Viešoji įstaiga “Užstato sistemos administratorius”	
  
	
  

UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS NUMATOMOS PRIEMONĖS IR VEIKSMAI 2016 M., UŽTIKRINANTYS UŽSTATO UŽ
VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ĮGYVENDINIMĄ

Priemonės
pavadinimas

1. Sutarčių
parengimas ir
sudarymas su
pavedimo davėjais
(gamintojais ir
importuotojais) bei
pardavėjais dėl
vienkartinių
pakuočių, už kurias
numatytas užstatas,
tvarkymo
organizavimo 2016
metais

2. Atliekų tvarkytojų
parinkimas viešo
konkurso būdu ir
sutarčių dėl
vienkartinių
pakuočių perdirbimo
sudarymas 2016
metams

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
I ketvirtis
Planuojama pasirašyti sutartis su visais
gamintojais ir importuotojais, užstato
už vienkartines pakuotes sistemoje
pageidaujančiais dalyvauti per VšĮ
„Užstato sistemos administratorius“, ir
visais pardavėjais, kurie privalo
organizuoti vienkartinių pakuočių
atliekų priėmimą ir užstato
grąžinimą ar savo pasirinkimu nori
dalyvauti šioje sistemoje; iki 2016-0201 bus pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys su visais pardavėjais, kurie
pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatymo nuostatas privalės
organizuoti vienkartinių pakuočių
atliekų priėmimą ir užstato grąžinimą.
Viešo konkurso sąlygų paruošimas.
Pranešimas apie vykdomą konkursą
spaudoje ir internetiniame tinklalapyje.
Viešo konkurso būdu bus parinkti
atliekų tvarkytojai, kurie perdirba
užstato sistemoje surinktas
vienkartinių pakuočių atliekas,
užtikrinant nustatytų pakuočių,
atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymą.

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

II ketvirtis

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

III ketvirtis

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Atliekų
tvarkytojų
parinkimas ir
sutarčių
sudarymas

IV ketvirtis

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
30000,00 EUR (103584,0000
Lt)

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
10000,00 EUR (34528,0000
Lt)
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Paaiškinimas dėl piniginių sumų nurodymo eurais ir litais, pateikiamas Sistemos organizavimo plano 1 išnašoje

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS
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Viešoji įstaiga “Užstato sistemos administratorius”	
  
	
  
Priemonės
pavadinimas

3. Pardavėjų
aprūpinimas
automatizuotomis
pakuočių atliekų
priėmimo
priemonėmis
(taromatais),
įskaitant jų techninę
priežiūrą ir remontą

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
Užstato administratorius planuoja
pakuočių pardavėjų, kurių prekybos
plotas yra didesnis nei 300 kv. m. ir
kurie pagal Lietuvos Respublikos
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymą, nuo 2016 m. vasario 1 d.
privalo priimti vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir
grąžinti užstatą, aprūpinimą
priemonėmis, skirtomis automatizuotai
(nedalyvaujant žmogui) priimti
vienkartinių pakuočių atliekas (t. y.
taromatais), šiais etapais: 1) 2015 m. prekybos vietose bus pastatyta 750
taromatų; 2) 2016 m. I ketv. (t. y. iki
2016-02-01) - papildomai prekybos
vietose bus pastatyta 250 taromatų, t. y.
nuo 2016-02-01 iš viso prekybos
vietose bus naudojama 1000 vnt.
taromatų bei užtikrinama jų techninė
priežiūra ir remontas. Užstato
administratorius neįgis taromatų
nuosavybės teisės ir ši teisė priklausys
taromatų gamintojui, kuris be kita ko
vykdys taromatų techninę priežiūrą ir
remontą. Užstato administratoriaus
taromatų gamintojui mokamas
atlyginimas, kuris sudarys Užstato
administratoriaus sąnaudas, susijusias
su pardavėjų aprūpinimu taromatais,
įskaitant jų techninę priežiūrą ir
remontą, bus apskaičiuojamas ir
mokamas pagal per taromatus priimtų
vienkartinių pakuočių, už kurias

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Papildomai
įrengta 250 vnt.
taromatų iki
2016 m. vasario
1 d. Nuo minėto
termino iš viso
prekybos
vietose bus
naudojama 1000
vnt. taromatų ir
užtikrinama visų
šių taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso prekybos
vietose bus
naudojama 1000
vnt. taromatų ir
užtikrinama visų
šių taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso prekybos
vietose bus
naudojama 1000
vnt. taromatų ir
užtikrinama visų
šių taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso prekybos
vietose bus
naudojama 1000
vnt. taromatų ir
užtikrinama visų
šių taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
Pardavėjų aprūpinimui
taromatais, t. y. taromatų
naudojimui ir jų techninei
priežiūrai bei remontui:
2310232,32 EUR
(7976770,1545 Lt)
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Viešoji įstaiga “Užstato sistemos administratorius”	
  
	
  
Priemonės
pavadinimas

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

nustatytas užstatas, atliekų skaičių
(vienetais), t. y. bus nustatytas
taromatų gamintojui mokamas įkainis
už vienkartinės pakuotės vienetą,
neišskiriant kokią dalį šiame įkainyje
sudaro kaina už taromatų naudojimą,
techninę priežiūrą ar remontą (įkainis
išliks pastovus ir nepriklausys nuo
faktiškai taromato gamintojo patiriamų
sąnaudų, susijusių su taromatų
gedimais, remontu (gedimų, remonto
skaičiumi, sudėtingumu ar pan.), nes
šias rizikas prisiims taromatų
gamintojas). Detalesnė informacija
apie pardavėjų aprūpinimą taromatais,
įskaitant jų techninę priežiūrą ir
remontą, pateikta Finansavimo
schemos V skyriaus 3 poskyryje.

4. Pardavėjų
aprūpinimas kitomis
su vienkartinių
pakuočių atliekų
priėmimu
susijusiomis
priemonėmis

Užstato administratorius numato visus
pakuočių pardavėjus (t. y. pardavėjus,
kurie pagal Pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymą nuo 201602-01 privalo priimti vienkartinių
pakuočių , už kurias nustatytas
užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, taip
pat ir pardavėjus, kurie savanoriškai
dalyvaus užstato už vienkartines
pakuotes sistemoje), Užstato
administratoriaus lėšomis aprūpinti
priimtų iš vartotojų vienkartinių
pakuočių atliekų (t. y. priimtų rankiniu
ir automatizuotu būdu) pakavimo
priemonėmis: specialiais maišais,

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
50000 vnt.

200000 vnt.

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS

300000 vnt.

200000 vnt.
208654,00 EUR (720440,5312
Lt)
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Priemonės
pavadinimas

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

lipdukais ir maišų uždarymo
priemonėmis

5. Vienkartinių
pakuočių atliekų
surinkimas iš
prekybos vietų ir
vežimas į Įstaigos
skaičiavimo centrą.
Pardavėjų sąnaudų,
susijusių su
vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
priėmimu, užstato
grąžinimu ir
visuomenės
informavimu,
kompensavimas

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos

Planuojama samdomomis transporto
priemonėmis surinkti ir išvežti iš
pardavėjų priimtas iš vartotojų
vienkartinių pakuočių atliekas į
Įstaigos skaičiavimo centrą tolesniam
patikrinimui ir paruošimui perdirbti.
Taip pat pagal sutartis, sudarytas su
pardavėjais kompensuoti pardavėjų
sąnaudas, susijusių su vienkartinių
pakuočių, už kurias nustatytas užstatas,
priėmimu, užstato grąžinimu ir
visuomenės informavimu
(kompensavimo mechanizmas
aprašomas Finansavimo schemos V
skyriaus 4 poskyryje)

5.1. Plastikinės (įskaitant PET) pakuotės surinkimas ir
prekybos vietų iš vežimas į skaičiavimo centrą

5.2. Metalinės pakuotės surinkimas iš prekybos vietų ir
vežimas į skaičiavimo centrą

a) Vienkartinių
pakuočių atliekų surinkimui iš
prekybos vietų ir vežimui į
Įstaigos skaičiavimo centrą:
5414607 vnt.
pakuočių atliekų

48731463 vnt.
pakuočių atliekų

64975284 vnt.
pakuočių atliekų

61365546 vnt.
pakuočių atliekų

1224103,68 EUR
(4226585,1863 Lt)
b) Pardavėjų sąnaudų
kompensavimui:
4584367,26 EUR
(15828903,2753 Lt)
a)

2945988 vnt.

26513892 vnt.

35351856 vnt.

33387864 vnt.

b)
a)

2394279 vnt.

21548511 vnt.

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS

28731348 vnt.

27135162 vnt.

b)

923076,24 EUR
(3187197,6415 Lt)
2494269,84 EUR
(8612214,9036 Lt)
223466,04 EUR
(771583,5429 Lt)
2027156,22 EUR
(6999364,9964 Lt)
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Priemonės
pavadinimas

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
I ketvirtis

5.3. Stiklinės pakuotės surinkimas iš prekybos vietų ir
vežimas į skaičiavimo centrą

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis
a)

74340 vnt.

669060 vnt.

892080 vnt.

842520 vnt.

b)

77561,40 EUR
(267804,0019 Lt)
62941,20 EUR
(217323,3754 Lt)

Surinktų iš pardavėjų vienkartinių
pakuočių atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui, kad būtų įvykdytos
Vyriausybės nustatytos pakuočių
atliekų tvarkymo užduotys:

6. Surinktų iš
pardavėjų
vienkartinių
pakuočių atliekų
paruošimas
tolesniam tvarkymui

- surinktų iš pardavėjų vienkartinių
pakuočių atliekų patikrinimas ir
suskaičiavimas Įstaigos skaičiavimo
centre;
- pakuočių atliekų išrūšiavimas:
stiklinės pakuotės atliekos – į 3
frakcijas (žalia, ruda, skaidri),
metalinės pakuotės atliekos – į 2
frakcijas (aliuminis ir kita), plastikinės,
įskaitant PET, pakuotės atliekos –
nerūšiuojama.

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
169 t

1512 t

2027 t

1899 t
1398970,00 EUR
(4830363,6160 Lt)

- išrūšiuotos pakuotės atliekos
susmulkinamos (stiklinės),
presuojamos (metalinės ir plastikinės,
įskaitant PET) ir užbaigiamas
paruošimo perdirbimui ciklas.
6.1. Plastikinės, įskaitant PET, pakuotės atliekų paruošimas
tolesniam tvarkymui (perdirbimui)

109 t

971 t

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS

1302 t

1220 t

898980,722 EUR
(3104000,6367 Lt)
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Priemonės
pavadinimas

Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais
Priemonės aprašymas, tikslas
I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

6.2. Metalinės pakuotės atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui (perdirbimui)

38 t

342 t

458 t

429 t

315993,224 EUR
(1091061,4029 Lt)

6.3. Stiklinės pakuotės atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui (perdirbimui)

22 t

199 t

267 t

250 t

183996,054 EUR
(635301,5764 Lt)

7. Paruoštų
tolesniam tvarkymui
vienkartinių
pakuočių atliekų
(antrinių žaliavų)
perdavimas atliekų
tvarkytojams

Įstaigos skaičiavimo centre paruoštų
tolesniam tvarkymui vienkartinių
pakuočių atliekų (antrinių žaliavų)
perdavimas atliekų tvarkytojams, kad
būtų užtikrintas Vyriausybės nustatytų
pakuočių atliekų tvarkymo užduočių
įvykdymas - skaičiavimo centre
paruoštos tolesniam tvarkymui
(perdirbimui) pakuočių atliekos
(antrinės žaliavos) transportuojamos iki
Įstaigos viešo konkurso būdu parinktų
atliekų tvarkytojų ir perduodamos
jiems tolesniam atliekų sutvarkymui
pagal sudarytas sutartis

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
169 t

1512 t

2027 t

1899 t
56070,00 EUR (192084,6060
Lt)

7.1. Plastikinės, įskaitant PET, pakuotės atliekų (antrinių
žaliavų) perdavimas atliekų tvarkytojams

109 t

971 t

1302 t

1220 t

36020,00 EUR (123397,3160
Lt)

7.2. Metalinės pakuotės atliekų (antrinių žaliavų)
perdavimas atliekų tvarkytojams

38 t

342 t

458 t

429 t

12670,00 EUR (43404,8860
Lt)

7.3. Stiklinės pakuotės atliekų (antrinių žaliavų)
perdavimas atliekų tvarkytojams

22 t

199 t

267 t

250 t

7380,00 EUR (25282,40404
Lt)

SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANO 2016-2018 METAMS 5 PRIEDAS
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Finansavimo šaltinis ir lėšų
suma1

Priemonės apimtis ir terminai 2016 metais

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

8. Naujų sutartinių
sąlygų 2017 metams
parengimas,
suderinimas su
pavedimo davėjais

Biudžeto 2017 metams sudarymas,
įvertinant rinkos ir ekonomines
tendencijas, numatomų surinkti
vienkartinių pakuočių atliekų kiekius,
Įstaigos sąnaudų pokytį. Įstaigos
taikomos Administravimo įmokos
dydžio peržiūrėjimas/perskaičiavimas,
atsižvelgiant į parengtą biudžetą,
reikiamų sutarčių pakeitimų, susijusių
su perskaičiuotu Administravimo
įmokos dydžiu ir kt., parengimas,
suderinimas ir pasirašymas su
pavedimo davėjais

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Atnaujintų
sutarčių priedų
(ir (ar)
susitarimų dėl
sutarčių
pakeitimo)
2017 metams
sudarymas su
pavedimo
davėjais

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos
10000,00 EUR (34528,0000
Lt)

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2015 m. vasario 4 d.
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