INFORMACIJA APIE UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS 2016 M. I PUSMETĮ VYKDYTAS SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANE (SOP)
NUMATYTAS PRIEMONES

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 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 2016
metais

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 2016-02-01 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.

II ketvirtis

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

Iš viso turima
sudarytų sutarčių su
pavedimo davėjais –
171.

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Sutarčių su
naujais
pavedimo
davėjais ir
pardavėjais
sudarymas

Iš viso turimos
sudarytos 546
bendradarbiavimo
sutartys su
pardavėjais
(juridiniais
asmenimis) ir šiomis
sutartimis susitarta
dėl vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
atliekų priėmimo iš
vartotojų 2111
priėmimo vietoje
(parduotuvėje/
prekybos vietoje).

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

Iš viso turima
sudarytų sutarčių su
pavedimo davėjais 251.
Iš viso turimos
sudarytos 789
bendradarbiavimo
sutartys su pardavėjais
(juridiniais
asmenimis) ir šiomis
sutartimis susitarta
dėl vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
atliekų priėmimo iš
vartotojų 2487
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.

1

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 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 2016
metams

1

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.

Atliekų
tvarkytojų
parinkimas
ir sutarčių
sudarymas

II ketvirtis

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti
rezultatai (skaitinės reikšmės)
I ketvirtis
Parengtos viešo
konkurso sąlygos,
pranešimas apie
vykdomą konkursą
buvo viešai
skelbiamas
internetiniame
tinklapyje
www.usad.lt ir
dienraštyje „Lietuvos
rytas“. Įvykdyti vieši
konkursai, kurių metu
parinkti atliekų
tvarkytojai bei su jais
sudarytos:
- 2 sutartys dėl
vienkartinių PET
pakuočių atliekų
sutvarkymo;
- 1 sutartis dėl
vienkartinių
metalinių pakuočių
atliekų sutvarkymo;
- 1 sutartis dėl
vienkartinių stiklinių
pakuočių atliekų
sutvarkymo.

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

Parengtos viešo
konkurso sąlygos,
pranešimas apie
vykdomą konkursą
buvo viešai skelbiamas
internetiniame
tinklapyje
www.usad.lt ir
dienraštyje „Lietuvos
rytas“. Įvykdytas
viešas konkursas,
kurio metu parinktas
atliekų tvarkytojas bei
su juo sudaryta:
- 1 sutartis dėl
vienkartinių metalinių
pakuočių atliekų
sutvarkymo.

Banko overdraftas1 ir
nuosavos apyvartinės
lėšos - 1649,32 EUR
(teisinės konsultacijos,
rengiant viešo konkurso
sąlygas, sutartis su
atliekų tvarkytojais bei
vykdant konkursus, taip
pat pranešimų apie
konkursus viešas
paskelbimas)

Overdraftas - trumpalaikio kreditavimo forma, skirta įstaigos apyvartinėms lėšoms papildyti, mokėjimams vykdyti ir pan.
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

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

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

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

Priemonių vykdymo stadija, pasiekti
rezultatai (skaitinės reikšmės)

II ketvirtis

I ketvirtis

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

Atsižvelgiant į
pardavėjų išreikštą
pageidavimą dėl
taromatų įrengimo, iš
viso iki 2016 m. I
ketv. pabaigos
prekybos vietose
(parduotuvėse)
faktiškai buvo įrengti
ir naudojami 707
taromatai2,
užtikrinama jų
techninė priežiūra ir
remontas.

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

Atsižvelgiant į
pardavėjų išreikštą
pageidavimą dėl
taromatų įrengimo, iš
viso iki 2016 m. II
ketv. pabaigos
prekybos vietose
(parduotuvėse)
faktiškai buvo įrengti
ir naudojami 894
taromatai3,
užtikrinama jų
techninė priežiūra ir
remontas.

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos - 1874824,00
EUR (pardavėjų
aprūpinimas taromatais
(t. y. taromatų
naudojimui ir jų
techninei priežiūrai bei
remontui)

Užstato administratorius nurodomu laikotarpiu buvo ir tebėra sudaręs susitarimą su taromatų tiekėju, kuris sudaro prielaidas prekybos vietose įrengti ne mažiau kaip 1000 vnt. taromatų.
Tačiau faktiškai Užstato administratoriaus galimybės įrengti taromatus prekybos vietose priklauso nuo pardavėjų pageidavimų (t. y. pardavėjas neturi pareigos priimti Užstato
administratoriaus siūlomą taromatą bei gali vykdyti vienkartinių pakuočių atliekų priėmimą iš vartotojų rankiniu būdu) bei prekybos vietų techninių sąlygų. Iki 2016 m. I ketv. pabaigos
pardavėjai išreiškė pageidavimą dėl 707 taromatų įrengimo prekybos vietose.
3 Užstato administratorius nurodomu laikotarpiu buvo ir tebėra sudaręs susitarimą su taromatų tiekėju, kuris sudaro prielaidas prekybos vietose įrengti ne mažiau kaip 1000 vnt. taromatų.
Tačiau faktiškai Užstato administratoriaus galimybės įrengti taromatus prekybos vietose priklauso nuo pardavėjų pageidavimų (t. y. pardavėjas neturi pareigos priimti Užstato
administratoriaus siūlomą taromatą bei gali vykdyti vienkartinių pakuočių priėmimą iš vartotoju rankiniu būdu) bei prekybos vietų techninių sąlygų. Iki 2016 m. II ketv. pabaigos pardavėjai
išreiškė pageidavimą dėl 894 taromatų įrengimo prekybos vietose.
2
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

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

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

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
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

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

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 2016-02-01 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, lipdukais ir maišų
uždarymo priemonėmis.

50000 vnt.

II ketvirtis

200000 vnt.

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

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

Pardavėjai aprūpinti
šiomis vienkartinių
pakuočių, priimtų iš
vartotojų, pakavimo
priemonėmis:

Pardavėjai aprūpinti
šiomis vienkartinių
pakuočių, priimtų iš
vartotojų, pakavimo
priemonėmis:

- maišais - 408600
vnt.

- maišais - 1011450
vnt.

- maišų uždarymo
priemonėmis –
405900 vnt.

- maišų uždarymo
priemonėmis –
1019200 vnt.

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

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 – 483879,00 EUR
(pardavėjų aprūpinimui
kitomis su vienkartinių
pakuočių atliekų
priėmimu susijusiomis
priemonėmis)

5

Priemonės
pavadinimas

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

Priemonės aprašymas, tikslas

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).

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

5414607
vnt.
pakuočių
atliekų, iš jų:

48731463
vnt.
pakuočių
atliekų, iš jų:

- PET
pakuotės –
2945988
vnt.

- PET
pakuotės 26513892
vnt.

- metalinės
pakuotės –
2394279
vnt.

- metalinės
pakuotės –
21548511
vnt.

- stiklinės
pakuotės 74340 vnt.

- stiklinės
pakuotės 669060 vnt.

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

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

II ketvirtis

12315021 vnt.
pakuočių atliekų, iš
jų:
- PET pakuotės 7801177 vnt.

118780886 vnt.
pakuočių atliekų, iš jų:
- PET pakuotės 72856188 vnt.

- metalinės pakuotės4293750 vnt.

- metalinės pakuotės41397902 vnt.

- stiklinės pakuotės 220094 vnt.

- stiklinės pakuotės 4526796 vnt.

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos:
a) Vienkartinių
pakuočių atliekų
surinkimui iš prekybos
vietų ir vežimui į
Įstaigos skaičiavimo
centrą: 540031,00 EUR
b) Pardavėjų
sąnaudų
kompensavimui:
3531831,00 EUR
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

169 t, iš jų:

1512 t, iš jų:

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

II ketvirtis

320 t, iš jų:

4344 t, iš jų:

- PET pakuotės – 209
t

- PET pakuotės – 2391
t

- metalinės pakuotės
– 48 t

- metalinės pakuotės –
718 t

- stiklinės pakuotės 63 t

- stiklinės pakuotės 1235 t

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

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.

- PET
pakuotės –
109 t

- PET
pakuotės –
971 t

- metalinės
pakuotės –
38 t

- metalinės
pakuotės –
342 t

- stiklinės
pakuotės –
22 t

- stiklinės
pakuotės 199 t

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos 425793,31 EUR
(surinktų iš pardavėjų
vienkartinių pakuočių
atliekų paruošimui
tolesniam tvarkymui)

- išrūšiuotos pakuotės atliekos
susmulkinamos (stiklinės),
presuojamos (metalinės ir plastikinės,
įskaitant PET) ir užbaigiamas
paruošimo perdirbimui ciklas.
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Priemonės
pavadinimas

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

Priemonės aprašymas, tikslas

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

SOP 2016 m. I pusmetį
planuotų vykdyti
priemonių apimtys ir
terminai
I ketvirtis

II ketvirtis

169 t, iš jų:

1512 t, iš jų:

- PET
pakuotės –
109 t

- PET
pakuotės –
971 t

- metalinės
pakuotės –
38 t

- metalinės
pakuotės –
342 t

- stiklinės
pakuotės –
22 t

- stiklinės
pakuotės –
199 t

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

II ketvirtis

4414 t, iš jų:
20 t, iš jų:

2016 m. I pusmetį
vykdytų priemonių
finansavimo šaltinis ir
lėšų suma

- PET pakuotės – 2415
t

- PET pakuotės – 20 t
- metalinės pakuotės –
722 t
- stiklinės pakuotės –
1277 t

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos - 42744,00 EUR
(paruoštų tolesniam
tvarkymui vienkartinių
pakuočių atliekų
(antrinių žaliavų)
perdavimas atliekų
tvarkytojams)

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2016 m. rugpjūčio 11 d.
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