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1. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (toliau – Organizacija) pakuočių atliekų tvarkymo
finansavimo schema parengta, siekiant užtikrinti, kad pakuočių atliekų, kurios susidaro gamintojams ir
importuotojams, tiekiant į Lietuvos Respublikos vidaus rinką supakuotus gaminius, tvarkymas bus
finansuojamas Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų, kurie Organizacijai sutartiniais pagrindais
pavedė visų ar dalies Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių tvarkymo įstatyme gamintojams ir
importuotojams nustatytų pareigų vykdymą, lėšomis.
2. Finansavimo schema parengta neterminuotam laikotarpiui ir teikiama, įvertinus steigėjų, dalyvių ir
pavedimo davėjų pateiktus užsakymus dėl pakuočių atliekų tvarkymo už 2022 m. bei pakuočių atliekų
tvarkymo įkainių pasikeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d.
ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ ORGANIZACIJAI MOKAMI
ĮNAŠAI
3. Organizacija sudaro sutartis su steigėjais, dalyviais ir pavedimo davėjais dėl pakuočių atliekų
tvarkymo organizavimo bei dėl kitų gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Pakuočių ir
pakuočių 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 steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai įsipareigoja mokėti Organizacijai mokestį už
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų
Organizacijai dydis Eur/t nurodytas 1 lentelėje (tvarkos aprašo 10.1. p.).
1 lentelė. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokamų Organizacijai dydis
Mokesčio dydis už pareigų įgyvendinimą ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą, ir įkainio
dalis % tenkanti pakuočių atliekų tvarkymui (tik kaštai susiję su atlygiu paslaugų teikėjui ir
infrastruktūros plėtra)
Pakuotės rūšis

Stiklinės pakuotės

Atliekų sąrašo
kodas

Įkainis 2022 m. EUR/t
(neperdirbamai
pakuotei)

15 01 07

Įkainis 2022 m.
EUR/t
(perdirbamai
pakuotei)
108,00

0,00

Įnašo dalis, mokama
už gaminių ar
pakuočių atliekų
tvarkymą, %****
82 %

Popieriaus ir kartono
pakuotės
PET pakuotės

15 01 01

73,00

22,50

82 %

15 01 02 01

282,00

79,00

82 %

Kitos plastikinės pakuotės

15 01 02 02

271,00

86,00

82 %

Medinės pakuotės

15 01 03

41,00

11,00

82 %

Aliumininės pakuotės

15 01 04 01

69,00

0,00

82 %

Kitos metalinės pakuotės

15 01 04 02

69,00

0,00

82 %

15 01 05 01

213,00

56,00

82 %

15 01 05 02

213,00

56,00

82 %

15 01 09

479,00

479,00

82 %

Kombinuotos pakuotės
(vyraujanti medžiaga
popierius-kartonas)
Kitos kombinuotos
pakuotės
Kitos pakuotės (tekstilės
pakuotė)

*VM KT - vyraujanti medžiaga kita
**VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
*** įskaičiuoti tik tiesioginiai pakuočių atliekų tvarkymo kaštai, mokami už pakuočių atliekų tvarkymą ir
įrodančio dokumento, patvirtinančio pakuočių atliekų sutvarkymą, pateikimą (tvarkos aprašo 10.1. p.). Bendrai
tvarkymo kaštams, įskaitant infrastruktūros plėtrą planuojama skirti apie 82 % pajamų. Tvarkymo kaštams
padengti skiriama procentinė dalis vertinta pagal praėjusių laikotarpių vidutines kainas, atsižvelgiant į
pokyčius antrinių žaliavų rinkoje, pasiūlos ir paklausos galimą santykį. Tuo atveju, jeigu antrinių žaliavų
tvarkymo (pakuočių atliekų) pokyčiai rinkoje neatitiks prognozuojamų, skiriama dalis tvarkymui gali keistis.
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4. Planuojama sukaupti lėšų suma
3 576 044,00 Eur (tvarkos aprašo 10.2. p.).
5. Taikant šioje Finansavimo schemoje numatytus principus, Organizacijos sukauptas lėšas, kurias sudarys
Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų mokamas Mokestis už pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimą, planuojama paskirstyti:
5.1. Organizacijos administravimui ne mažiau kaip 6 % (214 560,00 Eur ) (tvarkos aprašo 10.2.1. p.);
5.2. Darbo užmokesčiui ne mažiau kaip 8 % (286 083,00 Eur )(tvarkos aprašo 10.2.2. p.);
5.3. Švietimo programos vykdymui ne mažiau kaip 3% (107 285,00 Eur) (tvarkos aprašo 10.2.3. p.);
5.4. Atliekų, kurios susidarė naudojant Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiektas
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais pakuotes, tvarkymui 82 % (2 932 356,00 Eur); iš jų
dalyvavimui savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, įskaitant infrastruktūros
plėtros finansavimą planuojama skirti – 1 751 880,00 Eur (vertinant, kad užduočių įgyvendinimas procentas
savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose sudarys 25,5 %). Pakuočių atliekų
tvarkymui, įskaitant infrastruktūros plėtrą, savivaldybių organizuojamose sistemose skiriamas finansavimas
priklauso nuo organizacijos užimamos rinkos dalies, kuri skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje
svetainėje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymui skiriamas finansavimas 1 181 476,00 Eur (nekomunalinis ir S5 srautai, papildančios sistemos)
(tvarkos aprašo 10.2.4. p.).
Atliekų tvarkymas viso (2 932 356,00 Eur) = atliekų tvarkymas komunaliniame sraute, įskaitant
infrastruktūrą (1 751 880,00 Eur) + atliekų tvarkymas kituose srautuose (1 181 476,00 Eur).
6. Kitos išlaidos. Garantiniam fondui, kuriame sukauptos lėšos bus skirtos Organizacijos steigėjų,
dalyvių ir pavedimo davėjų nuostolių dėl pakuočių dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir (ar)
nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui ir nuostolių kompensavimui bus skiriama iki 1 % (35 760,00
Eur) (tvarkos aprašo IV sk. 10.2.5. p.).
ORGANIZACIJOS SUKAUPTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS, %
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ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ ĮNAŠŲ MOKĖJIMO
PERIODIŠKUMAS IR SURINKIMO TVARKA (tvarkos aprašo 10.3. p.)
7. Pavedimo davėjas, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 dienų,
pateikia Organizacijai patikslintą informaciją apie per praėjusį ketvirtį išleistą į rinką apmokestinamosios
pakuotės kiekį ir Pakuotės rūšis. Išskyrus paskutinį kalendorinių metų ketvirtį, kai informacija apie visą išleistą
į rinką ir visą planuojamą išleisti į rinką apmokestinamosios pakuotės kiekį ir rūšis gali būti tikslinama ne
vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio mėn. 10 d. Pasibaigus kalendoriniams metams IV ketvirtis
tikslinamas iki sausio 10 d., Pavedimo davėjas gali pateikti Organizacijai informaciją apie visą faktiškai išleistą
į vidaus rinką apmokestinamosios pakuotės kiekį per praėjusį kalendorinį metų ketvirtį.
8. PVM sąskaitos faktūros išrašomos tokia tvarka a) už kiekvieną praėjusį I-ą ir II-ą ketvirčio mėnesius
pagal pateiktus planus proporcingai plano mėnesiniam kiekiui per 5 d., b) pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui
pagal pateiktą užsakymą apie faktiškai išleistus į vidaus rinką pakuočių atliekų kiekius už III-ią ketvirčio
mėnesį per 5 d. arba nuo užsakymo pateikimo arba ne vėliau kaip per 20 d. pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui
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(tokiu atveju už III-ią ketvirčio mėnesį PVM sąskaita - faktūra išrašoma pateiktam užsakymo kiekiui, iš kurio
atimami kiekiai, už kuriuos PVM sąskaitos – faktūros jau buvo išrašytos per I-ą ir II-ą kalendorinio ketvirčio
mėnesius; c) išimtis - tuo atveju, jeigu išrašomos PVM sąskaitos – faktūros suma už išleistus į vidaus rinką
pakuočių atliekų kiekius yra mažesnė nei 20,00 EUR (užsakymo vertė mažesnė nei 20,00 EUR), PVM sąskaita
– faktūra neišrašoma, o PVM sąskaitos -faktūros išrašymo momentas nukeliamas iki tol, kol suma už į vidaus
rinką išleistus pakuočių atliekų kiekius pasieks 20,00 EUR ir daugiau. Nepateikus Užsakymo patikslinimų
Sutartyje numatytais terminais daugiau kaip 5 d., Organizacija turi teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą
vadovaudamasi metiniu Užsakymu-planu atitinkamam laikotarpiui, už kurį nebuvo patiektas Užsakymo
patikslinimas. Mokėjimai už Organizacijos teikiamas paslaugas atliekami pagal pateiktas PVM sąskaitas
faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Šalys gali atskirai susitarti
dėl kitokios PVM sąskaitų faktūrų išrašymo tvarkos.
9. Jeigu duomenys apie į Lietuvos Respublikos vidaus rinką per kalendorinius metus išleidžiamą
pakuotę pateikiami ne pirmąjį kalendorinį mėnesį, kartu su pirmuoju mokėjimu Klientas sumoka už visus
praėjusius kalendorinius mėnesius iki duomenų pateikimo.
NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO ORGANIZACIJOS STEIGĖJAMS, DALYVIAMS IR PAVEDIMO
DAVĖJAMS TVARKA
10. Iš Organizacijos sukauptų garantinio fondo lėšų, t. y. iš Organizacijos steigėjų, dalyvių ar pavedimo
davėjų surinkto mokesčio už Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą, preliminariai numatoma skirti iki 1 %
garantiniam fondui, kuriame bus kaupiamos lėšos, skirtos kompensuoti nuostolius dėl pakuočių atliekų
tvarkymo veiklos organizavimo priemonių ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų užduočių
neįvykdymo.
11. Organizacijos steigėjų, dalyvių ar pavedimo davėjų patirti nuostoliai dėl pakuočių atliekų tvarkymo
veiklos organizavimo priemonių ir/ar nustatytų užduočių neįvykdymo būtų kompensuojami iš Garantinio
fondo lėšų, taip pat pagal sutartyse dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir kitų įstatymuose nustatytų
pareigų vykdymo numatytas nuostatas bei iš organizacijos einamųjų lėšų.
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