2022 M. I-II KETVIRČIO
ATASKAITA
APIE VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO
VYKDYMĄ IR FINANSAVIMO SCHEMOS BEI
ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

PTO narių išleistas į vidaus rinką pakuočių atliekų kiekis
Sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis
Kontroliniai patikrinimai

14 593 tonų

3024 tonų, iš kurių 1938
tonų savivaldybių
organizuojamose
sistemose (pagal SF)

2022 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius

30 kontrolinių patikrinimų
savivaldybių
organizuojamose
sistemose

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 pr. 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 2022 m. ataskaitinį laikotarpį 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: 2022 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Organizacija yra sudariusi sutartis su 1313 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 Nr. 1 Organizacijos dalyvių ir pavedimo davėjų per ataskaitinį laikotarpį į LR vidaus rinką išleistas pakuočių
kiekis, t

Pakuotės rūšis

Į vidaus rinką išleistas kiekis, t

Stiklinė (perdirbama) pakuotė
Popierinė (perdirbama) pakuotė
Popierinė (neperdirbama) pakuotė
Plastikinė (perdirbama) pakuotė
Plastikinė (neperdirbama) pakuotė
PET (perdirbama) pakuotė
PET (neperdirbama) pakuotė
Medinė (perdirbama) pakuotė
Medinė (neperdirbama) pakuotė
Kombinuota (perdirbama) pakuotė
Kombinuota (neperdirbama) pakuotė
Aliuminio (perdirbama) pakuotė
Metalinė (perdirbama) pakuotė
Kita (perdirbama) pakuotė
Kita (neperdirbama) pakuotė

2 202,452000
4 952,131000
46,829000
2 617,330000
233,966000
200,265000
1,175000
3 415,149000
35,923000
294,719000
96,141000
60,858000
423,814000
3,754000
8,193000

Nr. D1-57 Tvarkos aprašo 32.4. punktas , papildymas (2017-10-10 Nr.D1-834)
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 lentelėse Nr. 2 ir Nr. 3.
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Lentelė Nr. 2 Bendras sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį, t
Pakuotės rūšis

Atliekų kiekis pagal išrašytus
įrodančius dokumentus , t

Atliekų kiekis pagal SF, t

Stiklinė

417,575000

1 204,720000

Popierinė (kartoninė)

256,774000

853,008000

Plastikinė

53,704000

716,329000

PET

5,330000

58,402000

Medinė

50,000000

50,000000

Kombinuota (kita)

0,577000

6,756000

Kombinuota (popierinė)

4,684000

62,183000

Metalinė

105,712000

69,805000

Aliuminio

0,018000

2,509000

Kita

-

-

Nr. D1-57 Tvarkos aprašo 32.5 punktas. Taip pat nurodoma informacija pagal pateiktas Atliekų tvarkytojų PVM sąskaitas Faktūras. Vyko derybos su atliekų tvarkytojais, teikiančiais paslaugas komunaliniame sraute rūšiavimo priemonėmis
pakuočių atliekoms surinkti ir sutvarkyti, ir konkursas bei sutartinių sąlygų derinimas dėl pakuočių atliekų, susidarančių
S5 ir NKAS srautuose.

Lentelė Nr. 3 Organizacijos dalininkams ir pavedimo davėjams atliekų tvarkytojų 2022 m. per ataskaitinį laikotarpį
surinktų ir sutvarkytų pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimai pagal atliekų tvarkytojų pateiktus duomenis apie organizacijai išrašytis pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus pagal atliekų tvarkymo sistemas, t. y. pagal tai iš
kur buvo surinktos pakuočių atliekos (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
papildančios atliekų surinkimo sistemos ar kt.), t
Ataskaitinis laikotarpis

Komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos, t

Stiklinė
Popierinė (kartoninė)
Plastikinė
PET
Medinė

82,575000
36,774000
52,704000
5,330000
0,000000

Kombinuota (kita)
Kombinuota (popierinė)
Metalinė
Aliuminė
Kita

0,577000
4,684000
5,712000
0,018000
0,000000

Nr. D1-57 Tvarkos aprašo 28.3 punktas.
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Komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančios sistemos, t
Sudarytų sutarčių
nėra

S5, t

Nekomunalinių atliekų tvarkymo sistemos, t

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

335,000000
220,000000
1,000000
0,000000
50,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

3.4. Veiklos plane numatytų priemonių, užtikrinančių LR Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, įgyvendinimas. D1-57 28.4. p.
Lentelė Nr. 4 Priemonės, kurias Organizacija įgyvendino 2022 m. , siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduotis ir teisės aktų
numatytas prievoles.
Eil. Priemonė
Tikslas
Priemonės įgy- Apimtis
Priemonės įgyNr.
vendinimo stavendinimui per
dija ir apimtis
ataskaitinį laiko(skaitine
tarpį skirtas fireikšme) 2022
nansavimas
m. ataskaitiniu
laikotarpiu
1.

2.

3.
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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
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

Numatyta ≤60

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

Numatyta ≤60

Aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuoti konkursą(-us) dėl atliekų tvarkytojų

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir

Numatyta ±2

Pasirašyta 28
sutartys (įskaitant sutartis pagal 3 priemonę)

Vykdyta 43 savivaldybės

Įstaiga, esant būtinybei ir objektyvioms priežastims (pvz.: įvykdyta infrastruktūros plėtra, paslaugų teikimo apimčių, sąlygų pasikeitimas), pagal poreikį inicijuos pasirašymą, atnaujinimą trišalių sutarčių ar jų priedų su visais, savivaldybių organizuojamose
sistemose paslaugas teikiančiais atliekų tvarkytojais ir (ar) visomis savivaldybėmis ar jų įgaliotais juridiniais asmenimis. Sudarys sutartis su teisės aktuose nustatyta tvarka konkurso būdu 2022
m. atrinktais atliekų tvarkytojais. 2022 m. galioja visos Bendradarbiavimo ir Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo (PATO) sutartys. 2022 m. pasirašytos PATO sutartys su konkurso būdu parinktais paslaugos teikėjais nurodytos
4.1.2 lentelėje.
Įstaiga pagal sutartis su komunalinių atliekų tvarkytojais (kurie
savivaldybių (arba savivaldybių įgaliotų administratorių) nurodyti bendradarbiavimo sutartyse) skirs finansavimą rūšiuojamajame komunaliniame atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų
sutvarkymui (surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui).
RKA sraute pakuočių atliekų sutvarkymui skiriamas finansavimas pagal tvarkytojų pateiktas sąskaitas-faktūras. Savivaldybių ar
administratorių ir atliekų tvarkytojų sąrašas pateiktas Lentelėje
Nr. 4.2.1

Įstaiga aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuos konkursus ir
pasirašys sutartis su parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais dėl

2000 EUR
Paslaugų apimtys derinamos
nuolat. (išlaidos
įtrauktos į bendras administracines ir DU išlaidas)

524 942 EUR
(organizavimo
išlaidos, sutarčių priedų derinimo išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir DU išlaidas, tačiau neįtrauktos į priemonės įgyvendinimo išlaidas)
9 000 EUR
(sąnaudos
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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.

importuotojams
nustatytų pareigų
vykdymą

Pasiruošimas
arba Konkurso
paskelbimas.
Vykdyta. Paskelbti/įvyko 22
konkursai, sutartys pasirašytos

4.

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.

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

Numatyta 1, 1
konkursas/apklausa/sutarti
Pasiruošimas.
Vykdyta pasiruošimas ir 2
sutarčių finansavimas.

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

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

≤20 sutarčių
tęstinis finansavimas ir (ar)
pradedamas finansavimas
pagal sudarytas sutartis,

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 priežiūra/kontrolė. Viso ne mažiau kaip 1 konkurso paskelbimas.
Informacija pateikta Lentelėje Nr. 4.3.
Įstaiga pagal galimybes sudarys palankias sąlygas atliekų turėtojams atiduoti pakuočių atliekas.
Sutartys pasirašomos pagal poreikį, t. y. komunalinių atliekų
tvarkytojai 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 tvarkymui skiriamo finansavimo ar pasirašyti sutartis su atliekų tvarkytojais, atskiriančiais
pakuočių atliekas iš mišraus komunalinio srauto arba organizuoti
rūšiuojamąją komunalinių atliekų surinkimo sistemą papildančią
sistemą.
Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį skelbtas/skelbtus/įvykusius apklausas/konkursus pateikta Lentelėje Nr. 4.4.1
Informacija apie pasirašytas Sutartis su pakuočių atliekų tvarkytojais (surinkėjais ar mišrių atliekų apdorotojais) dėl pakuočių atliekų tvarkymo (išskyrus rūšiuojamąjį komunalinį atliekų srautą)
pateikta Lentelėje Nr. 4.4.2.
Įstaiga pagal atskirus susitarimus bei pasirašytas sutartis bei tarpusavyje suderintus infrastruktūros plėtros finansavimo grafikus
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, RSP

priskiriamos
prie administracinių ir darbo
užmokesčio
sąnaudų)

100 470 EUR
(įskaitant konkurso organizavimo išlaidos,
kurios įtrauktos
į bendras administracines ir
DU išlaidas)

11 542 EUR
(organizavimo
išlaidos, sutarčių derinimo išlaidos įtrauktos į
bendras administracines ir

kt. su savivaldybėmis sutartų priemonių) įsigijimą ir pastatymą).
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naujų sutarčių
pasirašymas
Įvykdyta
Skiriamas tęstinis arba naujas finansavimas infrastruktūros plėtrai
pagal 40 sutartis 35 savivaldybėse
Pasirašyta 6
sutartys, 1 susitarimas prie
sutarties
1 pasiruošimas, 5 patikrinimams/patikrinimas. Vykdyta - 30

6.

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

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

7.

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

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

1 pasiruošimas
patikrinimams
Vykdytas pasiruošimas (1)

8.

Organizuoti bendras diskusijas ar dalyvauti
organizuojamose diskusijose su atliekų tvarkytojų ir/arba valstybės institucijų, savivaldybių (ar juos atstovaujančių

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams

Numatyta ≥2
susitikimas/diskusija
Įvykdyta 84

pastatymą) įsigijimą pagal naujai sudaromas ar parėjusiais metais
sudarytas sutartis, kurių finansavimas dėl neįsigytų priemonių dar
nepradėtas. Viso ne mažiau nei 20 sutarčių.
Savivaldybėms pagal sutartis skiriamas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas Lentelėje Nr. 4.5.1. Per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų sutarčių/susitarimų dėl rūšiuojamųjų surinkimo
priemonių (konteinerių, maišų ir kt. su savivaldybėmis sutartų
priemonių) įsigijimo ir pastatymo finansavimo sąrašas pateiktas
Lentelėje Nr. 4.5.2.

DU išlaidas, tačiau neįtrauktos
į priemonės įgyvendinimo išlaidas)

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, tikrinama paslaugos teikimo
kokybė, patikrinamas vidutinis surenkamų pakuočių atliekų kiekis, lyginamasis svoris kg/1 m3 ar aptarnautam konteineriui, o esant poreikiui ir sudėtis, paslaugų teikėjo apskaita, sutartinių įsipareigojimų vykdymas. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį atliktus kontrolinius patikrinimus (suvestinėje pateikta patikrinimų data, tikrinimo objektas) pateikta Lentelėje Nr. 4.6.1.
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 3 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. Pateikta lentelėje Nr. 4.7.1.
Įstaiga pagal poreikį organizuoja (ar dalyvauja) susitikimuose/diskusijose apie pakuočių atliekų tvarkymo situaciją savivaldybėje (ar teritorijoje, ar regione, ar Lietuvoje) su sistemos dalyviais.

3 000 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir
DU išlaidas)

50 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir
DU išlaidas)

4 000 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras

9.

10.
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administratorių) atstovais, rinkos dalyviais,
t. y. su keliais ar bet kuriuo sistemos dalyvių,
ieškant efektyvių sprendimų iškilusioms
problemoms spręsti ar teisėkūros klausimais.

nustatytų pareigų
vykdymą

Pateikti Savivaldybėms ir (ar) administratoriams metinę ataskaitą apie rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis surinktą ir panaudotą
pakuočių atliekų kiekį

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

Numatyta ≤
40 savivaldybių

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

Numatyta 1/1
kontrolės tarybos
posėdis/pasiruošimas
Vykdyta 1 pasiruošimas

Dalyvauti Kontrolės tarybos veikloje

Įvykdyta 60
savivaldybių

Aptariama situacija, problemos, sprendimo būdai.
Buvo diskutuojama aptariant vieną arba kelis aktualius klausimus, konkursų skelbimo 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, teisės aktų projektai, pasiūlymai, konkursinių sąlygų surinkėjams ir vežėjams (savivaldybių organizuojamose sistemose), parinkti sąlygų ruošimo
ir tolimesnės pakuočių atliekų tvarkymo raidos komunalinėje sistemoje klausimais. Dėl Covid-19 diskusijos, konsultacijos ir susitikimai vyko ir virtualioje erdvėje.
Informacija apie vykusius susitikimus, diskusijas, kt. pateikta
Lentelėje Nr. 4.8.1. (datos ir apimtis).
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 pateikta elektroninėmis priemonėmis (įskaitant ir tas savivaldybes, kurios atliekų tvarkymo organizavimą pavedę jų įsteigtiems administratoriams). Informacija apie pateiktas ataskaitas
pateikta Lentelėje Nr. 4.9.1.
Vykdyta pasiruošimas.

administracines
ir DU išlaidas)

2 000 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir
DU išlaidas)

100 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir
DU išlaidas)

8

11.

Gamintojų ir importuotojų kontrolė

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

≥3
Patikrinimas
Vykdyta 4

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. Informacija
pateikta Lentelėje Nr. 4.10.1.

300 EUR
(išlaidos įtrauktos į bendras administracines ir
DU išlaidas)

12.

Gamintojų ir importuotojų konsultacijos

Užtikrinti tinkamą
gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą

≤6 konsultacijos
Vykdyta 9

Gamintojų ir importuotojų konsultacijos ar konsultaciniai patikrinimai 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. 4.10.2

600 EUR (išlaidos įtrauktos į
bendras administracines ir
DU išlaidas)

Lentelė Nr. 4.1.1 Bendradarbiavimo Sutartys su Savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis,
kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių
atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Eil. Savivaldybė
Sutarties dėl komunaliniame atliekų sraute susidariu- Sutarties
Sutarties sudaNr. (arba administ- sių pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo
terminas
rymo data*
ratorius)
naudoti ir naudojimo objektas

1.

Alytaus RATC

2.

Alytaus RATC

3.

Alytaus RATC

4.

Alytaus RATC

5.

Alytaus RATC

6.

Alytaus RATC

7.

Alytaus RATC

8.

Kauno miesto
savivaldybė

9.

Kauno rajono
savivaldybė

10.

Kaišiadorių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono
savivaldybė

11.

12.

Jonavos rajono
savivaldybė

13.

Raseinių rajono
savivaldybė

14.

Klaipėdos
RATC

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus miesto komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Prienų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Birštono rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Druskininkų rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Lazdijų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Varėnos rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kauno miesto komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kauno rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kaišiadorių rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kėdainių rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Jonavos rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Raseinių rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Klaipėdos miesto
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-04-03

Neterminuota

2013-06-25

Neterminuota

2013-07-17

Neterminuota

2013-07-03

Neterminuota

2013-04-22

Neterminuota

2013-08-09

Neterminuota

2013-08-12

Neterminuota
(susitarimas Nr.
19-70)

2014-05-26

15.

VšĮ „Gargždų
švara“

16.

Kretingos rajono
savivaldybė

17.

Klaipėdos
RATC

18.

Palangos miesto
savivaldybė

19.

Skuodo rajono
savivaldybė

20.

Šilutės rajono
savivaldybė

21.

Marijampolės
RATC

22.

Marijampolės
RATC

23.

Marijampolės
RATC

24.

Marijampolės
RATC

25.

Marijampolės
RATC

26.

Panevėžio
miesto savivaldybė
Panevėžio rajono savivaldybė
Rokiškio rajono
savivaldybė

27.

28.

29.

Kupiškio rajono
savivaldybė

30.

Biržų rajono savivaldybė

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Klaipėdos rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kretingos rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Neringos miesto
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Palangos miesto
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Skuodo rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šilutės rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Marijampolės rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių
atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kalvarijos rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kazlų Rūdos rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šakių rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Vilkaviškio rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Panevėžio miesto
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Panevėžio rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Rokiškio rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kupiškio rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti (savivaldybė sutarties papildymu administratoriumi nurodė
UAB „Kupiškio komunalininkas“)
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Biržų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Neterminuota

2013-07-01

Neterminuota

2013-08-27

Neterminuota
(susitarimas Nr.
19-69)
Neterminuota

2015-02-05

Neterminuota

2013-07-10

Neterminuota

2013-06-25

Neterminuota

2013-04-16

Neterminuota

2013-04-16

Neterminuota

2013-04-16

Neterminuota

2013-04-16

Neterminuota

2013-04-16

Neterminuota

2013-05-31

Neterminuota

2013-07-02

Neterminuota

2013-05-17

2023-1121

2013-11-21

Neterminuota

2013-04-09

2013-07-08

31.

Pasvalio rajono
savivaldybė

32.

Šiaulių RATC

33.

Šiaulių RATC

34.

Šiaulių RATC

35.

Šiaulių RATC

36.

Šiaulių RATC

37.

Šiaulių RATC

38.

Šiaulių RATC

39.

Telšių RATC

40.

Telšių RATC

41.

Telšių RATC

42.

Telšių RATC

43.

Tauragės RATC

44.

Tauragės RATC

45.

Tauragės RATC

46.

Tauragės RATC

47.

Utenos rajono
savivaldybė

48.

Molėtų rajono
savivaldybė

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Pasvalio rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šiaulių miesto komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šiaulių rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Kelmės rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Joniškio rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Radviliškio rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Pakruojo rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Akmenės rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Telšių rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Plungės rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Mažeikių rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Rietavo rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Tauragės rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Jurbarko rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šilalės rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Pagėgių rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Utenos rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Molėtų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Neterminuota

2013-04-17

Neterminuota

2013-05-03

Neterminuota

2013-05-20

Neterminuota

2013-05-20

Neterminuota

2013-05-20

Neterminuota

2013-05-20

Neterminuota

2013-05-20

Neterminuota

2013-05-28

Neterminuota

2013-05-13

Neterminuota

2013-05-13

Neterminuota

2013-05-13

Neterminuota

2013-05-13

Neterminuota

2013-06-10

Neterminuota

2013-06-10

Neterminuota

2013-06-10

Neterminuota

2013-06-10

Neterminuota

2013-09-30

Neterminuota

2013-08-28

49.

50.

Anykščių rajono savivaldybė
Zarasų rajono
savivaldybė

51.

Ignalinos rajono
savivaldybė

52.

Visagino rajono
savivaldybė

53.

Vilniaus miesto
savivaldybė

54.

Vilniaus rajono
savivaldybė

55.

Švenčionių rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybė
Širvintų rajono
savivaldybė

56.

57.

58.

Trakų rajono savivaldybė

59.

Ukmergės rajono

60.

Elektrėnų rajono
savivaldybė

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Anykščių rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Zarasų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Ignalinos rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Visagino rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Vilniaus miesto komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Vilniaus rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Švenčionių rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Šalčininkų rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Širvintų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Dėl bendradarbiavimo organizuojant Trakų rajono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Ukmergės rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.
Dėl bendradarbiavimo organizuojant Elektrėnų rajono
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

Neterminuota

2013-07-03

Neterminuota

2013-06-10

Neterminuota

2013-04-10

Neterminuota

2013-10-25

Neterminuota

2013-06-12

Neterminuota

2013-05-31

Neterminuota

2013-06-11

Neterminuota

2013-05-10

2023-0930; nauja
sutartis
galioja
5+5
Neterminuota

2013-09-30; sudaryta nauja sutartis 2019-09-24

Neterminuota

2013-04-05

Neterminuota

2013-04-29

2013-04-17

Lentelė Nr. 4.1.2 Sutartys su atliekų tvarkytojais ir savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą) dėl komunaliniame atliekų sraute susidariusių pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo.
Eil.
Savivaldybė/RATC Atliekų
Sutarties teritorija
Sutarties terminas
Sutarties sudarymo
Sutarties Nr.
Nr.
tvarkytojas
data

1

Alytaus RATC

UAB „Ekonovus“

Alytaus miesto savivaldybės

2

Alytaus RATC

UAB „Ekonovus“

Alytaus rajono savivaldybės

3.

Alytaus RATC

UAB „Ekonovus“

Prienų rajono savivaldybės

4.

Alytaus RATC

UAB „Ekonovus“

Birštono rajono savivaldybės

5.

Alytaus RATC

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“

Druskininkų savivaldybės

6.

Alytaus RATC

Lazdijų rajono savivaldybės

7.

Alytaus RATC

8.

Kauno miesto savivaldybė

UAB "Ecoservice projektai" (UAB “Komunalinių įmonių kombinatas”)
UAB "Ecoservice projektai" (UAB “Komunalinių įmonių kombinatas”)
UAB „Kauno švara“

9.

Kauno rajono savivaldybė

UAB „Ekonovus“

Kauno rajono savivaldybės

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. spalio 24 d.

Nr. PTO/L/13-62 Nr.189

2013 m. spalio 24 d.

Nr. PTO/L/13-62 Nr.189

2013 m. spalio 24 d.

Nr. PTO/L/13-62 Nr.189

2013 m. spalio 24 d.

Nr. PTO/L/13-62 Nr.189

2013 m. rugsėjo 12 d.

Nr. PTO/L/13-031 KAS151

2013 m. spalio 29 d.

Nr. PTO/L/13-63 T13-121

Varėnos rajono savivaldybės

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. spalio 24 d.

Nr. PTO/L/13-63 T13-121

Kauno miesto savivaldybės

Iki Sutarties Nr. SR-0759 galiojimo pabaigos (10 metų nuo 2012
metų)
Iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu renkamu atliekų tvarkytoju, bet ne ilgiau nei galioja

2014 m. birželio 09 d.

Nr. PTO/14-KAU

2013m. rugpjūčio 28
d.

d. Nr. PTO/L/13-020

Kauno rajono savivaldybės sutartis su UAB „Ekonovus“
10.

Kaišiadorių rajono
savivaldybė

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“

Kaišiadorių rajono savivaldybės

11.

Jonavos rajono savivaldybė

UAB “Jonavos paslaugos“

Jonavos rajono savivaldybės .

12.

Raseinių rajono savivaldybė

UAB „ Raseinių komunalinės paslaugos“

Raseinių rajono savivaldybės

13.

Klaipėdos miesto
savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės

14.

Kretingos rajono savivaldybė

UAB "Ecoservice Klaipėda" (UAB „Specialus
autotransportas“)
SĮ „Kretingos komunalininkas“

15.

Neringos rajono savivaldybė

Neringos rajono savivaldybės

16.

Palangos miesto savivaldybė

UAB "Ecoservice Klaipėda" (UAB „Specialus
autotransportas“)
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“

17.

Šilutės rajono savivaldybė

UAB “Ecoservice”

Šilutės rajono savivaldybės

18.

UAB „Marijampolės RATC“

UAB „Marijampolės
švara“

Marijampolės rajono savivaldybės

19.

UAB „Marijampolės RATC“

UAB „Marijampolės
švara“

Kalvarijos rajono savivaldybės

Kretingos rajono savivaldybės

Palangos miesto savivaldybės

Iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu renkamu atliekų tvarkytoju
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. rugsėjo 25 d.

Nr. PTO/L/13-39 SUT281

2013 m. lapkričio 08
d.

Nr. PTO/L/13-45

2013 m. spalio 23 d.

Nr. PTO/L/13-57 (7.5)SR493

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-011

2013 m. lapkričio 26
d.

Nr. PTO/L/13-013

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-010

2013 m. lapkričio 19
d.

Nr. PTO/L/13-58

2013 m. lapkričio 13
d.

Nr. PTO/L/13-37

2013 m. spalio 03 d.

Nr. PTO/L/13-41 2013/437

2013 m. spalio 03 d.

Nr. PTO/L/13-42 2013/438

20.

UAB „Marijampolės RATC“

UAB “Ecoservice”

Kazlų Rūdos savivaldybės

21.

UAB „Marijampolės RATC“

UAB „Ekonovus“

Šakių rajono savivaldybės

22.

UAB „Marijampolės RATC“

UAB “Ecoservice”

Vilkaviškio rajono savivaldybės

23.

Panevėžio miesto
savivaldybė

AB “Panevėžio specialusis autotransportas”

Panevėžio miesto savivaldybės

24.

Rokiškio rajono savivaldybė

AB „Rokiškio komunalininkas“

Rokiškio rajono savivaldybės

25.

UAB ,,Kupiškio komunalininkas"

UAB “Ekobazė”

Kupiškio rajono savivaldybės

26.

Biržų rajono savivaldybė

UAB ,,Biržų komunalinis ūkis"

Biržų rajono savivaldybės

27.

Pasvalio rajono savivaldybė

UAB „Pasvalio gerovė“

Pasvalio rajono savivaldybės

28.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

UAB "Ecoservice projektai"

Šiaulių miesto savivaldybės

UAB “Švarinta”

Šiaulių miesto savivaldybės

UAB “Kuršėnų komunalinis ūkis”

Šiaulių rajono savivaldybės

29.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. spalio 03 d.

Nr. PTO/L/13-35 2013/439

2013 m. spalio 03 d.

Nr. PTO/L/13-43 2013/40

2013 m. spalio 03 d.

Nr. PTO/L/13-35 2013/439

2013 m. rugsėjo 26 d.

PTO/L/13-38 Nr. 22-1064

2013 m. rugsėjo 24 d.

Nr. PTO/L/13-30 DS-283

2019 m. birželio 12 d.

PTO/L/19-06-12

2013 m. spalio 21 d.

Nr. PTO/l/13-55

2013 m. liepos 25 d.

Nr. PTO/L/13-003

2013 m. lapkričio 15
d.

Nr. PTO/L/13-22

2013 m. gruodžio 03
d.

Nr. PTO/L/13-29

2013 m. rugsėjo 17 d.

Nr. PTO/l/13-28

30.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

SĮ “Kelmės vietinis ūkis”

Kelmės rajono savivaldybės

31.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

UAB "Ecoservice projektai"

Radviliškio rajono savivaldybės

32.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

UAB “Pakruojo komunalininkas”

Pakruojo rajono savivaldybės

33.

VŠĮ „Šiaulių
RATC“

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“

Akmenės rajono savivaldybės

34.

UAB „Telšių
RATC“

UAB “Telšių keliai”

Telšių rajono savivaldybės

35.

UAB „Telšių
RATC“

UAB “Valda”

Plungės rajono savivaldybės

36.

UAB „Telšių
RATC“

UAB “Valda”

Rietavo rajono savivaldybės

37.

UAB „Tauragės
RATC“

UAB “Dunokai”

Tauragės rajono savivaldybės

38.

UAB „Tauragės
RATC“

Šilalės rajono savivaldybės

39.

UAB „Tauragės
RATC“

40.

Utenos rajono savivaldybė

UAB "Ecoservice" (UAB
“Šilalės komunalinis ūkis”)
UAB "Ecoservice Klaipėda" (UAB „Specialus
autotransportas“)
UAB „Utenos komunalininkas“

41.

Anykščių rajono savivaldybė

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“

Anykščių rajono savivaldybės

Pagėgių rajono savivaldybės
Utenos rajono savivaldybės

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Galioja iki 2022 gruodžio 31 d.

2013 m. rugsėjo 17 d.

Nr. PTO/L/13-25

2013 m. lapkričio 15
d.

Nr. PTO/L/13-23

2013 m. rugsėjo 17 d.

Nr. PTO/L/13-24

2013 m. rugsėjo 17 d.

Nr. PTO/L/13-27

2013 m. Spalio 10d.

Nr. PTO/L/13-48

2013 m. Spalio 10d.

Nr. PTO/L/13-51

2013 m. Spalio 10d.

Nr. PTO/L/13-50

2013 m. Spalio 14d.

Nr. PTO/L/13-47

2013 m. Spalio 14d.

Nr. PTO/L/13-48/Šilalė

2013 m. rugsėjo 13 d.

Nr. P-13-011/PTO/L/1336/1.16-13/95

2022 m. rugpjūčio 30
d.

Nr. S3-76

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. Liepos 24 d

Nr. PTO/L/13-001

42.

Molėtų rajono savivaldybė

UAB „Molėtų švara“

Molėtų rajono savivaldybės

43.

Zarasų rajono savivaldybė

UAB „Zarasų komunalininkas“

Zarasų rajono savivaldybės

44.

Ignalinos rajono savivaldybė

UAB „Kompata“

Ignalinos rajono savivaldybės

45.

Visagino rajono savivaldybė

UAB „Ekobazė“

Visagino rajono savivaldybės

46.

Vilniaus miesto savivaldybė

UAB “Ecoservice”

Vilniaus miesto savivaldybės

UAB „Ekonovus“

Vilniaus miesto savivaldybės

Vilniaus rajono savivaldybė

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Vilniaus rajono savivaldybės

Vilniaus rajono savivaldybė

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

Vilniaus rajono savivaldybės

48.

Švenčionių rajono
savivaldybė

UAB “Pabradės komunalinis ūkis”

Švenčionių rajono savivaldybės

49.

Širvintų rajono savivaldybė

UAB “Ecoservice”

Širvintų rajono savivaldybės

50.

Trakų rajono savivaldybė

UAB "Ecoservice projektai" (UAB “Komunalinių įmonių kombinatas”)

Trakų rajono savivaldybės

47

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. Lapkričio 08
d

Nr. PTO/L/13-61

2013 m. Liepos 22 d.

Nr. PTO/L/13-002

2013 m. Spalio 23 d.

Nr. PTO/L/13-015

2013 m. Lapkričio 26
d.

Nr. PTO/L/13-64 Nr.5-429

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-021 VK-13096

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-018

2013 m. rugsėjo 18 d.

Nr. PTO/L/13-033

2013 m. rugsėjo 18 d.

Nr. PTO/L/13-032

2013 m. spalio 15 d.

Nr. PTO/L/13-052 J-332

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-44 P-13-11

2014 m. birželio 12 d.

Nr. PTO/LS/14-Trakai Nr.
T14-018/T12-24

51.

Ukmergės rajono
savivaldybė

UAB „Ekonovus“

Ukmergės rajono savivaldybės

52.

Elektrėnų savivaldybė

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Elektrėnų savivaldybės

Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.
Sutartis galioja iki sutarties pasirašymo su konkurso būdu išrinktu
atliekų tvarkytoju.

2013 m. rugpjūčio 28
d.

Nr. PTO/L/13-016

2013 m. rugsėjo
03/rugsėjo 13d.

Nr. PTO/L/13-020E Nr.
03S-368

Sutartys sudarytos su konkurso būdu parinktais atliekų tvarkytojais
1

Vilniaus m. savivaldybė

UAB “Ecoservice”

Vilniaus miesto
savivaldybės

Preliminari paslaugų sutartis dėl paruošimo naudojimui visos PA
(išskyrus stiklą) (šalys: VMS, Ecoservice, PTO, ŽT, GA)

2017-12-31

2

VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

UAB "Ecoservice
projektai"

Joniškio r. savivaldybė

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo Joniškio r. savivaldybėje Sutartis. Galioja iki sutarties pasirašymo su
konkurso būdu išrinktu atliekų tvarkytoju.

2018-08-01

3

VšĮ „Gargždų
švara“

UAB „Ekonovus“

Klaipėdos r. savivaldybė

2018-10-25

Nr. PATO-18-1025/KLR-S

4

Šalčininkų r. savivaldybės administracija
Mažeikių rajono
savivaldybės administracija
AB „Panevėžio
specialus autotransportas“

UAB „Ekobazė“

Šalčininkų r. savivaldybė

2018-10-28

Nr. PATO-PTO18/10/28

UAB „Ecoservice
projektai“

Mažeikių r. savivaldybė

2019-02-28

Nr. MS-62

UAB „Ekobazė“

Panevėžio m. ir
Panevėžio r. savivaldybė

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis Dėl pakuočių
bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Klaipėdos
r. savivaldybės organizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja 5+1+1
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo Šalčininkų r. savivaldybėje Sutartis. Galioja iki sutarties pasirašymo su
konkurso būdu išrinktu atliekų tvarkytoju
Iš komunalinių atliekų srauto rūšiuojamuoju surinkimu surinktų pakuočių atliekų tvarkymo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje
sutartis. Galioja 4 mėnesius su galimybe pratęsti.
Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių plastikinių ir
kitų pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir
naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis. Galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti.

2019-02-07

Nr. 2019-0313/PTO

5

6

Nr. A64242/17(3.10.22TD2)
Nr. S-270

7

Vilniaus m. savivaldybės administracija

UAB „Ekobazė“

Vilniaus m. savivaldybė

8

Skuodo r. savivaldybės administracija

UAB „Ekonovus“

Skuodo r. savivaldybė

9

Tauragės RATC

UAB „Jurbarko
komunalininkas“

Jurbarko r. savivaldybė

10

Skuodo rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

UAB "Virginijus ir Ko"

11

Skuodo rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

UAB "Ekonovus"

12

UAB "Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras"

Jurbarko rajono
savivaldybė

UAB "Kauno
stiklas"

13

UAB "Tauragės
regiono atliekų
tvarkymo centras"

Jurbarko rajono
savivaldybė

UAB "Ekonovus"

14

Kauno regiono atliekų tvarkymo
centras

Kėdainių savivaldybė

UAB "Ekonovus"

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo preliminari paslaugų teikimo sutartis. Galioja iki pagrindinės sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei 24 mėnesius.
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis dėl pakuočių
bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Skuodo
rajono savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje Galioja 5+1+1.
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis dėl pakuočių bei
popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Jurbarko rajono savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo
sistemoje Galioja 5+1+1.
Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo
perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo
sutartis (galioja 12+12)
Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo
perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo
sutartis (12+12)
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamoje
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1

2019-04-09

Nr. A64-118/19

2019-09-10

Nr. (4.1.9)-R5-619

2019-10-02

Nr. 19-4.34/38

2020-05-22

Nr. (4.1.8)-R5-441

2020-10-06

Nr. (4.1.8)-R5-815

2020-07-29

Nr. 20-3.4/37

2020-08-18

Nr.20-4.34/38

2021-01-06

Nr. 21-03P

15

Šalčininkų r. savivaldybė

Šalčininkų r. savivaldybė

UAB "Ecoservice"

16

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Panevėžio r. savivaldybė

UAB "Ekonovus"

17

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Rokiškio r. savivaldybė

UAB "Ekonovus"

18

Skuodo rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

UAB "Kauno
stiklas"

19

Šalčininkų rajono
savivaldybė

Šalčininkų rajono
savivaldybė

UAB "Kauno
stiklas"

20

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Biržų r. savivaldybė

UAB "Ecoservice projektai"

21

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Pasvalio r. savivaldybė

UAB "Ekonovus"

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Šalčininkų rajono savivaldybės organizuojamoje
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Panevėžio rajono savivaldybės organizuojamoje
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Rokiškio rajono savivaldybės organizuojamoje
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1
Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo
perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo
sutartis (galioja 24+12)
Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų
teikimo sutartis (galioja 24+12)
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Biržų rajono savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties
AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo Pasvalio rajono savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Galioja iki pirkimo sutarties
AT su PO galiojimo pabaigos 5+1+1

2021-03-23

Nr. GS-87

2021-05-12

Nr. 193/2021

2021-06-08

Nr. 240/2021

2021-06-21

Nr. (4.1.8)-R5-416

2021-08-18

Nr. GS(9.5.3)-425

2021-07-27

Nr. 352/2021

2021-08-26

Nr. 518/2021
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Kauno regiono atliekų tvarkymo
centras

Kėdainių savivaldybė

UAB "Ekobazė"

23

Kauno regiono atliekų tvarkymo
centras

Kėdainių savivaldybė

UAB "Ekobazė"

24

Šalčininkų rajono
savivaldybė

Šalčininkų rajono
savivaldybė

UAB "Ekobazė"

26

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Panevėžio r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"

27

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Panevėžio r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"

28

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Rokiškio r. savivaldybė

Kauno stiklas,
AB

29

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Rokiškio r. savivaldybė

UAB "Ecoservice"

30

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Pasvalio r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"

31

Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Pasvalio r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų
teikimo sutartis (galioja 12+12)
Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo
ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 24+12)
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų
teikimo sutartis (galioja 12+12)
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo
ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų
teikimo sutartis (galioja 12+12)
Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei
popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo
ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo
perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo
sutartis (galioja 12+12)
Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)

2021-07-02

Nr. 21-92P

2021-07-02

Nr. 21-93P

2021-09-07

Nr. GS(9.5.3)-451

2021-11-17

Nr. 750/2021

2021-11-17

Nr. 751/2021

2021-12-27

Nr. 824/2021

2021-12-20

Nr. 817/2021

2022-02-03

Nr. 41/2022

2022-02-07

Nr. 46/2022
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Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Biržų r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"
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Panevėžio regiono
atliekų tvarkymo
centras

Biržų r. savivaldybė

UAB "Ekobazė"

34

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

UAB "Ekobazė"
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GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija “

Vilniaus rajono,
Trakų rajono, Šalčininkų rajono,
Širvintų rajono,
Švenčionių rajono, Ukmergės
rajono, Elektrėnų
sav.
Vilniaus miesto
savivaldybės

Kauno miesto,
Kauno rajono,
Kėdainių rajono,
Jonavos rajono,
Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono sav.
Klaipėdos miesto,
Klaipėdos rajono,
Kretingos rajono,
Šilutės rajono,
Skuodo rajono,
Palangos ir Neringos sav.

36

37

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių
atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo
perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikimo
sutartis (galioja 12+12)
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių
atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus
atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo
paslaugų teikimo sutartis (galioja 12+12)
VILNIAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose
rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų
paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022-01-17

Nr. 26/2022

2022-01-18

Nr. 28/2022

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-1

UAB ,,Ecoservice“

VILNIAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 19 d.

Nr. GIO2022/1-2

UAB ,,Ecoservice“

KAUNO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos
rajono, Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 19 d.

Nr. GIO2022/1-3

UAB ,,Ecoservice“

KLAIPĖDOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono,
Šilutės rajono, Skuodo rajono, Palangos ir Neringos savivaldybių
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo
naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 19 d.

Nr. GIO2022/1-4

38

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija

39

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija

40

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija

41

42

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

Šiaulių miesto,
Šiaulių rajono,
Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono sav.
Panevėžio miesto,
Panevėžio rajono,
Rokiškio rajono,
Biržų rajono, Kupiškio rajono,
Pasvalio rajono
sav.
Marijampolės,
Kalvarijos, Kazlų
rūdos, Vilkaviškio
rajono, Šakių rajono sav.

UAB ,,Virginijus ir Ko“

ŠIAULIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo
paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-5

UAB "Ekobazė"

PANEVĖŽIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono,
Biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-6

UAB ,,Ecoservice“

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-7

Alytaus miesto,
Alytaus rajono,
Lazdijų rajono,
Varėnos rajono,
Prienų rajono,
Druskininkų ir
Birštono sav.
Telšių rajono,
Plungės rajono,
Mažeikių rajono,
Rietavo sav

UAB "Ekobazė"

MARIJAMPOLĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
REGIONE - Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų rūdos, Vilkaviškio
rajono, Šakių rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų
stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį
apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
ALYTAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos
rajono, Prienų rajono, Druskininkų ir Birštono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-8

TELŠIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo
savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo
paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-9

UAB ,,Virginijus ir Ko“

43

44

45

46

47

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

Tauragės rajono,
Šilalės rajono,
Jurbarko rajono,
Pagėgių sav.

UAB "Ekobazė"

Utenos rajono,
Molėtų rajono, Anykščių rajono,
Ignalinos rajono,
Zarasų rajono, Visagino sav.
Vilniaus rajono,
Trakų rajono, Šalčininkų rajono,
Širvintų rajono,
Švenčionių rajono, Ukmergės
rajono, Elektrėnų
sav.
Vilniaus miesto
sav.

UAB "Ekobazė"

Kauno miesto,
Kauno rajono,
Kėdainių rajono,
Jonavos rajono,
Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono sav.

UAB ,,Ecoservice“

UAB "Ekobazė"

UAB ,,Ecoservice“

TAURAGĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo
sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų stiklinių pakuočių
atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
UTENOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Visagino savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo
būdu surinktų stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
VILNIAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose
rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių
(išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti,
įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-10

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/1-11

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-1

VILNIAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų
paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
KAUNO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos
rajono, Kaišiadorių rajono, Raseinių rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei
popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą,
ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-2

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-3

48

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

49

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

50

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

51

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

52

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

Klaipėdos miesto,
Klaipėdos rajono,
Kretingos rajono,
Šilutės rajono,
Skuodo rajono,
Palangos ir Neringos sav.
Šiaulių miesto,
Šiaulių rajono,
Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono sav.
Panevėžio miesto,
Panevėžio rajono,
rokiškio rajono,
biržų rajono, Kupiškio rajono,
Pasvalio rajono
sav.
Marijampolės,
Kalvarijos, Kazlų
rūdos, Vilkaviškio
rajono, Šakių rajono sav.

UAB ,,Ecoservice“

Alytaus miesto,
Alytaus rajono,
Lazdijų rajono,
Varėnos rajono,
Prienų rajono,
Druskininkų ir
Birštono sav.

UAB "Ekobazė"

UAB ,,Ecoservice“

UAB "Ekobazė"

UAB ,,Ecoservice“

KLAIPĖDOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono,
Šilutės rajono, Skuodo rajono, Palangos ir Neringos savivaldybių
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
ŠIAULIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE - Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose
rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių
(išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti,
įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-4

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-5

PANEVĖŽIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, rokiškio rajono,
biržų rajono, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei
popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą,
ir naudojimo paslaugų teikimo
MARIJAMPOLĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
REGIONE - Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų rūdos, Vilkaviškio
rajono, Šakių rajono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų
visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
ALYTAUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos
rajono, Prienų rajono, Druskininkų ir Birštono savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo
surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei
popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą,
ir naudojimo paslaugų teikimo

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-6

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/2-7

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-8

GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“
GIO - VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ
„Gamtos ateitis“,
VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“

Telšių rajono,
Plungės rajono,
Mažeikių rajono,
Rietavo sav.

UAB ,,Ecoservice“

Tauragės rajono,
Šilalės rajono,
Jurbarko rajono,
Pagėgių sav.

UAB "Ekobazė"

Utenos rajono,
Molėtų rajono, Anykščių rajono,
Ignalinos rajono,
Zarasų rajono, Visagino sav.

UAB "Ekobazė"

56

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Rietavo
rajono savivaldybė

57

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

Plungės
rajono savivaldybė

53

54

55

2022 m. gegužės 20 d.

Nr. GIO2022/2-9

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-10

2022 m. gegužės 17 d.

Nr. GIO2022/2-11

UAB „Virginijus ir Ko“

TELŠIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo
savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių
(išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti,
įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
TAURAGĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo
sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti,
įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugų teikimo
UTENOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONE – Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Visagino savivaldybių organizuojamose
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo
būdu surinktų visų rūšių pakuočių (išskyrus stiklines) bei popieriaus atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir
naudojimo paslaugų teikimo
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo Rietavo rajono savivaldybėje laikinoji sutartis

2022 m. gegužės 30 d.

Nr. TRATC220530-01

UAB „Virginijus ir Ko“

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybėje laikinoji sutartis

2022 m. gegužės 30 d.

Nr. TRATC220530-02

Lentelė Nr. 4.2.1. Savivaldybės, kuriose veikiantiems atliekų tvarkytojams ataskaitiniu laikotarpiu skiriamas finansavimas rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute (savivaldybių
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose) susidariusių pakuočių atliekų tvarkymui
Eil.
Nr.
1
2
3

Atliekų tvarkytojas

Savivaldybė

Anykščių komunalinis ūkis, UAB
Naujosios Akmenės komunalininkas, UAB
Biržų komunalinis ūkis, UAB

Anykščių r.
Akmenės r.
Biržų r.

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

Ecoservice projektai, UAB
Ekobazė, UAB
Kompata, SĮ
Jurbarko komunalininkas, UAB
Ekonovus, UAB
Kauno stiklas, AB
Ecoservice projektai, UAB
Kaišiadorių paslaugos, SĮ
Marijampolės švara, UAB
Ecoservice, UAB
Kelmės komunalinis ūkis, UAB
Ekobazė, UAB
Ekonovus, UAB
Ecoservice Klaipėda, UAB
Ekonovus, UAB
Kretingos komunalininkas, UAB
Ekobazė, UAB
Ecoservice projektai, UAB
Marijampolės švara, UAB
Ecoservice projektai, UAB
Ecoservice Klaipėda, UAB
Ecoservice, UAB
Pakruojo komunalininkas, UAB
Ekonovus, UAB
Ekobazė, UAB
Ekonovus, UAB
Ekobazė UAB
Ecoservice projektai, UAB
Raseinių komunalinės paslaugos, UAB
Ekonovus, UAB
Ecoservice, UAB
Kauno stiklas, AB
Ekonovus, UAB
Kauno stiklas, AB
Ecoservice, UAB

Biržų r.
Biržų r.
Ignalinos r.
Jurbarko r.
Jurbarko r.
Jurbarko r.
Joniškio r.
Kaišiadorių r.
Kalvarijos r.
Kazlų Rūdos r.
Kelmės r.
Kėdainių r.
Kėdainių r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Kupiškio r.
Lazdijų r.
Marijampolės
Mažeikių r.
Neringos
Pagėgių r.
Pakruojo r.
Panevėžio r.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
Pasvalio r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Rokiškio r
Rokiškio r
Skuodo r.
Skuodo r.
Šalčininkų r.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Ekobazė UAB
Kauno stiklas, AB
Ecoservice projektai UAB
Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB
Ecoservice UAB
Ecoservice UAB
Ecoservice, UAB
Pabradės komunalinis ūkis, UAB
Ecoservice projektai, UAB
Telšių keliai, UAB
Utenos komunalininkas, UAB
Ecoservice projektai, UAB
Ecoservice, UAB
Ecoservice, UAB
Ekobazė, UAB
Nemėžio komunalininkas, UAB
Zarasų komunalininkas, UAB

Šalčininkų r.
Šalčininkų r.
Šiaulių m.
Šiaulių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.
Švenčionių r.
Trakų r.
Telšių r.
Utenos
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Vilniaus m.
Visagino
Vilniaus r.
Zarasų r.

Lentelė Nr. 4.3. komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir/arba paruošimo naudojimui ir naudojimo konkursų, siekiant įgyvendinti gamintojų ir importuotojų
pareigas ir užduotis, paskelbimas

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo Nr.

Rūšiuojamojo surinkimo būdu suriktų komunalinių atliekų tvarkymo sistemose stiklinių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų pirkimas. Paskelbimo data 2022-03-15. Įvyko, sutartys pasirašytos.
Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių
Pirkimas_1-1
rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybės)
Vilniaus miesto savivaldybėje
Pirkimas_1-2
Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione (Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių raPirkimas_1-3
jono, Raseinių rajono savivaldybės)
Klaipėdos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Šilutės rajono, Skuodo
Pirkimas_1-4
rajono, Palangos ir Neringos savivaldybės)
Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio raPirkimas_1-5
jono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybės)

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Panevėžio komunalinių atliekų tvarkymo regione (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Kupiškio
Pirkimas_1-6
rajono, Pasvalio rajono savivaldybės)
Marijampolės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono
Pirkimas_1-7
savivaldybės)
Alytaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Prienų rajono,
Pirkimas_1-8
Druskininkų ir Birštono savivaldybės)
Telšių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės)
Pirkimas_1-9
Tauragės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybės)
Pirkimas_1-10
Utenos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono,
Pirkimas_1-11
Visagino savivaldybės)
Rūšiuojamojo surinkimo būdu suriktų komunalinių atliekų tvarkymo sistemose visų rūšių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugų
pirkimas. Paskelbimo data 2022-03-15. Įvyko, sutartys pasirašytos.
Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Vilniaus rajono, Trakų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių
Pirkimas_2-1
rajono, Ukmergės rajono, Elektrėnų savivaldybės)
Vilniaus miesto savivaldybėje
Pirkimas_2-2
Kauno komunalinių atliekų tvarkymo regione (Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Kaišiadorių raPirkimas_2-3
jono, Raseinių rajono savivaldybės)
Klaipėdos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Šilutės rajono, Skuodo
Pirkimas_2-4
rajono, Palangos ir Neringos savivaldybės)
Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio raPirkimas_2-5
jono, Pakruojo rajono, Kelmės rajono savivaldybės)
Panevėžio komunalinių atliekų tvarkymo regione (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Kupiškio
Pirkimas_2-6
rajono, Pasvalio rajono savivaldybės)
Marijampolės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono
Pirkimas_2-7
savivaldybės)
Alytaus komunalinių atliekų tvarkymo regione (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Prienų rajono,
Pirkimas_2-8
Druskininkų ir Birštono savivaldybės)
Telšių komunalinių atliekų tvarkymo regione (Telšių rajono, Plungės rajono, Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės)
Pirkimas_2-9
Tauragės komunalinių atliekų tvarkymo regione (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono, Pagėgių savivaldybės)
Pirkimas_2-10
Utenos komunalinių atliekų tvarkymo regione (Utenos rajono, Molėtų rajono, Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Zarasų rajono,
Pirkimas_2-11
Visagino savivaldybės)

Lentelė Nr. 4.4.1. Skelbtų konkursų/apklausų dėl pakuočių atliekų tvarkytojų, vykdančių atliekų tvarkymo veiklą nekomunaliniame atliekų sraute, parinkimo sąrašas
Eil. Apklausos/konkurso paskelbimo data
Apklausos/konkurso dalyviai
Parinktos atliekas tvarkančios įmonės
Ataskaitinis laikotarpis
Nr.
1.

Skelbta nebuvo, pasiruošimas

4.4.2 lentelė. Sutartys su Pakuočių atliekų surinkėjais (ar mišrių atliekų) apdorotojais dėl Pakuočių atliekų sutvarkymo paslaugų teikimo

Eil.
Nr.

Paslaugos teikėjas

1.

Pasirašyta nebuvo, pasiruošimas skelbimui

Sutarties sudarymo data

Sutarties Nr.

Sutarties objektas

Sutarties galiojimas

Ataskaitinis laikotarpis

Lentelė Nr. 4.5.1. Infrastruktūros plėtros finansavimo skyrimas savivaldybėse
Savivaldybė

Sutarties Nr.

Paslaugos teikėjas

Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Prienų r.

NR. INFR-19-04/15-ARATC; 2019-04-15

UAB "Ekonovus"

Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Prienų r.

NR.INFR-17-12/18-ARATC; 2017-12-17

UAB "Ekonovus"

Finansuojamų
sav. sk.

Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Prienų r., Druskininkų r.

5

NR. INFR-20-10-09; 2020-10-09

Anykščių r. sav.

1

Nr. INFR-17/03/06_ANYK/1-SU-2014

UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras"
UAB "Anykščių komunalinis ūkis"

NR. INFR-17-09-04/DRUS; 2017-09-04

UAB "Druskininkų komunalinis ūkis"

Druskininkų sav.
Elektrėnų sav.

1

Nr. INFR-17-05-15/ELEKTR; 2017-05-15

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Jonavos r. sav.

1

Nr. DAV-20/0220 Jonavos r., 2020-02-20

UAB "Jonavos paslaugos"

Kaišiadorių r.

1

Nr. INFRA-20-08/17; 2020-08-17

SĮ "Kaišiadorių paslaugos"

Kaišiadorių r.

Nr. SUT-122; 2015-05-04

SĮ "Kaišiadorių paslaugos"

Kaišiadorių r.

SĮ "Kaišiadorių paslaugos"

Kauno rajono savivaldybės administracija

Kalvarijos sav.

1

2019 m. lapkričio 12 d. susitarimas Nr. 19/10/28
SUT-323
Nr. SRG-375; 2016-12-16

Kauno r. sav.

1

2017 m. liepos 20 d. sutartis Nr. S-717

UAB "Marijampolės švara"

Kelmės r. sav.

1

Nr. INFR 210414-01

UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“

Kretingos r. sav.

1

Nr. INFR-17-08-09/KRET; 2017-08-09

SĮ "Kretingos komunalininkas"

Kretingos r. sav.

Nr. (3.6.)V4-759; 2018-09-11

SĮ "Kretingos komunalininkas"

Kretingos r. sav.

Nr. INFR-18-07/12-KRET; 2018-07-12

SĮ "Kretingos komunalininkas"

Lazdijų r., Varėnos r.

2

NR.INFR-17-03/28-ARATC;2017-03-28

UAB "Ecoservice projektai"

Marijampolės sav.

1

Nr. INFR-16-12/16_MAR/As-2281; 2016-12-16

UAB "Marijampolės švara"

Mažeikių r. sav.

1

Nr. INFR/20201028-1 (Mažeikių r. sav.), 2020-10-28

UAB "Ecoservice projektai"

Molėtų r. sav.

1

Nr. INFR-17-05-24/MOL; 2017-05-24

UAB "Molėtų švara"

Susitarimas Nr. 1 prie Nr. INFRA20210419-M;
2022-03-31
Nr. INFR-17-29/RADV/S-17-133; 2017-05-29

UAB „Pasvalio gerovė“

Nr. INFR-18-07-29/ KONT/SR-540 ; 2018-08-29

UAB "Raseinių komunalinės paslaugos"

Šiaulių m.

Nr. INFR-17-05-30/ŠIAU-2/S-17-134; 2017-05-20

UAB "Ecoservice projektai"

Šiaulių m.

Nr. PTO/K/17-187/S-17-182; 2017-07-20

UAB "Švarinta"

Šiaulių m.

Nr. INFR210215-01

UAB "Švarinta"

Pasvalio r. sav.
Radviliškio r.
Raseinių r. sav.

1

UAB "Ecoservice projektai"

Šiaulių m., Radviliškio r., Joniškio r.

3

Nr. INFR210414-03

UAB "Ecoservice projektai"

Šilutės r. sav.

1

Nr. INFR-05-15/ŠIL; 2017-05-15

UAB "Ecoservice"

Tauragės r. sav.

1

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Telšių r. sav.

1

2019 m. birželio 5 d. Sutartis Nr. INFRA-19-06/0501
Nr. INFRA/20200424; 2020-04-24

Vilniaus r. sav.

1

Nr. 60-15-TIK/A56(1)-410-(3.18); 2015-05-25

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

UAB „Telšių keliai“

Infrastruktūros plėtros finansavimas pagal konkursines PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO SUTARTIS Dėl pakuočių bei popieriaus atliekų
rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo savivaldybių organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje
Klaipėdos r. sav.
1
Nr. PATO-18-10-25/KLR-S; 2018-10-25
UAB "Ekonovus"
Šalčininkų r. sav.

1

Nr. GS-87; 2021-03-23

UAB "Ecoservice"

Kėdainių r. sav.

1

Nr. 21-03P; 2021-01-06

UAB "Ekonovus"

Panevėžio r. sav.

1

Nr. 193/2021

UAB "Ekonovus"

Pasvalio r. sav.

1

Nr. 518/2021; 2021-08-26

UAB "Ekonovus"

Rokiškio r. sav.

1

Nr. 240/2021; 2021-06-08

UAB "Ekonovus"

Jurbarko r. sav.

1

Nr.19-4.34/38; 2019-10-02

UAB "Jurbarko komunalininkas"

Skuodo r. sav.

1

Nr. (4.1.9)-R5-619; 2019-09-10

UAB "Ekonovus"

Biržų r. sav.

1

Nr. 352/2021; 2021-07-27

UAB "Ecoservice projektai"

Lentelė Nr. 4.5.2. Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašytos sutartys dėl infrastruktūros plėtros finansavimo savivaldybėse.
Nr.

Savivaldybė

Sutarties data

Sutarties Nr.

Šalis

Finansavimo Objektas

Galiojimas

1

Pasvalio r. savivaldybė

2022 03-31

Susitarimas Nr. 1 prie
INFRA/20220419-M

UAB „Pasvalio
gerovė“

Dėl infrastruktūros plėtros vykdymo, finansuojant
plėtros priemones maišus

Iki pilno įsipareigojimų
įvykdymo

2

Ukmergės r. sav.

2022 03 21

Nr. INFR2022-0321/20-196

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo

Iki pilno įsipareigojimų
įvykdymo

3

Elektrėnų sav.

2022 05 09

Nr. INFR2022-0325/P-22-0093

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Elektrėnų r. savivaldybės administracija

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo Elektrėnų r. savivaldybėje

Iki pilno įsipareigoji-mų
įvykdymo

4

2022 04 05

Nr. S-114

Iki pilno įsipareigoji-mų
įvykdymo

2022 04 06

Nr.INFR2021-12-01

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Palangos m. savivaldybės administracija

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo Šiaulių regiono savivaldybėse

5

Joniškio r., Radviliškio r., Šiaulių m.,
Šaulių r. sav.
Palangos sav.

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo Palangos m. savivaldybėje

Iki pilno įsipareigoji-mų
įvykdymo

6

Šilalės r. sav.

2022 04 12

Nr. INFR2022-04-12

Šilalės r. savivaldybės administracija

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo Šilalės r. savivaldybėje

Iki pilno įsipareigoji-mų
įvykdymo

7

Zarasų r. sav.

2022 05 12

Nr. INFR2022-05-12

Zarasų r. savivaldybės administracija

Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros
finansavimo Zarasų r. savivaldybėje

Iki pilno įsipareigoji-mų
įvykdymo

Lentelė Nr. 4.6.1. 2022m. ataskaitiniu laikotarpiu 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

Paslaugos teikėjas

Data

Pagal
RSP

Pagal RSP
paskirtį

1

Tauragės r.

Dunokai, UAB

03.01

IND

Visos PA

2

Tauragės r.

Dunokai, UAB

03.02

IND

Visos PA

3

Tauragės r.

Dunokai, UAB

03.09

KOL

POP

4

Tauragės r.

Dunokai, UAB

03.09

KOL

PLAST

5
6

Tauragė r.
Tauragė r.

Dunokai, UAB
Dunokai, UAB

03.09
03.09

KOL
KOL

POP
PLAST

7

Utenos r.

Utenos komunalininkas, UAB

03.17

KOL

POP

8

Utenos r.

Utenos komunalininkas, UAB

03.17

KOL

PLAST

9

Utenos r.

Utenos komunalininkas, UAB

03.17

IND

VISOS PA

10
11
12

Utenos r.
Utenos r.
Utenos r.

Utenos komunalininkas, UAB
Utenos komunalininkas, UAB
Utenos komunalininkas, UAB

03.17
03.17
03.17

KOL
KOL
IND

POP
PLAST
VISOS PA

13

Raseinių r.

Raseinių komunalinės paslaugos, UAB

03.21

KOL

POP

14

Raseinių r.

Raseinių komunalinės paslaugos, UAB

03.21

KOL

PLAST

15

Raseinių r.

Raseinių komunalinės paslaugos, UAB

03.21

IND

VISOS PA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Raseinių r.
Raseinių r.
Raseinių r.
Šalčininkų r.
Šalčininkų r.
Šalčininkų r.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
Panevėžio r.
Biržų r.
Biržų r.
Biržų r.
Pasvalio r.
Pasvalio r.
Panevėžio r.

Raseinių komunalinės paslaugos, UAB
Raseinių komunalinės paslaugos, UAB
Raseinių komunalinės paslaugos, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB
Ekobazė, UAB

03.22
03.22
03.22
04.21
04.21
04.21
04.22
04.22
04.22
04.26
04.26
04.26
04.29
04.29
04.29

KOL
KOL
IND
kol
KOL
IND
KOL
kol
IND
KOL
kol
IND
KOL
IND
KOL

POP
PLAST
VISOS PA
PLAST
POP
Visos PA
POP
plast
Visos PA
POP
plast
Visos PA
POP
VISOS PA
PLAST

Pagal paslaugą
SURINKIMAS
SUDĖTIS
SURINKIMAS
SURINKIMAS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SURINKIMAS
SURINKIMAS
SURINKIMAS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SURINKIMAS
SURINKIMAS
SURINKIMAS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS
SUDĖTIS

4.7.1. Lentelė. 2022 m. vykdyti Kontroliniai patikrinimai ne komunaliniame atliekų tvarkymo sraute paslaugas teikiančių atliekų
tvarkytojų sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

Eil.
Nr.
1

Paslaugos teikėjas

Data

Patikrinimo tikslas

Pasiruošimas

Lentelė Nr. 4.8.1. 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.
Data ir apimtis
Data ir apimtis
Data ir apimtis
Data ir apimtis
(2022 m. )
(2022 m. )
(2022 m. )
(2022 m. )
2022 01 04-1
2022 02 15-2
2022 04 11-1
2022 06 09-1
2022 01 05-2
2022 02 17-2
2022 04 13-1
2022 06 10-1
2022 01 10-2
2022 02 21-3
2022 04 14-1
2022 06 13-1
2022 01 12-1
2022 02 23-1
2022 04 21-1
2022 06 15-1
2022 01 13-2
2022 02 24-3
2022 04 22-1
2022 06 16-1
2022 01 15-2
2022 02 25-1
2022 04 27-1
2022 06 22-1
2022 01 18-1
2022 02 28-1
2022 05 02-1
2022 07 07-1
2022 01 19-2
2022 03 03-1
2022 05 03-1
2022 07 12-1
2022 01 20-3
2022 03 04-1
2022 05 06-1
2022 07 13-1
2022 01 21-1
2022 03 07-1
2022 05 11-1
2022 07 14-2
2022 01 25-1
2022 03 08-1
2022 05 12-2
2022 07 20-1
2022 01 26-1
2022 03 10-2
2022 05 17-1
2022 07 21-2
2022 01 27-2
2022 03 22-1
2022 05 18-1
2022 02 01-1
2022 03 23-1
2022 05 23-1
2022 02 03-1
2022 03 24-1
2022 05 27-1
2022 02 08-2
2022 04 01-1
2022 06 02-1
2022 02 09-1
2022 04 04-1
2022 06 07-2
2022 02 11-1
2022 04 08-2
2022 06 08-1
Lentelė Nr. 4.9.1. Savivaldybėms pateiktos metinės ataskaitos. Ataskaitos savivaldybėms pateikiamos pagal
Organizacijų turimą, bei atliekų tvarkytojų pateiktą organizacijoms informaciją.
Nr.
Regionas
Savivaldybė
Informavimo data
1.

Alytaus RATC

Alytaus m.

2022-03-28

2.

Alytaus RATC

Alytaus r.

2022-03-28

3.

Alytaus RATC

Birštono r.

2022-03-28

4.

Alytaus RATC

Druskininkų m.

2022-03-28

5.

Alytaus RATC

Lazdijų r.

2022-03-18

6.

Alytaus RATC

Prienų r.

2022-03-28

7.

Alytaus RATC

Varėnos r.

2022-03-28

8.

Kauno RATC

Jonavos r.

2022-02-24

9.

Kauno RATC

Kaišiadorių r.

2022-02-21

10.

Kauno RATC

Kauno m.

2022-02-18

11.

Kauno RATC

Kauno r.

2022-02-18

12.

Kauno RATC

Kėdainių r.

2022-03-28

13.

Kauno RATC

Raseinių

2022-03-22

14.

Klaipėdos RATC

Klaipėdos m.

2022-03-18

15.

Klaipėdos RATC

Klaipėdos r.

2022-03-02

16.

Klaipėdos RATC

Kretingos r.

2022-03-22

17.

Klaipėdos RATC

Neringos m.

2022-03-18

18.

Klaipėdos RATC

Palangos

2022-03-18

19.

Klaipėdos RATC

Skuodo r.

2022-03-28

20.

Klaipėdos RATC

Šilutės r.

2022-03-22

21.

Marijampolės RATC

Kalvarijos

2022-03-28

22.

Marijampolės RATC

Kazlų Rūdos

2022-03-18

23.

Marijampolės RATC

Marijampolės m.

2022-03-28

24.

Marijampolės RATC

Šakių

2022-03-28

25.

Marijampolės RATC

Vilkaviškio

2022-03-22

26.

Panevėžio RATC

Biržų

2022-03-28

27.

Panevėžio RATC

Kupiškio r.

2022-03-28

28.

Panevėžio RATC

Panevėžio m.

2022-02-18

29.

Panevėžio RATC

Panevėžio r.

2022-02-18

30.

Panevėžio RATC

Pasvalio r.

2022-02-24

31.

Panevėžio RATC

Rokiškio r.

2022-03-22

32.

Šiaulių RATC

Akmenės r.

2022-02-22

33.

Šiaulių RATC

Joniškio r.

2022-03-18

34.

Šiaulių RATC

Kelmės r.

2022-03-22

35.

Šiaulių RATC

Pakruojo r.

2022-03-22

36.

Šiaulių RATC

Radviliškio r.

2022-03-02

37.

Šiaulių RATC

Šiaulių m.

2022-03-20

38.

Šiaulių RATC

Šiaulių r.

2022-02-21

39.

Tauragės RATC

Jurbarko r.

2022-03-28

40.

Tauragės RATC

Pagėgių r.

2022-03-18

41.

Tauragės RATC

Šilalės r.

2022-03-18

42.

Tauragės RATC

Tauragės r.

2022-03-22

43.

Telšių RATC

Mažeikių

2022-03-18

44.

Telšių RATC

Plungės

2022-03-28

45.

Telšių RATC

Rietavo

2022-03-28

46.

Telšių RATC

Telšių

2022-02-21

47.

Utenos RATC

Anykščių r.

2022-02-24

48.

Utenos RATC

Ignalinos

2022-03-02

49.

Utenos RATC

Molėtų r.

2022-02-21

50.

Utenos RATC

Utenos r.

2022-02-21

51.

Utenos RATC

Visagino r.

2022-02-21

52.

Utenos RATC

Zarasų r.

2022-03-22

53.

Vilniaus RATC

Elektrėnų

2022-03-02

54.

Vilniaus RATC

Šalčininkų r.

2022-03-22

55.

Vilniaus RATC

Širvintų

2022-02-14

56.

Vilniaus RATC

Švenčionių r.

2022-03-02

57.

Vilniaus RATC

Trakų r.

2022-02-14

58.

Vilniaus RATC

Ukmergės r.

2022-03-28

59.

Vilniaus RATC

Vilniaus m.

2022-03-28

60.

Vilniaus RATC

Vilniaus r.

2022-02-21

Lentelė Nr. 4.10.1. Gamintojų ir importuotojų kontrolė
Nr.

Savivaldybė

Data

1

Vilniaus m

2022 01 14

Ketvirtis
I

2

Vilniaus m

2022 03 02

I

3

Vilniaus m

2022 04 14

II

4

Kauno m

2022 05 18

II

Tikslas
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pakuočių
kiekį, teisingumo kontrolė. Pakuočių, tiekiamų vidaus rinkai, apskaitos teisingumo užtikrinimas
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pakuočių
kiekį, teisingumo kontrolė. Pakuočių, tiekiamų vidaus rinkai, apskaitos teisingumo užtikrinimas
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pakuočių
kiekį, teisingumo kontrolė. Pakuočių, tiekiamų vidaus rinkai, apskaitos teisingumo užtikrinimas
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pakuočių
kiekį, teisingumo kontrolė. Pakuočių, tiekiamų vidaus rinkai, apskaitos teisingumo užtikrinimas

Lentelė Nr. 4.10.2. Gamintojų ir importuotojų konsultacijos
Nr.

Savivaldybė

Data

Ketvirtis

Tikslas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.
Vilniaus m.

2022 01 28
2022 03 02
2022 03 14
2022 03 17
2022 03 21
2022 04 05
2022 04 14
2022 05 13
2022 06 28

I
I
I
I
I
II
II
II
II

Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos
Pakuočių apskaitos

(telefonu)
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija
ir GPAIS Sistemos konsultacija

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 2022 m. (pagal pakuočių rūšis),
pateikiami Lentelėje Nr. 5. Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų mokamam Mokesčiui už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą taikomas pridėtinė vertės mokestis.

Lentelė Nr. 5 Mokesčiai už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą, taikomi Organizacijos dalyviams ir pavedimo
davėjams 2022 m.

Pakuotės rūšis

Atliekų sąrašo kodas

Stiklinės pakuotės

15 01 07

Popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 01

PET pakuotės

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

Įkainis 2022 m.
EUR/t
(neperdirbamai pakuotei)
0,00

73,00

22,50

15 01 02 01

282,00

79,00

Kitos plastikinės pakuotės

15 01 02 02

271,00

86,00

Medinės pakuotės

15 01 03

41,00

11,00

Aliumininės pakuotės

15 01 04 01

69,00

0,00

Kitos metalinės pakuotės

15 01 04 02

69,00

0,00

15 01 05 01

213,00

56,00

15 01 05 02

213,00

56,00

15 01 09

479,00

479,00

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

4.2. Sukauptų pajamų bendra suma
Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtinų Organizacijai, dydis eurais per 2022 m. ataskaitinį
laikotarpį sudarė – 1 400 518 EUR (44,66 proc. skiriama gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymui be lėšų skirtų infrastruktūros plėtrai nuo kaupiamų bendrų pajamų pagal atliekų tvarkytojų pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Nr. D1-57
28.8 p. ).
Kitos Organizacijos pajamos per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį 18 EUR, iš jų 18 EUR gauti delspinigiai ir baudos (Nr.
D1-57 28.9 p.).
Bendros pajamos 2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 1 400 536 EUR, pagal suformuotas pavedimo davėjams sąskaitas už per 2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu išleistus pakuočių kiekius, įskaitant kitas pajamas. (Nr. D1-57 28.10 p.)
4.3. Lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui
Bendrosios pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo išlaidos, įskaitant infrastruktūros plėtrą, per 2022 m. ataskaitinį
laikotarpį sudarė 45,48 procentų kaupiamų bendrų pajamų. Informacija apie lėšas, skirtas pakuočių atliekų tvarkymui
(informacija teikiama pagal atliekų tvarkytojų pateiktas PVM sąskaitas faktūras arba finansavimas skirtas infrastruktūros plėtros finansavimui pagal grafikus, sąskaitas) pateikta Lentelėje Nr. 6. 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.
Lentelė Nr. 6. Lėšos skirtos pakuočių atliekų tvarkymui (surinkimas, vežimas, paruošimas naudoti, naudojimas, infrastruktūros plėtra) 2022 metų ataskaitiniu laikotarpiu, EUR. (Nr. D1-57 28.11 p.)

1

Lėšos, skirtos rūšiuojamajai komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje pakuočių atliekų tvarkymui (surinkimas, vežimas, paruošimas naudoti, naudojimas),
EUR
2

2022 m.

524 942 €

Ataskaitinis
laikotarpis

3

Lėšos, skirtos atliekų tvarkymui,
išskyrus rūšiuojamąjį komunalinių
atliekų srautą,
tūkst. EUR
4

11 542 €

100 470 €

Rūšiuojamajai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros
plėtrai savivaldybėse,
EUR

Viso, EUR

5=2+3+4
636 955 €

Organizacijos pajamos ir lėšos skirtos atliekų tvarkymui bei infrastruktūros plėtrai (EUR, %) detaliai:
Organizacijos pajamos
A. Bendros pajamos, viso

1 400 536 €

1. Organizacijos dalininkų ir pavedimo davėjų įnašų pajamos

1 400 518 €

2. Kitos pajamos

18 €

2.1. Delspinigiai ir baudos

18 €

2.2. Ilgalaikio turto perleidimo pajamos

- €

Lėšos skirtos atliekų tvarkymui ir infrastruktūros plėtrai
Lėšos atliekų tvarkymui ir infrastruktūros plėtrai ir dalis procentais nuo pajamų

Skirtos lėšos, EUR

Dalininkų ir pavedimo davėjų įnašų
dalis, % (28.8)

Bendrųjų pajamų dalis, %
(28.11)

B. Lėšos skirtos atliekų tvarkymui ir infrastruktūros
plėtros finansavimui
1. Lėšos skirtos atliekų tvarkymui

636 955 €

45,48%

45,48%

625 412 €

44,66%

44,66%

1.1. Lėšos skirtos rūšiuojamajai komunalinių atliekų
tvarkymo sistemoje pakuočių atliekų tvarkymui (KAS)

524 942 €

37,48%

37,48%

1.2. Lėšos skirtos Vyriausybės nustatytoms pakuočių
atliekų tvarkymo užduotims vykdyti (NKAS, S5)

100 470 €

7,17%

7,17%

2. Lėšos skirtos rūšiuojamajai komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai (INFR)

11 542 €

0,82%

0,82%

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. 2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos vykdymui buvo numatyta panaudoti 41 219 EUR (Nr. D1-57 28.12 p.)
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 3 procentą surinktų lėšų. Garantinis fondas per laikotarpį formuojamas iš Organizacijos dalininkų ir pavedimų davėjų sumokėtų lėšų į banko sąskaitą. 2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas garantinis fondas nuo įplaukų be PVM
gautų už ataskaitinį laikotarpį 17 023 EUR (Nr. D1-57 28.13 p.)
2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu sukauptos lėšos buvo naudotos nuostolių atlyginimui 1 482 EUR.
4.6. Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui
Organizacija 2022 m. vykdo aktyvią veiklą, siekiant bendradarbiauti su Organizacijos dalyviais (pavedimų davėjais) ir
paslaugų davėjais (atliekų tvarkytojais, administratoriais/savivaldybėmis/RATC, atsakingomis 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/pasiruo6imu 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 2022 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 249 140
EUR, tame skaičiuje: administravimui – 106 154 EUR; darbo užmokesčiui – 142 986 EUR (Nr. D1-57 28.14 p.)
5. Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos įgyvendinimas.
Organizacijos Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programai 2022 m. (toliau
- Švietimo programa), atsižvelgiant į turimus resursus, buvo stengiamasi turimas lėšas naudoti efektyviai ir orientuotis į
užsibrėžtus tikslus. 2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo
klausimais programos vykdymui panaudota – 41 219 EUR. Veiklos ir priemonės, kurias Organizacija įgyvendino 2022
m. ataskaitiniu laikotarpio ataskaita apie Švietimo programos įgyvendinimą pateikta Lentelėje Nr. 7 (atskiru priedu)
(Nr. D1-57 28.12 p.).

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
Direktorius Valentinas Miltienis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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Data: 2022-08-09 12:50:41
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Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos
įgyvendinimo tarpinė ataskaita
Organizacijos Visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos (toliau - Švietimo programa) priemonės (jų įgyvendinimo apimtis, panaudotos
lėšos), kurias Organizacija įgyvendino 2022 m. I-II ketv. pateikiamos Lentelėje Nr. 7.

Eil. Priemonės pavadi- Tikslinė grupė
Nr.
nimas
(-ės)
1

Lentelė Nr. 7. Švietimo programos priemonių įgyvendinimas 2022 m. I-II ketvirtį
Tikslas, priemonės aprašymas
2022 m. priemonių įgyvendinimo apimtis, vykdymo stadija ir įvykdymo data

Kampanija „Rū- Visuomenė,
Tikslas – identifikuoti visuomenės
šiuoji – vadinasi nariai, partne- pasyvaus rūšiavimo priežastis ir pasigalvoji“
riai
telkus įvairias priemones (animaciniai filmukai arba plakatai, arba
lauko reklamos, regioniniai susitikimai su visuomene ir partneriais arba
kt.) ir būdus paskatinti aktyvesnį gyventojų pirminį pakuočių atliekų rūšiavimą, informuojant apie pakuočių
atliekų sistemą Į kampanijos įgyvendinimą planuojama įtraukti partnerius
bei tokiu būdu paskatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant geresnių rezultatų pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemoje, pagrindinį dėmesį skiriant pakuočių atliekų
tvarkymui savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo
sistemose

Įgyvendinimo apimtis

Vykdymo stadija

Vykdomi pasiruošimo darbai, informacijos rinkimas, analizė.
Turinio projektas
15min.lt skiltyje „Žalias” ir banerinė kampanija „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“
„ Rūšiuoji – vadinasi galvoji“
ženkliuko publikavimas www.balticpetroleum.lt
Straipsnis: „Pranešimas žiniasklaidai. Labai lengvų plastiko maišelių
alternatyva – maišeliai iš užuolaidų“ (2022-01-19)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/labai-lengvu-plastikomaiseliu-alternatyva-maiseliai-isuzuolaidu-10071629988?fbclid=IwAR2dxZ61zRMoMoHTKyPosjO94D3hpiAU9EdGZzdVhXDbs
cN4V07zNUUVlc

Įvykdyta

Straipsnis: „Pranešimas žiniasklaidai. Vanduo mūsų organizmui:
kokį rinktis, kaip gerti saugiausia?“ (2022-01-26)
Nuoroda:

Finansavimo šaltinis/ skirtas finanĮvykdymo data
savimas

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis (nurorių įnašai,
dyta „Įgyvendi33 228 EUR
nimo apimtis“
grafoje)
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https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/vanduo-musu-organizmui-koki-rinktis-kaip-gerti-saugiausia-1007-1633204
Straipsnis:
„Plastiko atliekų kiekiai gniaužia
kvapą: ką galėtume padaryti kiekvienas?“ (2022-02-17)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/plastiko-atlieku-kiekiai-gniauzia-kvapa-ka-galetumepadaryti-kiekvienas-1007-1643234
Straipsnis: „Popieriaus ir kartono
atliekų kiekiai auga kaip ant mielių“ (2022-02-24)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/popieriaus-ir-kartonoatlieku-kiekiai-auga-kaip-ant-mieliu-1007-1646250
Straipsnis: „Popieriaus ir kartono
atliekų kiekiai auga kaip ant mielių“ (2022-02)
Nuoroda: https://www.savaite.lt/idomybes/tarpkitko/11152-popieriaus-ir-kartono-atlieku-kiekiaiauga-kaip-ant-mieliu.html
Straipsnis: „ Auginame daigus: kokie indeliai patinka ir augalui, ir
daržininkui?“ (2022-03-10)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/auginame-daigus-kokie-indeliai-patinka-ir-augalui-irdarzininkui-1007-1652060
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Straipsnis: „ Papasakojo, kaip išsirinkti indelį daigams auginti: atsižvelgti reikia į kelis dalykus‘
Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/papasakojo-kaip-issirinktiindeli-daigams-auginti-atsizvelgtireikia-i-kelis-dalykus.d?id=89672521
Straipsnis „ Auginame daigus: kokie indeliai patinka ir augalui, ir
daržininkui?“
puslapiuose “Jūsų namams“ išplatintas kartu su laikraščiais kaip turinio dalis:
- “Kaimo laikraštis” – balandžio
9d.
- “Vakaro Žinios" – kovo 26d.
- “Suvalkietis“ – kovo 30d.
- “Alytaus naujienos" – kovo
19d.
- “Tėvynė" Panevėžio kraštas –
kovo 25d.
- “Etaplius" Šiauliai – balandžio
1d.
- “Širvintų kraštas”– balandžio
1d.
- “Švyturys" – kovo 19d.
- “Utenos apskrities žinios“ –
kovo 19d.
- “Kėdainių Mugė" – kovo 25d.
- “Jurbarko Šviesa“ – balandžio
2d.
- “Radviliškio naujienos" – balandžio 1d.
- “Tauragės žinios" – balandžio
8d.
- “Naujasis Gėlupis" Prienų – balandžio 2d.
- “Šilutės naujienos" – kovo 25d.
4
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- “Šilalės Artojas" – kovo 29d.
- “Alio Raseiniai" – kovo 31d.
- “Santaka" – kovo 22d.
- “Elektrėnų Žinios" – kovo 25d.
- “Lazdijų Žvaigždė" – kovo
25d.
- “Trakų Žemė" – kovo 25d.
Straipsnis: „Mylime gamtą,bet
puodelis rankoje verčia tuo suabejoti“ (2022-03-23)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/mylime-gamta-betpuodelis-rankoje-vercia-tuo-suabejoti-1007-1657162
Straipsnis: „Atkreipia dėmesį į
vienkartinius puodelius: juose nėra
nieko ekologiško“ (2022-03-23)
Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/atkreipia-demesi-i-vienkartinius-puodelius-juose-nera-nieko-ekologisko.d?id=89778025
Straipsnis: „Mylime gamtą, bet
puodelis rankoje verčia tuo suabejoti“ (2022-03-23)
Nuoroda:
https://www.savaite.lt/lietuva/situacija/11429-mylime-gamta-betpuodelis-rankoje-vercia-tuo-suabejoti.html
Straipsnis: “Kiaušinių dėžutės: ką
darti, kad skriauda gamtai būtų
mažesnė?” Nuoroda:
https://www.savaite.lt/patarimumuge/11573-kiausiniu-dezutes-kadaryti-kad-skriauda-gamtai-butumazesne.html
Straipsnis: “Kiaušinių dėžutės: ką
darti, kad skriauda gamtai būtų
mažesnė?” (2022-04-13)
5
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Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/kiausiniu-dezutes-kadaryti-kad-skriauda-gamtai-butumazesne-1007-1666274
Straipsnis: “Neskubėkite išmesti:
pasakė, kaip geriausia panaudoti
nebereikalingas kiaušinių dėžutes“
(2022-04-13) Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka
/neskubekite-ismesti-pasake-kaipgeriausia-panaudoti-nebereikalingas-kiausiniu-dezutes.d?id=89958981
Straipsnis: “ Laikas keisti dantų
šepetuką: kokį pasirinkti ir kur dėti
senąjį?“ (2022-04-20)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/laikas-keisti-dantusepetuka-koki-pasirinkti-ir-kurdeti-senaji-1007-1668910
Ir Nuoroda: https://www.savaite.lt/patarimu-muge/11630laikas-keisti-dantu-sepetuka-kokipasirinkti-ir-kur-deti-senaji.html
Straipsnis : “Pasakė, kaip išsirinkti
ilgai tarnausiantį dantų šepetuką ir
kur dėti senąjį: daugelis neįvertina
šių dalykų” (2022-04-20)
Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka
/pasake-kaip-issirinkti-ilgai-tarnausianti-dantu-sepetuka-ir-kurdeti-senaji-daugelis-neivertina-siudalyku.d?id=90013423
Straipsnis „ Puodelis rankoje: tao
gali būti testas apie jūsų meilę
gamtai?“
6
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puslapiuose “Jūsų namams“ išplatintas kartu su laikraščiais kaip turinio dalis:
- “Kaimo laikraštis” – gegužės
14d.
- “Suvalkietis“ – gegužės 11d.
- “Tėvynė" Panevėžio kraštas –
gegužės 13d.
- “Darbas" Pasvalio – gegužės
10d.
- “Alytaus naujienos”– gegužės
14d
- “Širvintų kraštas”– gegužės
13d.
- “Švyturys" – gegužės 14d.
- “Kėdainių Mugė" – gegužės 6d.
- “Jurbarko Šviesa“ – gegužės
13d.
- “Radviliškio naujienos" –
gegužės 27d.
- “Tauragės žinios" – gegužės
13d.
- “Naujasis Gėlupis" Prienų –
gegužės 14d.
- “Šilutės naujienos" – gegužės
6d.
- “Šilalės Artojas" – gegužės 10d.
- “Alio Raseiniai" – gegužės 12d.
- “Santaka" – gegužės 3d.
- “Kaišiadorių aidai” – gegužės
3d.
- “Trakų Žemė” – gegužės 13d.
- “Elektrėnų žinios" – gegužės
6d.
- “Rinkos aikšte" Kėdainių –
gegužės 19d.
Straipsnis: „Įspėja namuose ar laužavietėje deginančius plastiką gyventojus: baudos už tai siekia tūkstančius“ (2022-05-12)
7
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Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka
/ispeja-namuose-ar-lauzavietejedeginancius-plastika-gyventojusbaudos-uz-tai-siekia-tukstancius.d?id=90201423
Straipsnis : “Tvarkome aplinką:
paaiškino kokių pavojų kyla deginant plastiko atliekas“ (2022-0512)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/tvarkome-aplinkapaaiskino-kokiu-pavoju-kyladeginant-plastiko-atliekas-10071678744
Ir https://www.savaite.lt/patarimumuge/11832-tvarkome-aplinkapaaiskino-kokiu-pavoju-kyladeginant-plastiko-atliekas.html
Straipsnis “Daugeklis daro klaidą
atsikratydami nebereikalingais
lauko šviestuvai: juos dar galima
panauodoti“ (2022-05-18)
Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka
/daugelis-daro-klaida-atsikratydami-nebereikalingais-lauko-sviestuvais-juos-dar-galima-panaudoti.d?id=90257037
Straipsnis: “Saule maitinami lauko
šviestuvai: deja, tai – ne tik plastikas“ (2022-05-18)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/saule-maitinamilauko-sviestuvai-deja-tai-ne-tikplastikas-1007-1681640
Ir
https://www.savaite.lt/idomybes/susipazinkime/1
1886-saule-maitinami-lauko8
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sviestuvai-deja-tai-ne-tik-plastikas.html
Straipsnis: “ Tarša plastiku sugrįžta bumerangu: pavojus gresia
visiems gyviems organizmams“
(2022-06-16)
Nuoroda:
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka
/tarsa-plastiku-sugriztabumerangu-pavojus-gresiavisiems-gyviems-organizmams.d?id=90491177&fbclid=Iw
AR0vOzckXjNppVOFYD2s5onFXXBRSUql9I2xBPz4ELO63YorG0FuxX
etqB0
Straipsnis: “Mikroplastikas ir nanoplastikas patenka į augalus ir
žmonių kraują“ (2022-06-15)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/mikroplastikas-ir-nanoplastikas-patenka-i-augalus-irzmoniu-krauja-1007-1693952
Straipsnis: “Šiukšlinos pakelės:
gadina ne tik nuotaiką“ (2022-0621)
Nuoroda:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/zalias/siukslinos-pakelesgadina-ne-tik-nuotaika-10071696526
Ir
https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/siukslinospakeles-gadina-ne-tik-nuotaika
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2 Švietimo akcija visuomenei

Gyventojų informavimas apie paPriemonė įgyvendinta.
kuočių atliekų tvarkymą, pakuočių at- 2022-03-02 Socialinė akcija buvo
liekų poveikį aplinkai, suteikiant
vykdoma Kauno r.
naudingą edukacinę informaciją, so- 2022-06-30 Socialinė akcija buvo
cialinę atributiką, daugkartinius pirkivykdoma Kauno m.
nių maišelius, rūšiavimo priemones
ar kt. Tikslas – skatinti atsakingą vartojimą, gyventojų rūšiavimą, paneigti
rūšiavimo mitus.

Įvykdyta

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis (nurorių įnašai,
dyta „Į-gyvendi647 EUR
nimo apimtis“
grafo-je)

3

Internetinė sveVisuomenė, Tikslas – nuolat talpinti aktualią in- Per ataskaitinį laikotarpį internetitainė www.pto.lt nariai, partne- formaciją apie pakuočių atliekų sek- nėje svetainėje www.pto.lt pas(tęstinė priemonė)
riai
toriaus veiklą, atliekų tvarkymą Orkelbta 19 įrašai:
ganizacijos interneto svetainėse
2022-01-03; 2022-01-12; 2022-01www.pto.lt
20; 2022-01-20; 2022-02-14;
2022-02-22; 2022-03-07; 2022-0416; 2022-05-17; 2022-05-31;
2022-05-31; 2022-05-31; 202205-31; 2022-05-31; 2022-05-31;
2022-06-01; 2022-06-17; 2022-0629; 2022-06-30.

Įvykdyta

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis (nurorių įnašai,
dyta „Į-gyvendi769 EUR
nimo apimtis“
grafo-je)

4

Socialinio tinklo Visuomenė, Tikslas – nuolat talpinti ir atnaujinti Per ataskaitinį laikotarpį atnaujinta
priežiūra bei at- nariai, partne- aktualią informaciją apie pakuočių at- informacija socialinio tinklo „Fanaujinimas (tęstinė
riai
liekų tvarkymą, problematiką, atsa- cebook“ paskyroje „Rūšiuoji – vapriemonė)
kingą vartojimą, atliekų poveikį ap- dinasi galvoji“ ir paskelbti 24 įlinkai, kitas su aplinkosauga susijurašų: 2022-01-19; 2022-01-26;
sias temas socialinio tinklo „Face- 2022-02-13; 2022-02-15; 2022-02book“ paskyroje „Rūšiuoji – vadinasi
17; 2022-02-24; 2022-03-07;
galvoji“.
2022-03-08, 2022-03-10; 2022-0310; 2022-03-23; 2022-04-13;
2022-04-16; 2022-04-20; 2022-0420; 2022-04-30; 2022-05-12;
2022-05-18; 2022-05-19; 2022-0531; 2022-06-04; 2022-06-16;
2022-06-23; 2022-06-28
Nuoroda į paskyrą:
https://www.facebook.com/rusiuojigalvoji/

Įvykdyta

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis (nurorių įnašai,
dyta „Į-gyvendi1705 EUR
nimo apimtis“
grafo-je)

5

Suderintų priemonių su konkrečia

Vykdoma

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis
rių įnašai,
1796 EUR

Gyventojai

Visuomenė

Tikslas – bendradarbiaujant su savivaldybėmis, atliekų tvarkytojais,
RATC bei pasitelkiant įvairius

Vykdomi pasiruošimo darbai.
Priemonė įgyvendinta Skuodo r.
savivaldybėje.
10
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savivaldybe įgyvendinimas

regioninius viešinimo kanalus šviesti
ir informuoti savivaldybių gyventojus
pakuočių atliekų tvarkymo klausimais, skatinti pirminį atliekų rūšiavimą (atmintinės, rekomendacijos,
vietinis radijas, vietinė spauda, lauko
reklama, seminarai, skrajutės, bukletai, įvairūs leidiniai, žaidimai, lauko
reklama, reklaminė atributika ir kt.).
Konkrečių priemonių poreikį savivaldybės pateikia Organizacijai iki einamųjų metų sausio 31 d. Veikla vykdoma nuolat. 30% švietimui skirtų
lėšų.

6 Informacinis leidi- Nariai, partnenys
riai

7

Diskusijos/Seminarai/mokymai/renginiai

Nariai,
partneriai

Tikslas – informuoti gamintojus ir
Priemonė įgyvendinta.
importuotojus bei partnerius apie Ataskaitiniu laikotarpiu išleistas 2
naujausius pasikeitimus, Organizaciinformaciniai leidiniai: Nr. 34
jos vykdomą veiklą, pakuočių sekto- (2022-03-31), Nr.35 (2022-06-30)
riaus aktualijas. Informacinis leidinys
platinamas el. paštu per sistemą ir talpinamas Organizacijos interneto svetainėje www.pto.lt

Informuoti partnerius, gamintojus ir
importuotojus pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo sistemos veikimo,
organizavimo klausimais ir gamintojų ir importuotojų pareigų įgyvendinimo klausimais, supažindinti visuomenę, verslo sektorių bei
partnerius su pakuočių atliekų sektoriaus aktualijomis, naujovėmis,
pasiektais rezultatais, Organizacijos
vykdoma veikla, įgyvendinant gamintojų ir importuotojų pavestas
pareigas, išgryninti sektoriaus problemas bei paskatinti efektyvių
sprendimų paieškai. Tikslas – bendradarbiavimo skatinimas ir

Priemonės įgyvendinimas numatytas kitą ketvirtį.
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Įvykdyta

Vykdoma.

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis
rių įnašai,
1619 EUR

Ataskaitinis
laikotarpis
(nurodyta „Įgyvendinimo
apimtis“ grafoje)

Organizacijos
narių įnašai, 0
EUR
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informacijos apie pakuočių atliekų
tvarkymą ir problematiką sklaida,
situacijos analizė.

8

Viešosios nuomonės apklausa, tyrimas

9

Socialinių akcijų, Visuomenė, Komunikacija su nariais, partneriais,
projektų ir įvairių nariai, partne- visuomene. Tikslas – dalyvauti, prisirenginių rėmimas,
riai
dėti įgyvendinat įvairius partnerių,
bendradarbiavimas
narių ar visuomeninių grupių organizuojamus renginius, projektus. Ne
mažiau 1 projektas per metus

10

Rezervas

Visuomenė

Gyventojų apklausa. Tikslas - stebėti Priemonės įgyvendinimas numatykaip keičiasi rūšiavimo įpročiai ir
tas kitą ketvirtį.
tendencijos, kokias pakuočių atliekų
tvarkymo problemas ir kokius pokyčius įžvelgia gyventojai.

Vykdoma

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis (nurorių įnašai,
dyta „Į-gyvendi0 EUR
nimo apimtis“
grafo-je)

AB „Swedbank“ Įteikta socialinė
atributika (ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams skirtos
spalvinimo knygelės, daugkartiniai
pirkinių maišeliai, stalo žaidimai),
kuriuos per jų organizuojamus renginius dovanoja darbuotojams.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai įteikta socialinė atributika apdovanoti VAATC inicijuoto „Atliekų kultūros“ egzamino
dalyviams.

Vykdoma

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis
rių įnašai,
81 EUR

Visuomenė, Papildomos ir konkrečiai nenumaty- Ataskaitiniu laikotarpiu pravestos
nariai, partnetos priemonės metų eigoje.
2 paskaitos apie pakuotes ir pariai
kuočių atliekas, rūšiavimą jaunimo
centre „Mazgas“ Kaišiadorių r.
(2022-02-09) ir UAB “Vakarų medienos grupė“ (2022-04-25)

Įvykdyta

Ataskaitinis lai- Organizacijos nakotarpis
rių įnašai,
1374 EUR

2022 m. I-II ketvirtį visuomenės švietimo bei informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos įgyvendinimui buvo panaudota 41 219 EUR. Priemonių įgyvendinimui įskaičiuota ir su darbo
užmokesčiu susijusios sąnaudos.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VALENTINAS,MILTIENIS
Data: 2022-08-09 11:22:35

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
Direktorius Valentinas Miltienis

12

