2022 01 31

2022 METŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

2022 m. į LR vidaus rinką GI
planuojamas išleisti pakuočių
kiekis

Planuojamas sutvarkyti
kiekis

32 260 t

20 529 t

t.sk. Planuojamas perdirbti
kiekis
18 479 t

Vilnius, 2022 m.
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešosios įstaigos „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ 2022 m. pakuočių atliekų tvarkymo
veiklos organizavimo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis 2013 m. Organizacijos pakuočių
atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30
d. įsakymu Nr. D1-57 galiojančia redakcija, siekiant numatyti bendras gaires VšĮ „PAKUOČIŲ
TVARKYMO ORGANIZACIJA“, kad užtikrinti, jog įstaigos steigėjai, dalininkai, kiti gamintojai ir
importuotojai, kurie įstaigai sutartiniais pagrindais pavedė visų ar dalies Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą (toliau – pavedimo
davėjai), įvykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, o
taip pat, kad būtų kuriama efektyvi pakuočių atliekų tvarkymo sistema bei įgyvendinti pakuočių atliekų
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

1.2. Viešajai įstaigai „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ (toliau – Įstaiga) pagal Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas 2012 m. rugpjūčio 24 d. buvo išduota licencija Nr.
003, suteikianti teisę organizuoti visų rūšių pakuočių atliekų tvarkymą. Įstaiga nuosekliai vykdė pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo darbus, kuriuos planuoja tęsti ir 2022 metais.

1.3. Įstaiga, tęsdama pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo dalininkų bei pavedimo davėjų vardu veiklą,
sieks pratęsti esamas ir sudaryti naujas sutartis su gamintojais bei importuotojais, pratęsti ir (ar) sudaryti
sutartis su atliekų tvarkytojais; taip pat bendradarbiaujant su savivaldybių ar savivaldybių įgaliotais
asmenimis ir savivaldybėje veikiančiais atliekų tvarkytojais sieks užtikrinti geresnius rezultatus surenkant
pakuočių atliekas rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose, finansuos infrastruktūros plėtrą. Be minėtų organizacinio pobūdžio darbų,
2022 metais bus vykdoma tiesioginė pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla, įgyvendinamos
priemonės, kuriomis bus užtikrinamas Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymas bei kitų teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą, nustatytų pareigų vykdymas.

1.4. Šiame Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose
teisės aktuose, reglamentuojančiuose pakuočių bei jų atliekų tvarkymą.
2. PLANUOJAMA ĮSTAIGOS VEIKLA
Planuojamas 2022 metais organizacijos steigėjų, dalininkų ir pavedimo davėjų tiekti rinkai pakuočių
atliekų kiekis pateiktas lentelėje Nr. 1.
Lentelė 1. Planuojamas (preliminarus) per metus išleisti į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pakuočių kiekis,
tonomis (t)
Pakuotės pavadinimas
Stiklinės pakuotės
Popieriaus ir kartono pakuotės
PET pakuotės
Kitos plastikinės pakuotės
Medinės pakuotės
Aliumininės pakuotės

2022 m. į LR vidaus
rinką planuojamas
išleisti pakuočių
kiekis (perdirbama),
t
5 248,000000
10 080,000000
478,000000
5 600,000000
8 133,000000
120,000000

2022 m. į LR vidaus
rinką planuojamas
išleisti pakuočių
kiekis
(neperdirbama), t
155,000000
4,000000
581,000000
87,000000
-

2022 m. į LR vidaus
rinką planuojamas
išleisti pakuočių
kiekis viso, t
5 248,000000
10 235,000000
482,000000
6 181,000000
8 220,000000
120,000000
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Kitos metalinės pakuotės
Kombinuotos pakuotės (vyraujanti medžiaga
popierius-kartonas)
Kitos kombinuotos pakuotės
Kitos pakuotės (tekstilės pakuotė)
Viso

891,000000
523,000000

128,000000

891,000000
651,000000

110,000000
21,000000
31 204,000000

85,000000
16,000000
1 056,000000

195,000000
37,000000
32 260,000000

2.1. Įstaigos dalininkų ir pavedimo davėjų preliminarus planuojamas išleisti į Lietuvos Respublikos
vidaus rinką pakuočių kiekis (tonomis) pagal rūšis, nurodytas 1 lentelėje, gali kisti (tiek didėti, tiek
mažėti), priklausomai nuo konkretaus Įstaigos dalininkų ir pavedimo davėjų skaičiaus bei bendro
vartojimo ir pakuočių (pagal rūšis) poreikio rinkoje pokyčių. Organizacija, sudarydama planą remiasi
gamintojų ir importuotojų pateiktais planais.

2.2. Įstaiga sieks, užtikrinti, jog per 2022 metus, preliminariai būtų surinkti ir sutvarkyti 2 lentelėje
nurodyti pakuočių atliekų kiekiai (tonomis), kurie paskaičiuoti, įvertinus 1 lentelėje pateiktus
duomenis. Veiklos vykdymo metu bus siekiama surinkti ir sutvarkyti, kiek galima didesnius
susidariusius pakuočių atliekų kiekius. Pateikta lentelėje Nr. 2
Lentelė 2. Preliminarūs planuojami surinkti ir sutvarkyti pakuočių atliekų kiekiai, tonomis (t)
Pakuotės rūšis

LRV užduotis, %

Planuojamas surinkti ir sutvarkyti kiekis, t
Iš viso

Stiklinės pakuotės
Popieriaus ir kartono
pakuotės
PET pakuotės
Kitos plastikinės
pakuotės
Medinės pakuotės
Aliumininės pakuotės
Kitos metalinės pakuotės
Kombinuotos pakuotės
(popierius-kartonas)
Kitos kombinuotos
pakuotės
Kitos pakuotės (tekstilės
pakuotė)

Perdirbamai pakuotei
Viso

T.sk. perdirbimas

Neperdirbama
i pakuotei
Viso

Viso

T.sk.
Perdirba
ma

67%

67%

3 516,160000

3 516,160000

85%

80%

8 575,750000

8 568,000000

65%

55%

311,100000

310,700000

65%

55%

3 698,100000

3 640,000000

3 080,000000

58,100000

45%

35%

3 668,550000

3 659,850000

2 846,550000

8,700000

54%

54%

64,800000

64,800000

54%

54%

481,140000

481,140000

30%

25%

163,300000

156,900000

30%

25%

37,250000

33,000000

45%

23%

12,970000

9,450000

20 529,120000

20 440,000000

3 516,160000
8 064,000000
262,900000

7,750000
0,400000

-

64,800000

-

481,140000
130,750000
27,500000
4,830000
18 478,630000

6,400000
4,250000
3,520000
89,120000
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3. PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMĄ

3.1. Priemonės, užtikrinančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą, kurias sieks įgyvendinti Įstaiga,
atsižvelgiant į aplinkybes nurodytas šio Plano pirmoje dalyje, pateikiamos 3 lentelėje.
Lentelė 3. Priemonės, kurias Įstaiga numato įgyvendinti 2022 m., siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų
tvarkymo užduotis ir teisės aktų numatytas prievoles.
Eil.
Nr.

1.

Priemonė

Tikslas

Bendradarbiavimas su
savivaldybėmis arba
savivaldybių įsteigtais
juridiniais asmenimis,
kuriems pavesta
administruoti
komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą (toliau
– PATO), ar pagal
bendradarbiavimo
sutartyse nustatytą tvarką
parinktais atliekų
surinkėjais dėl
komunalinių atliekų
sraute susidarančių
pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo,
vežimo, paruošimo
naudoti ir naudojimo
sutarčių nuolatinis
administravimas,
atnaujinimas, keitimas.

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Priemonės įgyvendinimo
laikotarpis ir planuojama apimtis
2022 m. ketvirčiais
I
II
III
IV
≤60

≤60

≤60

≤60

Apimtis/aprašymas

Įgyvendinimui
planuojamos
skirti lėšos

Finansavimo
šaltinis

Įstaiga, esant būtinybei ir objektyvioms
priežastims (pvz.: įvykdyta
infrastruktūros plėtra, paslaugų teikimo
apimčių, sąlygų pasikeitimas), pagal
poreikį inicijuos pasirašymą, atnaujinimą
PATO sutarčių ar jų priedų su
savivaldybių organizuojamose sistemose
paslaugas teikiančiais atliekų tvarkytojais
ir (ar) visomis savivaldybėmis ar jų
įgaliotais juridiniais asmenimis. 2022 m.
galioja visos Bendradarbiavimo ir
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo
ir paslaugų teikimo (PATO) sutartys.

~ 5 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos
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2.

3.

Rūšiuojamajame
komunalinių atliekų
(RKA) sraute
(savivaldybių
organizuojamose
komunalinių atliekų
tvarkymo sistemose)
susidariusių pakuočių
atliekų (PA) tvarkymo
finansavimas

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Aplinkos ministro
nustatyta tvarka
organizuoti konkursą(-us)
dėl atliekų tvarkytojų
paslaugų (komunalinių
atliekų sraute
susidarančių pakuočių
atliekų, rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų
savivaldybių
organizuojamose
sistemose, paruošimas
naudoti, įskaitant pradinį
apdorojimą, naudojimas)
teikimui parinkimo,
siekiant įgyvendinti
gamintojų ir importuotojų
pareigas ir užduotis.

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

≤60

≤60

≤60

≤60

±1
Pasiruo
šimas
arba
Konkur
so
paskelb
imas

±1
Pasiruoši
mas arba
Konkurs
o
paskelbi
mas

-

-

Įstaiga pagal sutartis su komunalinių
atliekų tvarkytojais (kurie savivaldybių
(arba savivaldybių įgaliotų
administratorių) nurodyti
bendradarbiavimo sutartyse) ar parinktų
konkurso būdu finansuos
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 ir
įrodančius dokumentus, patvirtinančius
tinkamą pakuočių atliekų sutvarkymą
kaip tai nustato galiojantys teisės aktai.
Dalis tvarkytojų dėl sąlyginai nedidelio
tvarkomo PA kiekio sąskaitas-faktūras ir
įrodančius dokumentus pateikia bendrai
už I-IV ketvirčius.
Įstaiga aplinkos ministro nustatyta tvarka
organizuos konkursus ir pasirašys
sutartis su parinktais pakuočių atliekų
tvarkytojais dėl komunalinių atliekų
sraute susidarančių pakuočių atliekų,
rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų
savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose,
paruošimo naudoti, įskaitant pradinį
apdorojimą, naudojimo. Tikslas užtikrinti
gamintojų ir importuotojų pereigų ir
užduočių įgyvendinimą, didesnį
pakuočių atliekų sutvarkymą, taip
mažinant pakuočių atliekų patekimą į
sąvartyną, bei siekiant užtikrinti tinkamą
teikiamų paslaugų finansavimą.
Konkursinių sąlygų parengimas,
konkursų paskelbimas, sutarčių
pasirašymas, pasiruošimo

~ 1 713 380,00
Eur

~8 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos
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4.

5.

Konkursų/apklausų,
pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro 2012 m. liepos 2
d. įsakymu Nr. D1-563
„Dėl Organizacijų, kurios
pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymą nėra
perkančiosios
organizacijos, pirkimų
vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintą
tvarką, paskelbimas,
sutarčių pasirašymas su
atliekų tvarkytojais
(surinkėjais ar mišrių
atliekų apdorotojais) dėl
pakuočių atliekų
sutvarkymo (išskyrus
rūšiuojamąjį komunalinį
atliekų srautą) siekiant
įgyvendinti gamintojų ir
importuotojų užduotis.
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,

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

1
pasiruo
šimas

1
Konkurs
as/apklau
sa/
sutartis

1
Konkur
sas/apk
lausa/
sutartis

1
Konkur
sas/apk
lausa/
sutartis

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

±20
sutarčių
tęstinis
finansa
vimas
ir (ar)
pradeda
mas
finansa
vimas
pagal
sudaryt

±20
sutarčių
tęstinis
finansavi
mas ir
(ar)
pradeda
mas
finansavi
mas
pagal

±20
sutarčių
tęstinis
finansa
vimas
ir (ar)
pradeda
mas
finansa
vimas
pagal
sudaryt

±20
sutarčių
tęstinis
finansa
vimas
ir (ar)
pradeda
mas
finansa
vimas
pagal
sudaryt

priežiūra/kontrolė. Viso ne mažiau kaip 1
konkurso paskelbimas.
Įstaiga pagal galimybes sudarys
palankias sąlygas atliekų turėtojams
atiduoti pakuočių atliekas.
Sutartys pasirašomos pagal poreikį, t. y.
komunalinių atliekų tvarkytojai dėl
įvairių aplinkybių keičia planuojamus
sutvarkyti pakuočių atliekų kiekius metų
eigoje, Organizacijai pavedimus 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 teisės aktų nustatyta tvarka
sudaryti sutartis dėl nekomunaliniame
sraute susidarančių pakuočių atliekų
tvarkymo finansavimo ar pasirašyti
sutartis su atliekų tvarkytojais,
atskiriančiais pakuočių atliekas iš
mišraus komunalinio srauto arba
organizuoti rūšiuojamąją komunalinių
atliekų surinkimo sistemą papildančią
sistemą.

Įstaiga pagal atskirus susitarimus bei
pasirašytas sutartis, įskaitant konkursines
sutartis, kuriose pirkimo dalimi buvo ir
konteinerių suteikimas atliekų
turėtojams, už konteinerių įsigijimą,
finansuos rūšiuojamojo atliekų surinkimo
infrastruktūros plėtrą.
Įstaiga tęs pradėtą finansavimą už
rūšiuojamojo surinkimo priemonių (RSP)
įsigijimą, RSP pastatymo kaštų
finansavimą ir pradės papildomai
finansuoti RSP (įskaitant maišų įsigijimą,

~1 181 476,00
Eur

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

38 500,00 Eur

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos
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maišų ir kt. su
savivaldybėmis sutartų
priemonių) įsigijimą ir
pastatymą).

6.

7.

Konkurso būdu
parinktų/pagal laikinąsias
PATO sutartis paslaugas
teikiančių savivaldybių
organizuojamose
sistemose Paslaugų
teikėjų kontroliniai
patikrinimai

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Kontroliniai
nekomunalines/S5
pakuočių atliekas
surenkančių įmonių
(sudariusių sutartis su
įstaiga) patikrinimai

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

as
sutartis,
naujų
sutarčių
pasiraš
ymas

sudarytas
sutartis,
naujų
sutarčių
pasirašy
mas

as
sutartis,
naujų
sutarčių
pasiraš
ymas

as
sutartis,
naujų
sutarčių
pasiraš
ymas

1
pasiruo
šimas
patikrin
imams/
patikrin
imas

5
patikrini
mai

5
patikrin
imai

1
patikrin
imai

1
pasiruo
šimas

1
pasiruoši
mas

1
patikrin
imas

1
patikrin
imas

RSP pastatymą) įsigijimą pagal naujai
sudaromas ar ankstesniais metais
sudarytas sutartis, kurių finansavimas dėl
neįsigytų priemonių dar nepradėtas. Viso
ne mažiau nei 20 sutarčių.
Įstaiga sutarčių ir teisės aktų ribose
tikrins paslaugų teikimo kokybę, atliekų
kiekį rūšiuojamojo surinkimo
priemonėse, t. y. tikrinama bent viena iš
paminėtų priemonių: kartu su surinkėju
apvažiuojamas standartinis maršrutas (ar
dalis maršruto), tikrinama paslaugos
teikimo kokybė, patikrinamas vidutinis
surenkamų pakuočių atliekų kiekis,
lyginamasis svoris kg/1 m3 ar
aptarnautam konteineriui, sudėtis,
paslaugų teikėjo apskaita, sutartinių
įsipareigojimų vykdymas. Bus siekiama
įvykdyti ne mažiau nei 12 patikrinimų
per einamuosius metus.
Įstaiga sutarčių ir teisės aktų ribose
tikrins nekomunaliniame/S5 atliekų
sraute surenkamų pakuočių atliekų
tvarkymo žurnalus, suteiktus/
panaikintus leidimus, gautus įspėjimus ar
kitą veiklą, susijusią su sutartinių
įsipareigojimų vykdymu. Bus siekiama
įvykdyti ne mažiau nei 2 patikrinimus
per einamuosius metus. Patikrinimai gali
būti atliekami tiek nuotoliniu būdu
(analizuojant viešai skelbiamą
informaciją, informaciją elektroninėje
erdvėje, pateiktą informaciją el. paštu
arba paštu), tiek vykstant pas atliekų
tvarkytoją.

~ 5 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

~ 2 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

7

2022 01 31
8.

9.

Organizuoti bendras
diskusijas ar dalyvauti
organizuojamose
diskusijose su atliekų
tvarkytojų ir/arba
valstybės institucijų,
savivaldybių (ar juos
atstovaujančių
administratorių)
atstovais, rinkos
dalyviais, t. y. su keliais
ar bet kuriuo sistemos
dalyvių, ieškant efektyvių
sprendimų iškilusioms
problemoms spręsti ar
teisėkūros klausimais.
Pateikti Savivaldybėms ir
(ar) administratoriams
metinę ataskaitą apie
rūšiuojamojo surinkimo
priemonėmis surinktą ir
panaudotą pakuočių
atliekų kiekį

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

1
≥1
susitiki
mas/dis
kusija

≤ 40
savival
dybių

≥1
susitikim
as/diskus
ija

≥1
susitiki
mas/dis
kusija

≥1
susitiki
mas/dis
kusija

Įstaiga pagal poreikį organizuos (ar
dalyvaus) susitikimus/diskusijas apie
pakuočių atliekų tvarkymo situaciją
savivaldybėje (ar teritorijoje, ar regione,
ar Lietuvoje) su sistemos dalyviais.
Aptariama situacija, problemos,
sprendimo būdai. Bus siekiama dalyvauti
(ar organizuoti) ne mažiau 4
susitikimus/diskusijas per einamuosius
metus.

~ 2 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

Metinės ataskaitos už 2021 m. pagal
tvarkytojų pateiktą informaciją
paruošimas ir pateikimas Savivaldybėms
ir (ar) Administratoriams per
Organizacijos elektroninę duomenų
pateikimo sistemą (EDS) Savivaldybių ir
(ar) administratorių nurodytiems
asmenims suteikiamas prisijungimas prie
EDS. Nesant galimybės ataskaitos teikti
per EDS, ataskaita teikiama laisva forma.
Ataskaita elektroninėmis priemonėmis
teikiama mažiausiai 40 savivaldybių
(įskaitant ir tas savivaldybes, kurios
atliekų tvarkymo organizavimą pavedę jų
įsteigtiems administratoriams).
Papildomai pateikiamos metinės
ataskaitos juridiniams asmenims,
kuriems savivaldybės pavedė
administruoti komunalinių atliekų
tvarkymo sistemą ir su kuriais
organizacija yra pasirašiusi
bendradarbiavimo sutartį.

~ 2 500,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

8

2022 01 31
10.

Dalyvauti Kontrolės
tarybos veikloje

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

Pasiruo
šimas

1
kontrolės
tarybos
posėdis

1
kontrol
ės
tarybos
posėdis

-

Organizacija planuoja bent 2 posėdžius
per kalendorinius, tačiau posėdžių
skaičių ir datas nustato Kontrolės taryba.

~ 4 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

11.

Gamintojų ir
importuotojų kontrolė

≥1
patikrin
imas

≥2
patikrini
mai

≥2
patikrin
imai

≥1
patikrin
imai

Dokumentų, patvirtinančių duomenis
apie Organizacijos dalyvių ir pavedimo
davėjų Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai pateiktų pakuočių kiekį,
teisingumo kontrolė. Pakuočių, tiekiamų
vidaus rinkai, apskaitos teisingumo
užtikrinimas. 6 patikrinimai.

~ 4 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos

12.

Gamintojų ir
importuotojų
konsultacijos

Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą
Užtikrinti
tinkamą
gamintoja
ms ir
importuoto
jams
nustatytų
pareigų
vykdymą

≥3
konsult
acijos

≥3
konsultac
ijos

≥3
konsult
acijos

≥3
konsult
acijos

Gamintojų ir importuotojų konsultacijos
ar konsultaciniai patikrinimai (≥12
konsultacijų) vykdomi, 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.

~ 2 000,00 Eur
(sąnaudos
priskiriamos
prie
administracinių
ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

Gamintojų ir
importuotojų
lėšos
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3.2. 2022 m. galioja visos Bendradarbiavimo sutartys tarp Organizacijos ir savivaldybių (ar tarp
savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti ir perdirbimo, naudojimo organizavimo
savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.
3.3. Kadangi priemonių, užtikrinančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymą, nurodytų 3 lentelėje, įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo įvairių
faktorių, kurie nepriklauso nuo Įstaigos valios, pvz.: teisės aktų pasikeitimai, rinkos dalies
pasikeitimas lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais, trečiųjų asmenų suinteresuotumas,
sudarant sutartis ir kt., todėl šių priemonių apimtys gali kisti (tiek didėti, tiek mažėti), priklausomai
nuo situacijos atliekų tvarkymo sektoriuje.
3.4. Įsipareigojime kasmet gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano,
finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų
vykdymą teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti patikslintus einamųjų metų Veiklos
organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą.
3.5. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas (numeruojant ir nurodant Juridinių asmenų
registro kodą, įmonės pavadinimą, dalyvavimo Organizacijos veikloje formą, gaminių ar pakuočių
atliekų, kurių tvarkymo organizavimas pavestas Organizacijai, rūšį, sutarties, kuria Organizacijai
pavesta organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą, sudarymo data ir data, nuo kurios
Organizacija pagal šią sutartį pradės vykdyti jai pavestą pareigą organizuoti gaminių ar pakuočių
atliekų tvarkymą), pateikiamas priede Nr. 1 ir nuolat skelbiamas viešai Organizacijos interneto
svetainėje www.pto.lt.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
Direktorius
Valentinas Miltienis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VALENTINAS,MILTIENIS
Data: 2022-01-31 10:51:09

10

