ir importuotojų organizuojamais konsultaciniais patikrinimais, atliekų tvarkymo
organizavimu: sutarčių sudarymu, administravimu, susitikimais su atliekų tvarkytojais, administratoriais, kontrolinių
patikrinimų organizavimu, atlikimu ir kt. Organizacija vykdo Organizacijos dalininkų, pavedimų davėjų ir atliekų
tvarkytojų (atliekų surinkėjų, naudotojų ar eksportuotojų), su kuriais sudarė sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo,
sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.
Organizacijos lėšos skirtos administravimui ir darbo užmokesčiui per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 132 tūkst.
EUR., tame skaičiuje: administravimui – 49 tūkst. EUR darbo užmokesčiui – 83 tūkst. EUR.
5. Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos įgyvendinimas
Organizacijos Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programai 2016 m. (toliau
- Švietimo programa), atsižvelgiant į turimus resursus, buvo stengiamasi turimas lėšas naudoti efektyviai ir orientuotis į
užsibrėžtus tikslus. Veiklos ir priemonės, kurias Organizacija įgyvendino 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu pateiktos
2016 m. II ketvirčio (tarpinės) ataskaitos apie Švietimo programos įgyvendinimą 18 lentelėje (atskiru priedu)

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
Direktorė

9

Bena Razbadauskienė
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Lentelė Nr. 5. Savivaldybės, kuriose veikiantiems atliekų tvarkytojams ataskaitiniu laikotarpiu buvo
finansuotas rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute (savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose) susidariusių pakuočių atliekų tvarkymas
Eil.
Nr.

Savivaldybė

Atliekų tvarkytojas

Laikotarpis (ketvirtis)

1

Alytaus raj.

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

2

Alytaus raj.

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

3

Alytus

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

4

Alytus

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

5

Anykščiai

Anykščių komunalinis ūkis

2016 m. II ketvirtis

6

Birštonas

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

7

Birštonas

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

8

Druskininkai

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

9

Druskininkai

Druskininkų komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

10

Ignalina

Kompata UAB

2016 m. II ketvirtis

11

Joniškis

Joniškio komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

12

Jurbarkas

Jurbarko komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

13

Kaišiadorys

Kaišiadorių paslaugos SĮ

2016 m. II ketvirtis

14

Kalvarija

Marijampolės švara UAB

2016 m. II ketvirtis

15

Kauno m.

Kauno švara UAB

2016 m. II ketvirtis

16

Kauno raj.

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

17

Kazlų Rūda

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

18

Kėdainiai

Skongalis UAB

2016 m. II ketvirtis

19

Kelmės r.

Kelmės vietinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

20

Klaipėda

Specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

21

Klaipėda

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

22

Klaipėdos raj.

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

23

Kupiškio raj.

Panevėžio specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

24

Lazdijai

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

25

Marijampolė

Marijampolės švara UAB

2016 m. II ketvirtis

26

Mažeikiai

Mažeikių komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

27

Molėtai

Molėtų švara UAB

2016 m. II ketvirtis

28

Akmenė

Naujosios Akmenės komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

29

Neringa

Specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

30

Pagėgiai

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

31

Pakruojis

Pakruojo komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

32

Palanga

Palangos komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

33

Panevėžio raj.

Panevėžio specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

34

Panevėžys

Panevėžio specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

35

Pasvalys

Pasvalio gerovė UAB

2016 m. II ketvirtis

36

Prienai

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

37

Prienai

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis
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38

Radviliškis

Specializuotas transportas AB

2016 m. II ketvirtis

39

Raseiniai

Raseinių komunalinės paslaugos UAB

2016 m. II ketvirtis

40

Rokiškis

Rokiškio komunalininkas AB

2016 m. II ketvirtis

41

Skuodas

Telšių keliai UAB

2016 m. II ketvirtis

42

Šakiai

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

43

Šalčininkai

Tvarkyba UAB

2016 m. II ketvirtis

44

Šiauliai

Specializuotas transportas AB

2016 m. II ketvirtis

45

Šiauliai

Švarinta UAB

2016 m. II ketvirtis

46

Šilalė

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

47

Širvintos

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

48

Švenčionių raj.

Pabradės komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

49

Tauragė

Dunokai UAB

2016 m. II ketvirtis

50

Telšiai

Telšių keliai UAB

2016 m. II ketvirtis

51

Trakai

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

52

Ukmergė

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

53

Utena

Utenos komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

54

Varėna

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

55

Vilkaviškis

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

56

Vilniaus raj.

Nemenčinės komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

57

Vilnius

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

58

Vilnius

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

59

Vilnius

Atliekų tvarkymo tarnyba UAB

2016 m. II ketvirtis

60

Vilnius

VSA Vilnius UAB

2016 m. II ketvirtis

Pastaba: Viso 50 savivaldybės. 10 savivaldybių veikia keli atliekų tvarkytojai

Lentelė Nr. 6. Skelbtų konkursų/apklausų dėl pakuočių atliekų tvarkytojų, vykdančių atliekų tvarkymo veiklą
nekomunaliniame atliekų sraute, parinkimo sąrašas
Eil.
Nr.

Apklausos/konkurso
paskelbimo data

Apklausos/konkurso
dalyviai

1

2016-06-04

Negauta pasiūlymų

11

Parinktos atliekas
tvarkančios įmonės

Ataskaitinis laikotarpis

2016 m. II ketvirtis
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Lentelė Nr. 7. Sutartys su pakuočių atliekų surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti,
naudojimo arba su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką organizacijos išrinktais pakuočių atliekų surinkėjais dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) ir (ar) eksportuotojais dėl surinktų ir paruoštų naudoti pakuočių atliekų panaudojimo.
Lentelėje nurodytos ir sutartys dėl iš mišrių komunalinių atliekų atskirtų pakuočių atliekų sutvarkymo (išskiriant šią informaciją dalyje "Objektas"):
Eil.
Nr.

Atliekų tvarkytojas

Sutarties sudarymo
laikotarpis

1

UAB "Ecso"

2016 II ketvirtis

2

UAB "Eko atliekos"

2016 II ketvirtis

Objektas
Popieriaus ir kartono pakuočių atliekų
tvarkymas (nekomunalinis srautas);
Metalo pakuočių atliekų tvarkymas
(mišrus srautas); popieriaus ir kartono
pakuočių atliekų tvarkymas (mišrus
srautas S5); plastikinių (įskaitant PET)
pakuočių atliekų tvarkymas (mišrus
srautas); stiklo pakuočių atliekų
tvarkymas (mišrus srautas);

Sutarties sudarymo
data

Ataskaitinis
laikotarpis

Sutarties galiojimo
Terminas

4/23/2016

2016 m. II ketvirtis

2017 sausio 30

4/29/2016

2016 m. II ketvirtis

2017 sausio 30
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Lentelė Nr. 8. Kitos sutartys dėl pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo.

Eil.
Nr.

Atliekų tvarkytojas

Sutarties sudarymo
laikotarpis

Objektas

Sutarties
sudarymo
data

Ataskaitinis
laikotarpis

Sutarties galiojimo Terminas

2013-06-26

2016 m. II ketv.

2017-01-30

1

UAB "Ekstara"

2013 m. II ketvirtis
(tęstinė sutartis)

Komunalinių atliekų surinkimą papildančioje
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje surenkamos ir
sutvarkomos: popieriaus ir kartono pakuočių atliekos;
plastikinės (įskaitant PET) pakuočių atliekos;
metalinės pakuočių atliekos; kombinuotos (vyraujanti
medžiaga popierius ir kartonas) pakuočių atliekos;
medinių pakuočių atliekų; kitos pakuočių atliekos;
kombinuotos (kita) pakuočių atliekos; stiklo pakuočių
atliekos

2

UAB "Metrail"

2015 m. I ketvirtis
(tęstinė sutartis)

Komunalinių atliekų surinkimą papildančioje
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje surenkamos ir
sutvarkomos metalo pakuočių atliekos

2015-01-22

2016 m. II ketv.

2018-01-30

2016-04-13

2016 m. II ketv

2017-01-30 su galimybe
pratęsti du kartus po 12 mėn.

2016-04-13

2016 m. II ketv.

2017-01-30 su galimybe
pratęsti du kartus po 12 mėn.

3

UAB "Virginijus ir ko

2016 m. II ketvirtis

Komunalinių atliekų surinkimą papildančioje
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje surenkamos ir
sutvarkomos: popieriaus ir kartono pakuočių atliekos;
plastikinės (įskaitant PET) pakuočių atliekos;
metalinės pakuočių atliekos; stiklo pakuočių atliekos

4

UAB "Ekopagalba"

2016 m. II ketvirtis

Komunalinių atliekų surinkimą papildančioje
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje surenkamos ir
sutvarkomos stiklo pakuočių atliekos

13
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5

14

UAB „Feralita“

2016 m. II ketvirtis

Komunalinių atliekų surinkimą papildančioje
pakuočių atliekų surinkimo sistemoje surenkamos ir
sutvarkomos metalo pakuočių atliekos

2016-06-20

2016 m. II ketv.

2019-01-30
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Lentelė Nr. 9. Infrastruktūros plėtros finansavimas savivaldybėse

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Atliekų tvarkytojas

Laikotarpis
(ketvirtis)

Savivaldybių
sk.

1

Alytus, Alytaus raj.,
Birštono raj., Prienų raj.

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

2

Anykščiai

Anykščių komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

3

Biržai

Biržų komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

4

Druskininkai

Druskininkų komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

5

Elektrėnai

Elektrėnų komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

6

Jonava

Jonavos paslaugos UAB

2016 m. II ketvirtis

1

7

Jurbarkas

Jurbarko komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

1

8

Kaišiadorys

2016 m. II ketvirtis

1

9

Kaišiadorys

10

Kelmės r.

Kaišiadorių paslaugos SĮ
Kaišiadorių raj. savivaldybės
administracija
Kelmės vietinis ūkis UAB

11

Klaipėda

Klaipėdos m. savivaldybė

2016 m. II ketvirtis

12

Klaipėda

Specialus autotransportas UAB

2016 m. II ketvirtis

13

Klaipėdos raj.

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

1

14

Kretinga

Kretingos komunalininkas SĮ

2016 m. II ketvirtis

1

15

Marijampolė

Marijampolės švara UAB

2016 m. II ketvirtis

1

16

Mažeikiai

2016 m. II ketvirtis

1

17

N. Akmenė

18

Pagėgiai

Mažeikių komunalinis ūkis UAB
Naujosios Akmenės komunalininkas
UAB
Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

1

19

Palanga

2016 m. II ketvirtis

1

20

Panevėžys

21

Pasvalys

Palangos komunalinis ūkis UAB
Panevėžio specialus autotransportas
UAB
Pasvalio gerovė UAB

2016 m. II ketvirtis

1

22

Radviliškis

Specializuotas transportas AB

2016 m. II ketvirtis

1

23

Rokiškis

Rokiškio komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

1

24

Skuodas

Telšių keliai UAB

2016 m. II ketvirtis

1

25

Šakiai

Ekonovus UAB

2016 m. II ketvirtis

1

26

Šiauliai

Specializuotas transportas AB

2016 m. II ketvirtis

1

27

Šiauliai

Švarinta UAB

2016 m. II ketvirtis

28

Šiaulių r.

Kuršėnų komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

29

Šilalė

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

1

30

Šilutė

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

1

31

Širvintos

Ecoservice UAB

2016 m. II ketvirtis

1

32

Švenčionių r.

Pabradės komunalinis ūkis UAB

2016 m. II ketvirtis

1

33

Tauragė

Dunokai UAB

2016 m. II ketvirtis

1

34

Telšiai

Telšių keliai UAB

2016 m. II ketvirtis

1

35

Trakai

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

1

36

Utena

Utenos komunalininkas UAB

2016 m. II ketvirtis

1

37

Varėnos, Lazdijų r.

Komunalinių įmonių kombinatas UAB

2016 m. II ketvirtis

2

38

Visaginas

Ekobazė UAB

2016 m. II ketvirtis

1

4

2016 m. II ketvirtis
2016 m. II ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

1
1

1

1
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Lentelė Nr. 10. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašytos sutartys dėl infrastruktūros plėtros finansavimo savivaldybėse
Sutarties
data

Utenos RATC

Savivaldybė,
kurioje vykdoma
infrastruktūros
plėtra ir
infrastruktūros
plėtros
finansavimas
Anykščių raj.

2016-05-13

2016 II

Utenos RATC

Anykščių raj.

2016-05-13

2016 II

Marijampolės
AATC

Kazlų Rūdos

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Kazlų Rūdos

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Kazlų Rūdos

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Kazlų Rūdos

2016-06-08

2016 II

Klaipėdos RATC

Klaipėdos m.

2016-05-18

2016 II

Klaipėdos RATC

Klaipėdos raj.

2016-04-22

2016 II

Regioninis atliekų
tvarkymo centras

Ketvirtis

Finansavimo
objektas

Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo

Sutarties būsena

Sutarties Nr.

Rūšiavimo priemonės

Paskirtis

Talpa, l

Valdų
/konteinerių
Kiekis, vnt.

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/05/13/1SU-499

Visos PA

240

1 000

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/05/13/1SU-499

Visos PA

240

1 000

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST16/06/08K_RŪD

Stiklas

120

1 750

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST16/06/08K_RŪD

Visos PA

240

557

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST16/06/08K_RŪD

Stiklas

120

1 750

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST16/06/08K_RŪD

Visos PA

240

557

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. PAST-16/05/18

Stiklas

240

2 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16-04/22

Stiklas

120

4 300
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Klaipėdos RATC

Klaipėdos raj.

2016-04-22

2016 II

Klaipėdos RATC

Klaipėdos raj.

2016-04-22

2016 II

Klaipėdos RATC

Klaipėdos raj.

2016-04-22

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II

Kauno RATC

Raseinių raj.

2016-05-02

2016 II
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Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms įsigijimo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms įsigijimo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16-04/22

Visos PA

240

4 300

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16-04/22

Stiklas

120

4 300

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16-04/22

Visos PA

240

4 300

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. SR-324

Stiklas

120

1 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. SR-324

Visos PA

240

750

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. SR-324

Stiklas

120

1 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. SR-324

Visos PA

120

750

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

Nr. SR-324

Stiklas

120

1 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų

Nr. SR-324

Visos PA

120

750
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Marijampolės
AATC

Vilkaviškio raj.

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Vilkaviškio raj.

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Vilkaviškio raj.

2016-06-08

2016 II

Marijampolės
AATC

Vilkaviškio raj.

2016-06-08

2016 II

19

valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo
Dėl RSP
individualioms
valdoms pastatymo
finansavimo

įvykdymo
galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/06/08/VILK

Stiklas

120

5 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/06/08/VILK

Visos PA

240

1 749

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/06/08/VILK

Stiklas

120

5 500

galioja iki pilno
įsipareigojimų
įvykdymo

PAST-16/06/08/VILK

Visos PA

240

1 749
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Lentelė Nr. 11.1. 2016 m. vykdyti kontroliniai patikrinimai. Organizacija vykdė paslaugų teikėjų, teikiančių
paslaugas savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (rūšiuojamuoju būdu surenkamų
pakuočių atliekų tvarkymui), sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolinius patikrinimus. Kontrolinių patikrinimų
metu kartu su surinkėju apvažiuojamas standartinis maršrutas, tikrinama paslaugos teikimo kokybė, patikrinamas
vidutinis surenkamų pakuočių kiekis, konteinerių užpildymo atliekomis lygis, lyginamasis svoris kg/1 m3, esant
poreikiui ir sudėtis, apskaita, atliekų turėtojų konteinerių naudojimo efektyvumas ir kt.

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Paslaugų teikėjas

Data

Patikrinimą
atliko

Priemonės
Pagal
paskirtį

Pagal PA

1

2

3

4

5

6

1

Šiaulių m.

Švarinta, UAB

2016.04.07

PTO

IND

2

Prienų raj.

Ekonovus, UAB

2016.04.14

PTO

IND

3

Telšių raj.

Telšių keliai, UAB

2016.04.21

PTO

IND

PTO

KOL

PL

2016.04.29

PTO

KOL

6

Kelmės raj.

2016.05.02

PTO

IND

7

Kelmė

Anykščių komunalinis
ūkis, UAB
Ekonovus, UAB
Kelmės vietinis ūkis,
UAB
Kelmės vietinis ūkis,
UAB

2016.04.25

5

Anykščių
raj.
Prienų raj.

2016.05.02

PTO

IND

8

Vilnius

VSA Vilnius, UAB

2016.05.03

PTO

IND

9

Vilnius

VSA Vilnius, UAB

2016.05.03

PTO

IND

10

Šiaulių m.

Švarinta, UAB

2016.05.03

PTO

IND

11

Palangos m.

2016.05.16

PTO

IND

12

Druskininkų
m.

Palangos komunalinis
ūkis, UAB
Druskininkų komunalinis
ūkis, UAB

2016.05.18

PTO

IND

13

Šakių raj.

Ekonovus, UAB

2016.05.31

PTO

IND

ST
Visos PA, išskyrus
stiklą
Visos PA, išskyrus
stiklą
Visos PA, išskyrus
stiklą
ST
Visos PA, išskyrus
stiklą
Visos PA, išskyrus
stiklą
Visos PA, išskyrus
stiklą
Visos PA, išskyrus
stiklą

Druskininkų
raj.
Druskininkų
m.
Druskininkų
m.

Druskininkų komunalinis
ūkis, UAB
Druskininkų komunalinis
ūkis, UAB
Druskininkų komunalinis
ūkis, UAB
Kretingos
komunalininkas, SĮ

2016.06.02

PTO

IND

ST

2016.06.16

PTO

IND

ST

2016.06.16

PTO

apskaita

2016.06.20

PTO

IND

4

14
15
16
17

Kretingos m.

7
Visos PA, išskyrus
stiklą
ST
Visos PA, išskyrus
stiklą

KOL/IND VISOS
PA
Visos PA, išskyrus
stiklą

Lentelė Nr. 11.2. 2016 m. vykdyti Kontroliniai patikrinimai ne komunaliniame atliekų tvarkymo sraute
paslaugas teikiančių atliekų tvarkytojų sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
Eil.
Nr.

Paslaugos teikėjas

Data

Patikrinimo tikslas

1

Virginijus ir ko, UAB

2016 06 30

Atliktas ne komunalinio atliekų tvarkymo srauto pakuočių
atliekų apskaitos patikrinimas, siekiant užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą
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Lentelė Nr. 12. Bendrų diskusijų, apskritųjų stalų, konsultacijų datos ir apimtis.
Bendros diskusijos, apskritieji stalai, konsultacijos buvo organizuojamos aptariant aktualius klausimus, susijusius su
rūšiuojamojo surinkimo priemonėse susidarančiais pakuočių atliekų kiekiais, atliekų sudėtimi, paslaugų teikimo
kokybe, infrastruktūros plėtra ir infrastruktūros plėtros finansavimo, konteinerių panaudojimo efektyvumu, užduočių
pasikeitimu, įrodančių dokumentų išrašymu, metinių paslaugų teikimo ataskaitų teikimu, konkursinių sąlygų
surinkėjams ir vežėjams (savivaldybių organizuojamuose sistemose) parinkti gairių (strategijos) nustatymu
(pasirinkimu), pakuočių atliekų paruošimo naudojimui kokybe, švietimo programos ir visuomenės informavimo nauda
savivaldybių organizuojamose sistemose ir kt.
Eil. Nr.

Laikotarpis

Data ir apimtis

1

2016-04-01;1

2

2016 II ketv.
2016 II ketv.

3

2016 II ketv.

2016-04-06;1

4

2016 II ketv.

2016-04-11;1

5

2016 II ketv.

2016-04-12;3

6

2016 II ketv.

2016-04-19;1

7

2016 II ketv.

2016-05-03;1

8

2016 II ketv.

2016-05-06;1

9

2016 II ketv.

2016-05-10;1

10

2016 II ketv.

2016-05-12;1

11

2016 II ketv.

2016-05-13;1

12

2016 II ketv.

2016-05-16;1

13

2016 II ketv.

2016-05-17;1

14

2016 II ketv.

2016-05-23;2

15

2016 II ketv.

2016-05-24;1

16

2016 II ketv.

2016-05-25;1

17

2016 II ketv.

2016-05-26;1

18

2016 II ketv.

2016-06-01;1

19

2016 II ketv.

2016-06-08;3

20

2016 II ketv.

2016-06-22;2

21

2016 II ketv.

2016-06-29;1

22

2016 II ketv.

2016-06-30;1

2016-04-05;2

Lentelė Nr. 13. Savivaldybėms pateiktos metinės ataskaitos. Ataskaitos savivaldybėms pateikiamos pagal Organizacijų turimą, bei
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atliekų tvarkytojų pateiktą organizacijoms informaciją.
Eil.
Nr.

Savivaldybė

Administratorius

Ataskaitos
pateikimo data

Savivaldybių
sk.

Administratoriai

1

Akmenės rajono

Akmenės r. sav.

2016-05-19

1

1

2

Alytaus miesto

Alytaus miesto savivaldybė

2016-05-19

1

1

3

Alytaus miesto,
Alytaus rajono,
Birštono, Prienų raj.

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-12

4

Alytaus rajono

Alytaus r. sav.

2016-05-19

1

1

5

Birštono

Birštono savivaldybė

2016-05-19

1

1

6

Druskininkų miesto

Druskininkų savivaldybė

2016-05-19

1

1

7

Druskininkų miesto

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-12

8

Elektrėnų

Elektrėnų savivaldybės administracija

2016-05-17

1

1

9

Joniškio rajono

Joniškio r. sav.

2016-05-19

1

1

10

Joniškio rajono

Všį "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-13

11

Jurbarko rajono

UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

1

12

Kaišiadorių rajono

Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija

2016-05-09

1

1

13

Kalvarijos

Kalvarijos sav.

2016-05-20

1

1

14

Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Marijampolės,

UAB "Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras"

2016-05-09

1

1

1

Šakių rajono,
Vilkaviškio rajono
15

Kauno miesto

Kauno miesto savivaldybės administracija

2016-05-10

1

1

16

Kauno rajono

Kauno rajono savivaldybės administracija

2016-05-10

1

1

17

Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos sav.

2016-05-21

1

1

18

Kėdainių rajono

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

2016-05-12

1

1

19

Kelmės rajono

Kelmės r. sav.

2016-05-19

1

1

20

Klaipėdos miesto

Klaipėdos miesto sav.

2016-05-19

1

1

21

Klaipėdos miesto

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-10

22

Klaipėdos rajono

Klaipėdos raj.

2016-05-19

23

Klaipėdos rajono

Všį "Gargždų švara"

2016-05-11

24

Kupiškio rajono

Kupiškio rajono savivaldybės
administracija

2016-05-09

1

1

25

Lazdijų rajono

Lazdijų sav.

2016-05-19

1

1

26

Marijampolės

Marijampolės sav.

2016-05-22

1

1

27

Mažeikių rajono

Mažeikių rajono savivaldybės
administracija

2016-06-14

1

1

28

Molėtų rajono

Molėtų rajono savivaldybė

2016-05-09

1

1

29

Neringos rajono

Neringos m. sav.

2016-05-19

1

1

30

Neringos rajono

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo

2016-05-09

22
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1
1
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centras"
31

Pagėgių

UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo

2016-05-19

1

centras"
32

Pagėgių, Šilalės rajono

UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-09

33

Pakruojo rajono

Pakruojo r. sav.

2016-05-19

1

1

34

Plungės rajono

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

1

35

Prienų rajono

Prienų rajono sav.

2016-05-19

1

1

36

Radviliškio rajono

Radviliškio sav.

2016-05-09

1

1

37

Radviliškio rajono

Všį "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-09

38

Raseinių rajono

Raseinių rajono savivaldybės
administracija

2016-05-17

1

1

39

Rietavo

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

40

Rokiškio rajono

Rokiškio rajono savivaldybės
administracija

2016-05-09

1

1

41

Šakių rajono

Šakių r. sav.

2016-05-23

1

1

42

Šalčininkų rajono

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija

2016-05-09

1

1

43

Šiaulių miesto

Šiaulių m. sav.

2016-05-19

1

1

44

Šiaulių miesto

Všį "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-11

45

Šiaulių rajono

Šiaulių r. sav.

2016-05-19

1

1

46

Šilalės rajono

UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

47

Šilutės rajono

Šilutės rajono savivaldybės administracija

2016-05-09

1

1

48

Širvintų rajono

Širvintų rajono savivaldybės

2016-05-09

1

1
1

administracija
49

Švenčionių rajono

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija

2016-05-13

1

50

Tauragės rajono

UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

51

Telšių rajono

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo
centras"

2016-05-19

1

52

Ukmergės rajono

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija

2016-05-09

1

1

53

Varėnos rajono

Varėnos sav.

2016-05-19

1

1

54

Vilkaviškio rajono

Vilkaviškio r. sav.

2016-05-19

1

1

55

Vilniaus miesto

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

2016-05-19

1

1

56

Vilniaus rajono

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

2016-05-12

1

1

57

Visagino rajono

Visagino rajono savivaldybės
administracija

2016-05-17

1

1

58

Zarasų rajono

Zarasų rajono savivaldybės administracija

2016-05-17

1

1
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Lentelė Nr. 14. Gamintojų ir importuotojų konsultaciniai patikrinimai 2016 m.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Savivaldybė
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Plungės raj.
Vilniaus m.
Kauno m.
Kauno m.
Šiaulių m.
Šiaulių m.
Vilniaus m.

Data
2016-04-27
2016-04-28
25/05/2016
25/05/2016
2016-02-06
2016-03-06
16/06/2016
16/06/2016
27/06/2016

Lentelė Nr. 15. Organizacija 2016 m. dalyvavimas kontrolės tarybos posėdžiuose
Eil. Nr.
Data
Dalyvavimo tikslas
1
2016-04-28
Kontrolės tarybos aptariami aktualūs klausimai

Direktorė
Bena Razbadauskienė

24

Ketvirtis
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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2016 M. II-OJO KETVIRČIO
(TARPINĖ) ATASKAITA
APIE ŠVIETIMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMĄ

2016 m. rugpjūčio 31 d.

Visuomenės švietimo bei informavimo paku očių atliekų tvarkymo klausimais programos
įgyvendinimo ataskaita
Organizacijos Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programai 2016 m. (toliau - Švietimo programa), atsižvelgiant į turimus resursus, buvo
stengiamasi turimas lėšas naudoti efektyviai ir orientuotis į užsibrėžtus tikslus. Veiklos ir priemonės, kurias Organizacija įgyvendino 2016 m. II-ame ketvirtyje (žr. 18 lentelę).
Lentelė 18. Švietimo programos priemonių įgyvendinimas. Švietimo programos priemonių vykdymas per 2016 m. II ketvirtį.
E Priemonė
Tikslinė grupė (-ės) Tikslas, trumpas aprašymas
II ketvirčio priemonių įgyvendinimo apimtis, vykdymo
il.
stadija
N
Apimtis
Įgyvendinimo/
r.
Vykdymo
stadija
1.

Kampanija "Nuo
teorijos
iki
praktikos"

Visuomenė,
partneriai (švietimo
įstaigų pedagogai,
neformalaus
ugdymo atstovai,
savivaldybių
bei
RATC' ų atstovai,
plačioji visuomenė)

Tikslas - paskatinti švietimo
sistemos
dalyvių
bendradarbiavimą,
siekiant
efektyvesnio švietimo pakuočių
atliekų tvarkymo klausimais.
Siekis – išsiaiškinti, kokios
priemonės
yra
naudojamos,
siekiant šviesti ir informuoti
vaikus, moksleivius, bei pristatyti
Organizacijos sukurtas metodines
priemones, jų
integravimo į
ugdymo procesą galimybes.
Lygiagrečiai kampanijos metu
visuomenei
bus
pristatomi
paprasti patarimai ir informacija,
kuri skatintų pirminį rūšiavimą.

Kampanija įgyvendinta, organizuojant Įgyvendinta
susitikimą–diskusiją (2016.06.03), tema
„Aplinkosauginis visuomenės švietimas
ir informavimas. Ar galime efektyviau?“.
Renginyje
dalyvavo
Aplinkos
ministerijos ir jai pavaldžių institucijų,
savivaldybių,
regioninių
atliekų
tvarkymo centrų bei verslą atstovaujančių
organizacijų ir asociacijų atstovai.
Pranešėjai ir diskusijos dalyviai dalinosi
savo patirtimi ir įžvalgomis, kaip iš
esmės
pakeisti
gyventojų atliekų
tvarkymo įpročius ir paskatinti atsakingą
vartojimą. Susitikimo metu buvo aptarti
šiuo
metu
naudojami
gyventojų
informavimo ir švietimo būdai bei
priemonės, jų kokybė ir efektyvumas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
veiklos koordinavimo galimybės, kurios
padėtų išvengti priemonių dubliavimo,
skatintų efektyviau panaudoti švietimui
skiriamas lėšas bei leistų pasiekti
apčiuopiamų rezultatų ir akivaizdžių
gyventojų elgsenos pokyčių.

Finansavimo
šaltinis

Panaudotos
lėšos
(II ketv.)

Organizacijos
narių įnašai

13820 EUR

Viešoji įstaiga ,,PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA” 2016 m. I ketvirčio (tarpinė) ataskaita

Taip pat organizuota informacinėšviečiamoji kampaniją radijuje (M-1, M1 Plius, Lietus; nuo 2016.04.04 iki
2016.04.29) bei parengti 2 straipsniai
(2015.04.01-02 išleistas straipsnis priede
„Jūsų namams“ tema „Balandis – švaros
mėnuo“, kuris buvo išplatintas kartu su
nacionaline
ir
regionine
spauda;
2016.06.08 dienraštyje „Verslo žinios“
bei naujienų portale www.vz.lt parengtas
straipsnis „Aplinkosauginis visuomenės
švietimas ir informavimas. Ar galime
efektyviau?“).
2.

Kampanija
„Rūšiavimo
nauda“

Visuomenė,
partneriai

Kampanijos tikslas – pasitelkiant
įvairius viešinimo būdus ir
kanalus, parodyti kas vyksta su
išrūšiuotomis atliekomis bei
kokia yra pakuočių atliekų
rūšiavimo nauda. Tęstinė veikla.

Vykdomi pasiruošimo darbai (turinio Vykdomi
koncepcijos ruošimas).
pasiruošimo
darbai

Organizacijos
narių įnašai

0 EUR

3.

Socialinių akcijų,
projektų ir įvairių
renginių
rėmimas,
bendradarbiavim
as

Visuomenė,
nariai,
partneriai

Tikslas – dalyvauti, prisidėti
įgyvendinat įvairius partnerių,
narių ar visuomeninių grupių
organizuojamus
renginius,
projektus.
Ne mažiau nei 3 projektai, per
einamuosius
metus.
Tęstinė

Bendradarbiaujant įgyvendintos šios Vykdoma nuolat
veiklos:
- bendradarbiaujant su „Kūrybos kampas
360“ organizuotas renginys tema
„Pirmiausiai turime išmokti pasakyti
NE“, kurio metu diskutuota apie darnų
vartojimą, teisingą rūšiavimą ir antrinį

Organizacijos
narių įnašai

300 EUR
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veikla.

dizainą (2016.06.19);
- tęsiamas
bendradarbiavimas
su
Lietuvos vaikų ir jaunimo centru
įgyvendinat globalaus jaunimo festivalį ir
respublikinį perdirbto meno „Recycled
Art“ konkursą (baigiamasis renginys
įvyko 2016.05.27);
- tęsiamas projekto „Useful Usability
Disposibility“ su VšĮ Europos socialiniu
verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų
institutu įgyvendinimas (2016 m.
balandžio-gegužės mėn. įgyvendinti 8
renginiai Lietuvos mokyklose: Vilniuje,
Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje,
Telšiuose, Utenoje, Ignalinoje).
Taip pat nuolat aktyviai dalyvaujama kitų
organizacijų, švietimo įstaigų ar įmonių
renginiuose, kuriuose informuota iš
šviesta
pakuočių atliekų tvarkymo
klausimais.

4.

Organizacijos
interneto
svetainių,
bei
socialinių tinklų
informacijos
atnaujinimas, jų
žinomumo
didinimas
visuomenėje

Nariai,
partneriai,
visuomenė

Tikslas – rinkti ir paruošti
aktualią informaciją, ją atnaujinti,
pateikti
Organizacijos
internetiniuose
Puslapiuose
www.pto.lt
,
www.rusiuojigalvoji.lt
bei
socialiniame
tinkle
www.facebook.com.
Tęstinė veikla.

Atnaujinama nuolat.

5.

Informacinis
naujienlaiškis

Nariai,
partneriai

Informacinis
naujienlaiškis
platinamas
el.
paštu
arba
talpinamas
Organizacijos
internetiniame tinklapyje.

Ataskaitiniu
laikotarpiu
naujienlaiškis (Nr.13).

4

Vykdoma nuolat

išleistas Įgyvendinta
2016.06.29

Organizacijos
narių įnašai

5753,58 EUR

Organizacijos
narių įnašai

700 EUR
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Organizacija nuo 2013
įgyvendina šią priemonę.
Tęstinė veikla.

m.

6.

Organizacijos
metinis renginys
(konferencijadiskusija)

Partneriai, nariai

Organizacijos metinis renginys
skirtas pakuočių atliekų tvarkymo
rezultatams aptarti, probleminių
klausimų
išgryninimui,
diskusijoms
bei
efektyvių
sprendimų paieškai.
Organizacija nuo 2013 m.
įgyvendina šią priemonę.

Įgyvendinimas numatytas sekančiuose Įgyvendinimas
ketvirčiuose.
numatytas
sekančiuose
ketvirčiuose

Organizacijos
narių įnašai

0 EUR

7.

Gamintojų ir/ar
importuotojų
informavimas
pakuočių atliekų
tvarkymo
klausimais

Nariai

Tikslas – šviesti gamintojus ir
importuotojus, siekiant, kad jie
suvoktų kokią įtaką sprendžiant
pakuočių
atliekų
tvarkymo
problemas užima jų pačių
vaidmuo projektuojant, kuriant
pakuotes, numatant jų gyvavimo
ciklą. Taip pat informuoti
aktualiais
pakuočių
atliekų
tvarkymo klausimais. Tęstinė
veikla.

Ataskaitiniu
laikotarpiu
paskelbtas Vykdoma nuolat
konkursas
„Pakuočių
sektoriaus
lyderiai“; sukurta interneto svetainė
www.pslyderiai.lt; parengti konkurso
nuostatai; apie konkursą viešinta
spaudoje,
naujienų
portaluose
(2016.05.11 dienraštyje „Verslo žinios“
bei
naujienų
portale
www.vz.lt,
2016.05.19
naujienų
portale
www.15min.lt, 2016.05.23 naujienų
portale www.lrytas.lt).
Taip pat II ketv. eigoje įgyvendinti 2
skirtingi seminarai skirti gamintojams ir
importuotojams, kuriuose dalyvavo apie
200 dalyvių (2016.05.20 Vilniuje ir
2016.05.27 Kaune, vyko seminaras tema
„Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
gamintojų ir importuotojų pareigos,
gaminių ir pakuočių apskaita, mokesčių
deklaravimas,
pasiruošimas
patikrinimams“; 2016.05.31 Kaune ir
2016.06.08
Vilniuje
įgyvendintas

Organizacijos
narių įnašai

9560,16 EUR
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seminaras tema „Rinkai tiekiamų
pakuočių
reikalavimų
atitikties
įgyvendinimo ir deklaravimo praktiniai
aspektai“).
8.

Viešosios
nuomonės
apklausa, tyrimas

Visuomenė,
nariai,
parteriai

Tikslas - stebėti kaip keičiasi
visuomenės rūšiavimo įpročiai ir
tendencijos,
kokias pakuočių
atliekų tvarkymo problemas mato
visuomenė. Organizacija nuo
2013
m.
kasmet
atlieka
reprezentatyvias
visuomenės
apklausas.

Įgyvendinimas numatytas sekančiuose Įgyvendinimas
ketvirčiuose.
numatytas
sekančiuose
ketvirčiuose

Organizacijos
narių įnašai

0 EUR

9.

Suderintų
priemonių
su
konkrečia
savivaldybe
įgyvendinimas

Visuomenė

Tikslas – bendradarbiaujant su
savivaldybėmis,
atliekų
tvarkytojais,
RATC‘ais bei
pasitekinat įvairius regioninius
viešinimo kanalus šviesti ir
informuoti
savivaldybių
gyventojus pakuočių atliekų
tvarkymo klausimais, skatinti
pirminį
atliekų
rūšiavimą
(atmintinės,
rekomendacijos,
vietinis radijas, vietinė spauda,
vietinė TV, lauko reklama,
seminarai, skrajutės, bukletai ir
kt.). Konkrečių priemonių poreikį
savivaldybės
pateikia
Organizacijai iki einamųjų metų
sausio 31 d. Veikla vykdoma
nuolat. Tęstinė veikla.

Vykdoma
nuolat
(įgyvendintos Vykdoma nuolat
priemonės
Skuodo raj., Elektrėnų, Marijampolės,
Šilutės raj., Pasvalio raj., Panevėžio m.,
Klaipėdos m., Mažeikių raj., Kalvarijos,
Jonavos raj., Alytaus regiono (ARATC),
Utenos
raj.,
Ukmergės
raj.
savivaldybėse).

Organizacijos
narių įnašai

6791,74 EUR

1
0.

Visuomenės
švietimo
informavimo

Visuomenė,
nariai,
parteriai

Programoje numatytų projektų,
socialinių akcijų ir kampanijų,
renginių
planavimas
ir

Vykdoma pagal poreikį.

Organizacijos
narių įnašai

7560 EUR

6

ir
ir

Vykdoma pagal
poreikį

Viešoji įstaiga ,,PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA” 2016 m. I ketvirčio (tarpinė) ataskaita

pakuočių atliekų
tvarkymo
klausimais
programos
įgyvendinimo
koordinavimas

1
1.

Rezervas

įgyvendinimo
koordinavimas;
numatytų
šviečiamųjų
ir
informacinių leidinių, bukletų,
lankstinukų,
straipsnių,
internetinės medžiagos rengimo,
gamybos,
talpinimo
organizavimas bei įgyvendinimo
koordinavimas ir kt.
Visuomenė,
nariai, partneriai

Papildomos
nenumatytos
eigoje

ir
konkrečiai
priemonės metų

Vykdoma pagal poreikį.

Vykdoma pagal
poreikį

Organizacijos
narių įnašai

2318,52 EUR

Finansavimo schemoje, atsižvelgiant į turimus finansinius ir žmogiškus resursus, numatyta skirti ne mažiau kaip 3 procentus visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais
programos vykdymui. 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos vykdymui buvo panaudota 46,8 tūkst. EUR.

Direktorė
Bena Razbadauskienė
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