INFORMACIJA APIE UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS 2017 M. I PUSMETĮ VYKDYTAS SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANE (SOP)
NUMATYTAS PRIEMONES

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

1. Sutarčių
parengimas ir
sudarymas su
pavedimo
davėjais
(gamintojais ir
importuotojais)
bei pardavėjais
dėl vienkartinių
pakuočių, už
kurias numatytas
užstatas,
tvarkymo
organizavimo
2017 metais

II ketvirtis

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis
Iš viso turima
sudarytų sutarčių su
pavedimo davėjais –
314

Planuojama tęsti sutarčių
pasirašymą ir papildomai pasirašyti
sutartis su naujais gamintojais ir
importuotojais, užstato už
vienkartines pakuotes sistemoje
pageidaujančiais dalyvauti per VšĮ
„Užstato sistemos
administratorius“, taip pat naujais
pardavėjais, kurie privalo
organizuoti vienkartinių pakuočių
atliekų priėmimą ir užstato
grąžinimą ar savo pasirinkimu nori
dalyvauti šioje sistemoje.

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Iš viso turimos
sudarytos 1182
bendradarbiavimo
sutartys su
pardavėjais
(juridiniais
asmenimis) ir šiomis
sutartimis susitarta
dėl vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
atliekų priėmimo iš
vartotojų 3099
priėmimo vietoje
(parduotuvėje/
prekybos vietoje).

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

Iš viso turima sudarytų
sutarčių su pavedimo davėjais
- 310
Iš viso turimos sudarytos
1218 bendradarbiavimo
sutartys su pardavėjais
(juridiniais asmenimis) ir
šiomis sutartimis susitarta dėl
vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas,
atliekų priėmimo iš vartotojų
3143 priėmimo vietose
(parduotuvėse/
prekybos vietose).

Du VšĮ „Užstato sistemos
administratorius“
darbuotojai, vykdydami
dalį savo pareiginių
funkcijų (t. y. be toliau
nurodomų sutarčių
sudarymo koordinavimo ir
organizavimo funkcijų
darbuotojai taip pat atliko
ir kitas funkcijas,
numatytas jų pareiginėse
instrukcijose), koordinavo
ir organizavo sutarčių su
pavedimo davėjais bei
pardavėjais pasirašymą, t.
y. šios priemonės
vykdymui papildomos
lėšos, išskyrus darbuotojų
atlyginimą, nebuvo
skiriamos.
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

2. Atliekų
tvarkytojų
parinkimas viešo
konkurso būdu ir
sutarčių dėl
vienkartinių
pakuočių
perdirbimo
sudarymas 2018
metams

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

1

2

II ketvirtis

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.
2017 m. III ketvirtis

Viešas
konkursas
bus
skelbiamas
2017 m. III
ketvirtyje

Viešas
konkursas
bus
skelbiamas
2017 m. III
ketvirtyje

Iš viso prekybos vietose bus
naudojami 1006 taromatai bei
užtikrinama jų techninė priežiūra ir
remontas1.

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1006
taromatai ir
užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1006
taromatai ir
užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

2017 m. I ketvirtyje
1011 prekybos
vietose yra naudojami
taromatai ir
užtikrinama visų šių
taromatų techninė
priežiūra ir remontas

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

2017 m. II ketvirtyje 1040
prekybos vietose yra
naudojami taromatai ir
užtikrinama visų šių taromatų
techninė priežiūra ir remontas

Banko overdraftas2 ir
nuosavos apyvartinės
lėšos:
Pardavėjų aprūpinimui
taromatais - taromatų
naudojimui ir jų techninei
priežiūrai bei remontui:

3 631 153,00 Eur

Detalesnė informacija apie taromatų naudojimą, įskaitant jų techninę priežiūrą ir remontą pateikiama Finansavimo schemos V skyriuje.
Overdraftas - trumpalaikio kreditavimo forma, skirta įstaigos apyvartinėms lėšoms papildyti, mokėjimams vykdyti ir pan.
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

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

3

Užstato administratorius numato
visus pakuočių pardavėjus (t. y.
pardavėjus, kurie pagal Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą
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 priemonėmis3:
specialiais maišais, lipdukais ir
maišų uždarymo priemonėmis

II ketvirtis

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis
Pardavėjai aprūpinti
šiomis vienkartinių
pakuočių, priimtų iš
vartotojų, pakavimo
priemonėmis:
- maišais – 343008
vnt.

400000 vnt.

595000 vnt.

- maišų uždarymo
priemonėmis –
343008 vnt.
Taip pat pardavėjai
aprūpinti lipdukais
(ne mažiau kaip
vienas lipdukas vienai
maišų uždarymo
priemonei) bei
papildomai maišų
laikikliais.

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis
Pardavėjai aprūpinti šiomis
vienkartinių pakuočių, priimtų
iš vartotojų, pakavimo
priemonėmis:
- maišais - 1029024 vnt.
- maišų uždarymo
priemonėmis – 1029024 vnt.
Taip pat pardavėjai aprūpinti
lipdukais (ne mažiau kaip
vienas lipdukas vienai maišų
uždarymo priemonei) bei
papildomai maišų laikikliais,
valymo, dezinfekavimo
priemonėmis.

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos:

295 978,00 Eur

Įskaitant priemones, kuriomis aprūpinamos ir HORECA sektoriaus įmonės, biurai ir taros supirktuvės, nurodyti Plano IV skyriuje
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

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

4

Planuojama samdomomis
transporto priemonėmis surinkti ir
išvežti iš priėmimo vietų4
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 schemoje)

96402289
vnt.
pakuočių
atliekų

II ketvirtis

143925732
vnt.
pakuočių
atliekų

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

116537565 vnt.
pakuočių atliekų

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

142992109 vnt.
pakuočių atliekų

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos:
a) Vienkartinių
pakuočių atliekų
surinkimui iš prekybos
vietų ir vežimui į Įstaigos
skaičiavimo centrą:
1 269 111,00 Eur
b) Pardavėjų
sąnaudų kompensavimui:
6 817 512,00 Eur

Įskaitant vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų surinkimas iš HORECA sektoriaus įmonių, biurų, taros supirktuvių, kaip numatyta Plano IV skyriuje
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

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

57478055
vnt.

85862615
vnt.

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

35125479
vnt.

52471598
vnt.

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

3798755
vnt.

5591519
vnt.

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

86242854

a)

450836 Eur
528333 Eur

38977326

49944921

a)

47182 Eur
56986 Eur

5846736

6804334

71713503

a)

85695 Eur

100079 Eur
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

6. Surinktų
vienkartinių
pakuočių atliekų
paruošimas
tolesniam
tvarkymui ir
perdavimas
atliekų
tvarkytojams

Surinktų vienkartinių pakuočių
atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui, kad būtų įvykdytos
Vyriausybės nustatytos pakuočių
atliekų tvarkymo užduotys:
- surinktų 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.
- išrūšiuotos pakuotės atliekos
susmulkinamos (stiklinės),
presuojamos (metalinės ir
plastikinės, įskaitant PET) ir
užbaigiamas paruošimo
perdirbimui ciklas.
- paruoštų tolesniam tvarkymui
vienkartinių pakuočių atliekų
(antrinių žaliavų) perdavimas
atliekų tvarkytojams

3447 t

II ketvirtis

5126 t

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

4905 t

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

5650 t

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos 664 350,00 Eur
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

II ketvirtis

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

6.1. Plastikinės (PET) pakuotės atliekų paruošimas
tolesniam tvarkymui (perdirbimui)

1782 t

2662 t

2516

2875

404323,41 Eur

6.2. Metalinės pakuotės atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui (perdirbimui)

601 t

898 t

727

853

227606,31 Eur

6.3. Stiklinės pakuotės atliekų paruošimas tolesniam
tvarkymui (perdirbimui)

1064 t

1566 t

1662

1922

32420,28 Eur
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Priemonės
pavadinimas

7. Naujų
sutartinių sąlygų
2018 metams
parengimas,
suderinimas su
pavedimo
davėjais

Priemonės aprašymas, tikslas

Biudžeto 2018 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

SOP 2017 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

Atnaujintų
sutarčių
priedų (ir
(ar)
susitarimų
dėl sutarčių
pakeitimo)
2018
metams
sudarymas
su pavedimo
davėjais
planuojamas
2017 m. IV
ketvirtį

Atnaujintų
sutarčių
priedų (ir
(ar)
susitarimų
dėl sutarčių
pakeitimo)
2018
metams
sudarymas
su pavedimo
davėjais
planuojamas
2017 m. IV
ketvirtį

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti rezultatai
(skaitinės reikšmės)
I ketvirtis

2017 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2017 m. rugpjūčio 30 d.
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