UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS SISTEMOS ORGANIZAVIMO PLANE (SOP) 2017-2019 M. NUSTATYTŲ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ1 VYKDYMAS 2017 M.

Priemonės
pavadinimas

1. Sutarčių su
pavedimo davėjais
bei pardavėjais
dėl vienkartinių
pakuočių, už
kurias numatytas
užstatas,
tvarkymo
organizavimo
2017 metais
sudarymas

Priemonės aprašymas, tikslas

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.

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo
sudarytos 326 sutartys3 su pavedimo
davėjais, t. y. gamintojais ir
importuotojais, kurie tiekia Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai gaminius,
už kurių vienkartinę pakuotę pagal
Lietuvos Respublikos pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo
nuostatas nustatytas užstatas
(pavedimo davėjų 2017 m. sąrašas
pateikiamas SOP metinės ataskaitos
Priede Nr. 1).
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo
sudarytos 1080 sutartys4 su
pakuočių pardavėjais, taip pat
sudarytos 296 sutartys su Horeca

Priemonės
įvykdymo data

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Sutarčių su
pavedimo
davėjais
sudarymas5 – iki
2017 m.
gruodžio 31 d.

Trys 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.

Sutarčių su
pakuočių
pardavėjais,
Horeca
sektoriaus
įmonėmis,
biurais ir taros
supirktuve
sudarymas6 – iki

Su Aplinkos ministerija suderinto Sistemos organizavimo plano 2017-2019 m. 7skyrius „Užstato administratoriaus numatomos priemonės ir veiksmai 2017 m., užtikrinantys užstato už vienkartines pakuotes sistemos įgyvendinimą“
Lentelėje pateikiami skaičiai yra nurodyti remiantis atliekų tvarkymo apskaitos duomenimis ir yra suapvalinti. Apvalinant skaičius (pvz.: tonas) taikomos matematinės skaičių apvalinimo taisyklės, t. y. jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio
apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaičius lieka nepakitęs. Dėl apvalinimo
taisyklių taikymo galimos matematinės paklaidos.
3 Nurodomos visos sutartys, įskaitant ir tas, kurios buvo nutrauktos ar pasibaigė (dėl pavedimo davėjų bankroto, veiklos nutraukimo ar kt. priežasčių), laikotarpyje iki 2017 m. gruodžio 31 d.
4Sutartys su pakuočių pardavėjais yra dviejų tipų priklausomai nuo vienkartinių pakuočių priėmimo būdo: sutartis dėl vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, priėmimo rankiniu būdu ir sutartis dėl automatizuoto priėmimo (t. y.
taromatais). Kadangi tam tikrais atvejais vienas pardavėjas (juridinis asmuo) turi ne vieną prekybos vietą, o jose gali būti taikomi skirtingi atliekų priėmimo būdai, t. y. su tuo pačiu pardavėju sudaromos dvi sutartys (viena dėl rankinio priėmimo
būdo, kita – dėl automatizuoto). Nurodomos visos sutartys, sudarytos iki 2017 m. gruodžio 31 d., įskaitant ir tas kurios nutrauktos ar pasibaigė 2017 m. dėl pardavėjų bankroto, veiklos nutraukimo ar kt. priežasčių
5 Lentelėje nurodomas laikotarpis nuo pirmosios sutarties 2016 metais sudarymo (pasirašymo) dienos iki paskutinės sutarties 2017 metais sudarymo dienos.
6 Lentelėje nurodomas laikotarpis nuo pirmosios sutarties 2016 metais sudarymo (pasirašymo) dienos iki paskutinės sutarties 2017 metais sudarymo dienos
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Priemonės
pavadinimas

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

7

Priemonės aprašymas, tikslas

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.

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)

Priemonės
įvykdymo data

sektoriaus įmonėmis, biurais ir taros
supirktuve.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Parengtos viešo konkurso sąlygos,
pranešimas apie vykdomą konkursą
buvo viešai skelbiamas
internetiniame tinklapyje
www.grazintiverta.lt ir dienraštyje
„Lietuvos rytas“ (2017 11 27).
Įvykdytas viešas konkursas
„Užstato sistemoje surinktų
vienkartinių metalinių pakuočių
atliekų pardavimo ir perdirbimo
paslaugų pirkimas“; vertinami gauti
pasiūlymai, sutartį dėl metalinių
vienkartinių pakuočių, kurioms
taikomas užstatas, atliekų
sutvarkymo (perdirbimo) numatoma
pasirašyti 2018 m.sausio mėn.

Viešas
konkursas:
„ Užstato
sistemoje
surinktų
vienkartinių
metalinių
pakuočių atliekų
pardavimo ir
perdirbimo
paslaugų
pirkimas“
nuo 2017 m.
lapkričio 27 d.
iki 2017 m.
gruodžio 19 d.

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Banko overdraftas7 ir nuosavos
apyvartinės lėšos - 15,26 EUR
(pranešimo apie konkursus viešas
paskelbimas)

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

2

Priemonės
pavadinimas

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

8

Priemonės aprašymas, tikslas

Iš viso prekybos vietose bus naudojami 1006
taromatai bei užtikrinama jų techninė
priežiūra ir remontas8.

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)
Atsižvelgiant į pardavėjų išreikštą
pageidavimą dėl taromatų įrengimo,
iš viso iki 2017 m. pabaigos prekybos
vietose (parduotuvėse) faktiškai
buvo naudojami 1073 taromatai,
užtikrinama jų techninė priežiūra ir
remontas (949 taromatų įrengė
Užstato administratoriaus parinktas
taromatų gamintojas, 124 taromatus,
pardavėjų pageidavimu, įsigijo ir
įsirengė patys pardavėjai).

Priemonės
įvykdymo data

Pardavėjų
aprūpinimas
taromatais,
įskaitant jų
įrengimą,
techninę
priežiūrą ir
remontą9 – nuo
2017 m. sausio
1d. iki 2017 m.
gruodžio 31 d.

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos – 7 511 497 EUR
(pardavėjų aprūpinimas taromatais
(t. y. taromatų naudojimui ir jų
techninei priežiūrai bei remontui)
10

Detalesnė informacija apie taromatų naudojimą, įskaitant jų techninę priežiūrą ir remontą pateikiama Finansavimo schemos V skyriuje.

Pardavėjai buvo aprūpinami taromatais ir šių taromatų techninė priežiūra ir remontas buvo vykdomas visus metus, pradedant nuo užstato už vienkartines pakuotes sistemos funkcionavimo pirmosios dienos.
10 Sąnaudos susijusios, su pardavėjais, kuriems taromatus pastatė ir jų techninę priežiūrą bei remontą atlieka Užstato administratoriaus parinktas taromatų gamintojas, kaip nurodyta Finansavimo schemoje, taip pat pardavėjais, kurie patys savo
lėšomis įsigijo ir pasistatė prekybos vietose taromatus bei patys užtikrina šių taromatų techninę priežiūrą ir remontą (t. y. Užstato administratorius kompensuoja ir šių pardavėjų sąnaudas, susijusias su įsigytais taromatais bei jų technine
priežiūra ir remontu).
9
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Priemonės
pavadinimas

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

11
12

Priemonės aprašymas, tikslas

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
priemonėmis11: specialiais maišais, lipdukais ir
maišų uždarymo priemonėmis

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)

Priemonės
įvykdymo data

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Pardavėjai12 aprūpinti šiomis
vienkartinių pakuočių, priimtų iš
vartotojų, pakavimo priemonėmis:
- maišais - 2749133 vnt.
- maišų uždarymo priemonėmis –
2749408 vnt.
Taip pat pardavėjai aprūpinti
lipdukais (ne mažiau kaip vienas
lipdukas vienai maišų uždarymo
priemonei) bei papildomai maišų
laikikliais, valymo, dezinfekavimo
priemonėmis.

Aprūpinimas
pakavimo
priemonėmis –
nuo 2017 m.
sausio mėn. 1d.
iki 2017 m.
gruodžio mėn.
31 d.

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos – 574512 EUR
(pardavėjų aprūpinimui kitomis su
vienkartinių pakuočių atliekų
priėmimu susijusiomis
priemonėmis)

Įskaitant priemones, kuriomis aprūpinamos ir HORECA sektoriaus įmonės, biurai ir taros supirktuvės, nurodyti Plano III skyriuje

Įskaitant Horeca sektoriaus įmones, biurus ir supirktuves, kaip nurodyta Sistemos organizavimo plano metinėje ataskaitoje
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Priemonės
pavadinimas

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

13
14

Priemonės aprašymas, tikslas

Planuojama samdomomis transporto
priemonėmis surinkti ir išvežti iš priėmimo
vietų13 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)

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)

538 508 120 vnt. pakuočių atliekų,
iš jų:
- PET pakuotės - 322 522 193 vnt.
- metalinės pakuotės190 221 090 vnt.
- stiklinės pakuotės -25 764 837
vnt.

Priemonės
įvykdymo data

Surinkimas iš
prekybos vietų
ir vežimas į
Įstaigos
skaičiavimo
centrą – nuo
2017 m. sausio
1 d. iki 2017 m.
gruodžio 31 d.
Pardavėjų
sąnaudų
kompensavimas
– nuo 2017 m.
sausio 1 d. iki
2017 m.
gruodžio 31 d

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos:
a) Vienkartinių pakuočių
atliekų surinkimui iš prekybos
vietų14 ir vežimui į Įstaigos
skaičiavimo centrą:
2505229,00 EUR
(PET – 1897030 Eur
Metalinėms pakuotėms- 245966
Eur
Stiklinėms pakuotėms – 362233
Eur)
b) Pardavėjų sąnaudų
kompensavimui:
14578642,00 EUR
(PET pakuotėms – 8564491 Eur
Metalinėms pakuotėms- 5272686
Eur
Stiklinėms pakuotėms – 741465
Eur)

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

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

Priemonės aprašymas, tikslas

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

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)

Iš viso surinktas kiekis, ruošiamas
tolimesniam tvarkymui 21451,685 t, iš jų:
- PET pakuotės – 10942,178 t
- metalinės pakuotės – 3286,326 t
- stiklinės pakuotės – 7223,181 t

Priemonės
įvykdymo data

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Surinktų iš
pardavėjų
vienkartinių
pakuočių atliekų
ruošimas ir
perdavimas
tolesniam
tvarkymui – nuo
2017 m. sausio
1 d. iki 2017 m.
gruodžio 31 d..

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos : 1328518,00
EUR
(surinktų vienkartinių pakuočių
atliekų paruošimui ir perdavimui
atliekų tvarkytojams tolesniam
tvarkymui:
PET pakuotėms- 795673,00 Eur
Metalinėms pakuotėms469282,00 Eur
Stiklinėms pakuotėms – 63563,00
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

Priemonės vykdymas 2017 m.,
apimtis
(jei įmanoma, skaitine reikšme2)

Priemonės
įvykdymo data

Priemonės finansavimo šaltinis
ir lėšų suma

Sudarytas ir Įstaigos valdybos
patvirtintas biudžetas 2018 m., taip
pat, atsižvelgiant į užstato už
vienkartines pakuotes sistemos
veiklos rezultatus bei patvirtintą
Įstaigos biudžetą 2018 m., patvirtinti
Administravimo įmokos dydžiai
pavedimo davėjams bei Sąnaudų
kompensavimo tarifai pardavėjams
2018 m.
Kadangi sudarant sutartis su
pavedimo davėjais bei pardavėjais
buvo susitarta dėl Administravimo
įmokos dydžio bei Sąnaudų
kompensavimo tarifų keitimo
tvarkos, pagal kurią minėti dydžiai
gali būti keičiami nepasirašant
atskirų susitarimų su pavedimo
davėjais ir pardavėjais (t. y.
Administratorius iš anksto
informuoja pavedimo davėjus ir
pardavėjus apie planuojamus
įmokų/tarifų pasikeitimus), nebuvo
poreikio sudaryti atskirus
susitarimus su pavedimo davėjais ir
pardavėjais dėl Administravimo
įmokos dydžio ir sąnaudų
kompensavimo tarifų keitimo 2018
metams.

Įstaigos
biudžetas 2018
m. ir
Administravimo
įmokos dydžiai
pavedimo
davėjams 2018
metams
patvirtinti 2017
m. lapkričio 28
d. vykusiame
Įstaigos
valdybos
posėdyje.
Sąnaudų
kompensavimo
tarifai
pardavėjams
2018 metams
patvirtinti 2017
m. spalio mėn.
24 d. vykusiame
Įstaigos
valdybos
posėdyje.

Banko overdraftas ir nuosavos
apyvartinės lėšos: 27357,50 Eur
(išlaidos už auditorių atliktą
nepriklausomą pardavėjų pakuočių
surinkimo sąnaudų auditą; Audito
išvadomis remiantis, buvo pakeisti
tarifų įkainiai 2018 – iems metams)

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2018 m. vasario 20 d.
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