Užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos 2018-2020 m.
vykdymo metinė ataskaita už 2018 metus
Viešoji įstaiga „Užstato sistemos administratorius“ (toliau tekste taip pat vadinama „Įstaiga“ arba „Užstato
administratoriumi“), vadovaudamasi Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano,
finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą
teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d įsakymu Nr. D1-791 su visais įsakymo
pakeitimais, parengė šią informaciją apie Užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos 20182020 m. (toliau tekste taip pat vadinama „Finansavimo schema“) vykdymą 2018 metais ( toliau tekste taip pat
vadinama „Finansavimo schemos vykdymo metine ataskaita“).
Su Aplinkos ministerija suderintoje Finansavimo schemoje 2018-2020 metams buvo pateikta informacija ir
duomenys pagrįsti vienkartinių pakuočių, už kurias pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatymą nustatytas užstatas (toliau tekste taip pat vadinama „vienkartine pakuote“ arba
„vienkartine pakuote, už kurią nustatytas užstatas“), kiekiais ir atitinkamai sumomis, dėl kurių Užstato
administratorius šios schemos derinimo su Aplinkos ministerija metu buvo pasirašęs sutartis su gamintojais ir
importuotojais, kurie tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už
kurią nustatytas užstatas. Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Užstato administratorius yra sudaręs 361 sutartis1 su
pavedimo davėjais, t. y. gamintojais ir importuotojais, kurie tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius,
už kurių vienkartinę pakuotę nustatytas užstatas.

1. Užstato administratoriaus
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Pavedimo davėjai, t. y. gamintojai ir importuotojai, tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius,
supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas, pagal sudarytas sutartis su Užstato
administratoriumi, šiose sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, moka Užstato administratoriui įmokas už
užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimą (toliau tekste taip pat vadinama „Administravimo
įmoka“). Užstato administratoriaus ir pavedimo davėjų sudarytose sutartyse numatyta, kad pavedimo davėjas
kas mėnesį moka Užstato administratoriui Administravimo įmokas.
Pavedimo davėjams pagal sutartis su Užstato administratoriumi per 2018 metus faktiškai taikytų ir jų mokėtų
įmokų, susijusių su užstato už vienkartinės pakuotes sistemos administravimu, dydžiai (nurodant įmokos dalį,
mokamą už atliekų tvarkymą eurais už toną ar vienetą) pateikiami 1 lentelėje.
Administravimo įmokos suma apskaičiuojama padauginant pavedimo davėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektą vienkartinių pakuočių kiekį (vienetais) iš tam tikrai vienkartinei
pakuotei taikomo Administravimo įmokos dydžio (tarifo). Pavedimo davėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas vienkartinių pakuočių kiekis (pagal medžiagą, vienetais) nustatomas

Nurodomos visos sutartys, įskaitant ir tas, kurios buvo nutrauktos ar pasibaigė (dėl pavedimo davėjų bankroto, veiklos nutraukimo ar kt.
priežasčių), laikotarpyje iki 2018 m. gruodžio 31 d. Užstato administratoriaus pavedimo davėjų 2018 m. sąrašas pateikiamas Užstato už
vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano 2018-2020 m. vykdymo metinės ataskaitos už 2018 m Priede Nr. 1.
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pagal pavedimo davėjo Užstato administratoriui teikiamas pardavimų ataskaitas ir/ar pavedimo davėjo
patikrinimų duomenis.
1 lentelė. Administravimo įmokos dydžiai 2018 m

Administravimo įmokos dydis2 EUR/ vnt.
Vienkartinės pakuotės, už kurią nustatytas pagal brūkšninio kodo (BK) tipą3
užstatas, rūšis (pagal medžiagą)
Unikalus BK4
Vienkartinė plastikinė (PET) pakuotė
Vienkartinė metalinė (aliuminio) pakuotė
Vienkartinė metalinė (geležinė) pakuotė
Vienkartinė stiklinė pakuotė

0,030
0,011
0,029
0,040

Universalus BK5
0,030
0,011
0,029
0,040

Bendros 2018 metų pajamos iš pavedimo davėjų įmokų, susijusių su užstato už vienkartinę pakuotę
administravimu, nurodomos 2 lentelėje.
2 lentelė. Pajamos iš pavedimo davėjų įmokų per 2018 m
Vienkartinės pakuotės, už kurią nustatytas užstatas, rūšis
(pagal medžiagą)
Vienkartinė plastikinė (PET) pakuotė

Gauta pajamų per 2018 m.
(EUR)
11 223 450

Vienkartinė metalinė (aliuminio) pakuotė

2 466 985

Vienkartinė metalinė (geležinė) pakuotė

12 398

Vienkartinė stiklinė pakuotė
Iš viso

1 374 565
15 077 397

Užstato administratoriaus su pavedimo davėjais sudarytose sutartyse numatytas vienkartinis prisijungimo prie
viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ organizuojamos užstato už vienkartines pakuotes sistemos
mokestis (toliau tekste taip pat vadinama „Vienkartiniu prisijungimo mokesčiu“) ir vienkartinės pakuotės, už
kurias nustatytas užstatas, registracijos Užstato administratorius registre (duomenų bazėje) mokestis (toliau
tekste taip pat vadinama „Pakuotės registracijos mokesčiu“). 2018 m, analogiškai kaip 2016 ir 2017 metais,
nebuvo renkamos šios įmokos ir negautos pajamos iš jų, t. y. Vienkartinio prisijungimo mokesčio dydis - 0,000
EUR, Pakuotės registracijos mokesčio dydis - 0,000 EUR.

Visas įmokos dydis (100 proc.) yra skiriamas atliekų tvarkymui
Gamintojai ir importuotojai, sudarydami pavedimo sutartis su Užstato administratoriumi, turi pasirinkimą vienkartines pakuotes žymėti
brūkšniais kodais, kurie skirstomi į dvi klases: Unikalui klasė ir Universali klasė.
4 Unikalus kodas - pavedimo davėjo vienkartinių pakuočių žymėjimui naudojamas nacionalinis brūkšninis kodas, skirtas ženklinti vienkartines
pakuotes, į kurias supakuoti gaminiai tiekiami tik Lietuvos vidaus rinkai ar Lietuvos rinkai ir užsienio valstybių, nenurodytų pavedimo sutartyje
esančiame sąraše, rinkoms.
5 Universalus kodas - pavedimo davėjo vienkartinių pakuočių žymėjimui naudojamas brūkšninis kodas, skirtas ženklinti pakuotes, į kurias
supakuoti gaminiai tiekiami ne tik Lietuvos vidaus rinkai, bet ir užsienio valstybių rinkoms.
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2. Užstato administratoriaus pajamos už antrinių žaliavų pardavimą
2018 m Užstato administratoriaus organizuojamoje užstato už vienkartines pakuotes sistemoje surinkti
vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų kiekiai, paruošti antrinių žaliavų kiekiai ir šių žaliavų
įkainiai bei gautos pajamos už antrinių žaliavų pardavimą nurodomi 3 lentelėje.

3 lentelė. Surinktų vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų kiekiai, antrinių žaliavų
kiekiai6, įkainiai bei pajamos iš antrinių žaliavų per 2018 m
Vienkartinės pakuotės, už kurią nustatytas
užstatas, rūšis (pagal medžiagą)
Matavimo
vienetai

PET

Metalinė

Stiklinė

Viso

Planuojamas 2018 m.
surinkti vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
atliekų kiekis

vnt.

298778415

184399724

30400542

513578680

Faktiškai surinktas
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, atliekų kiekis
per 2018 m.

vnt.

342129527

211258485

28196710

581584722

Planuojamas paruošti
antrinių žaliavų kiekis
per 2018 m.

tonos

10308

3238

7904

21450

Faktiškai paruoštas
antrinių žaliavų kiekis
per 2018 m.

tonos

11 609,002

3 572,497

7 824,859

23 006,358

Planuotas antrinių
žaliavų įkainis (pagal
sutartis sudarytas su
viešo konkurso būdu
parinktais atliekų
tvarkytojais7)

EUR už
toną

235,00

1241,16

44,00

EUR už
toną

286,91

1394,265

44,45

Faktinis antrinių žaliavų
įkainis (pagal sutartis
sudarytas su viešo

Kiekiai nurodomi, atsižvelgiant į galiojančias Užstato administratoriaus ir pavedimo davėjų (t. y. gamintojų ir importuotojų, kurie tiekia
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas) sutartis, kurios buvo
sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.
7 Nurodomi planuojami (PET ir metalinės pakuotės) vidutiniai įkainiai, atsižvelgiant į sutartyse numatytas įkainio apskaičiavimo formules, pagal
kurias kaina priklauso nuo rinkos indeksų. Pateikiant planuojamą stiklinės pakuotės antrinių žaliavų įkainio dydį nurodomas vidutinis įkainio
dydis, kurį apskaičiuojant, be kita ko, buvo atsižvelgiama ir į tai, kad taikomi skirtingi įkainiai skirtingoms stiklo rūšims (pagal spalvą).
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konkurso būdu
parinktais atliekų
tvarkytojais) per 2018
m.
Planuojamos pajamos iš
antrinių žaliavų
pardavimo per 2018 m.

EUR

Faktiškai gautos
pajamos iš antrinių
žaliavų pardavimo per
2018 m.

EUR

2422346,00

3 310 438

4018443,72

4 737 209

347782,20

345 975

6788571,92

8 393 622

3. Užstato už vienkartines pakuotes dydis, Užstato administratoriaus pajamos iš per
metus negrąžinto užstato
2018 m nekeistas nuo užstato sistemos veikimo pradžios galiojantis užstatas už vienkartinę pakuotę dydis, t. y.
0,10 EUR dydžio užstatas už vieną vienkartinę pakuotę.
Atsižvelgiant į užstato už vienkartines pakuotes sistemos rezultatus, pasiektus per 2016 m. bei 2017 m, užstato
sistemoje 2016-2017 metais surinktą vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, kiekį, manoma, kad
esamas užstato dydis yra pakankamas ir motyvuojantis vartotojus grąžinti vienkartinių pakuočių atliekas bei
sudarantis pakankamas prielaidas užtikrinti, kad būtų sutvarkytos gamintojų ir importuotojų Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių vienkartinių pakuočių, kurioms taikomas užstatas, atliekos.
Užstato administratoriaus per 2018 m gautos pajamos iš negrąžinto užstato už vienkartines pakuotes (pagal
pakuočių rūšis) nurodomos 4 lentelėje.
4 lentelė. Gautos pajamos iš negrąžinto užstato per 2018 m
Vienkartinės pakuotės, už kurią
nustatytas užstatas, rūšis (pagal
Vienkartinių pakuočių,
Mata
medžiagą)
už kurias nustatytas
užstatas, kiekiai8 ir
pajamos
Planuojamas išleisti į
Lietuvos Respublikos
vidaus rinką vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, kiekis

vimo
viene
tai

vnt.

PET

Metalinė

Stiklinė

321067586

197944338

35098322

Viso

554110246

Kiekiai nurodomi, atsižvelgiant į galiojančias Užstato administratoriaus ir pavedimo davėjų (t. y. gamintojų ir importuotojų, kurie tiekia
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas) sutartis, kurios buvo
sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.
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Faktiškai išleistas į
Lietuvos Respublikos
vidaus rinką vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, kiekis
per 2018 m.

vnt.

Planuojamas surinkti
(priimti iš vartotojų)
vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas,
atliekų kiekis

vnt.

298778415

184399724

Faktiškai surinktas
(priimtas iš vartotojų)
vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas,
atliekų kiekis per 2018 m.

vnt.

342129527

211258485

Planuojamas nesugrąžintų
(vartotojų negrąžintų
pardavėjams) vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, kiekis

vnt.

22289171

13544613

4697781

40531566

Faktinis nesugrąžintų
(vartotojų negrąžintų
pardavėjams) vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, kiekis
per 2018 m.

vnt.

31985323

13440491

6165510

51591324

Planuojamos pajamos iš
negrąžinto užstato

EUR

2228917,13

1354461,33

469778,09

Faktiškai gautos pajamos
per 2018 m. iš negrąžinto
užstato

EUR

3 221 558

1 434 180

633 146

374114850 224698976

34362220

633176046

30400542

513578680

28196710

581584722

4053156,55

5 288 884

4. Kitos pajamos
Kitos Užstato administratoriaus pajamos yra: kitų susidariusių veikloje antrinių žaliavų pardavimas (5 lentelė)
5 lentelė. Kitos pajamos per 2018 m
Pajamų rūšis
Pajamos iš kitų antrinių žaliavų pardavimo

Pajamų suma (EUR)
104 518

5

Kitos pajamos (palūkanos, baudos, delspinigiai)

88 693

Iš viso:

193 211

5. Sukauptų pajamų bendra suma
Per 2018 m, vykdant užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimo ir organizavimo veiklą, Užstato
administratoriaus sukauptų pajamų bendra suma bei jos detalizavimas pagal pajamų rūšis nurodomas 6 lentelėje.
Šioje lentelėje taip pat pateikiama bendra sukauptų lėšų, t. y. įskaitant ir negrąžinto užstato lėšas, kurios, kaip
paaiškinta 3 skyriuje, yra skirtos įsipareigojimams pardavėjams vykdyti.
6 lentelė. Užstato administratoriaus sukauptų pajamų / lėšų bendra suma per 2018 m
Pajamos

FS planuota gauti 2018
m. (EUR)

Faktiškai gauta per 2018 m
(EUR)

Pajamos iš pavedimo davėjų mokamų
Administravimo įmokų

13228598,97

15 077 397

Pajamos iš Vienkartinio prisijungimo
mokesčio

0,00

0,00

Pajamos iš Pakuotės registracijos mokesčio

0,00

0,00

6788571,92

8 393 622

0,00

193 211

20017170,89

23 664 230

4053156,55

5 288 884

Pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo

Kitos pajamos
VISO PAJAMŲ (be sukauptų negrąžinto
užstato lėšų)
Sukauptos negrąžinto užstato lėšos9
VISO (sukauptos pajamos ir negrąžinto
užstato lėšos)

9

24070327,44

28 953 114

Išsamų paaiškinimą dėl per 2018 m sukaupto negrąžinto užstato sumos žiūrėti 3 skyriuje.
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6. Užstato administratoriaus planuojamų sukaupti lėšų paskirstymas:
6.1. Užstato administratoriaus administravimui
Per 2018 m faktiškai Užstato administratoriaus administravimui skirtos lėšos (detalizuotos pagal konkrečius
poreikius) pateikiamos 7 lentelėje.

7 lentelė. 2018 m. Užstato administratoriaus administravimo sąnaudos

FS planuota skirti
2018 m. (EUR)

Faktiškai skirta
lėšų per 2018 m
(EUR)

Transporto priemonių sąnaudos

34500

32 779

Komandiruočių sąnaudos

4176

3 336

Biuro priemonių sąnaudos

24000

11 966

Draudimo sąnaudos

13068

21 079

Teisinių ir kitų konsultacijų sąnaudos

150000

87 049

Kitos sąnaudos

65280

73 800

Užstato administratoriaus administravimo sąnaudos
pagal konkrečius poreikius

Viso

291024

230 009

Per 2018 m. Viešosios Įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ administracijos padalinyje dirbo 8
darbuotojai, gamybos-logistikos padalinyje dirbo 11 Įstaigos darbuotojų. Įstaiga taip pat yra sudariusi darbuotojų
nuomos paslaugų sutartis dėl darbuotojų, kurie gamybos-logistikos padalinyje atlieka transporto priemonių
krovimo darbus, operuoja įrengimus.
Užstato administratoriaus darbo užmokesčio sąnaudos per 2018 m. nurodomos 8 lentelėje.
8 lentelė. Užstato administratoriaus darbo užmokesčio sąnaudos
FS planuotos
sąnaudos per
2018 metus(EUR)
Darbo užmokesčio sąnaudos, darbuotojų nuomos išlaidos

1497725,99

Faktiškos sąnaudos
per 2018 m (EUR)
1 544 619
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6.2.

Pardavėjų aprūpinimui pakuočių atliekų priėmimo priemonėmis ir šių
priėmimo priemonių remontui ir techninei priežiūrai

Užstato administratoriaus 2018 m sąnaudos, susijusios su pardavėjų aprūpinimu taromatais, įskaitant taromatų
techninę priežiūrą ir remontą, nurodomos 9 lentelėje.
Užstato administratorius 2018 m tęsė visų pakuočių pardavėjų aprūpinimą iš vartotojų priimtų vienkartinių
pakuočių, kurioms taikomas užstatas, atliekų pakavimo priemonėmis, t. y. specialiais maišais, lipdukais bei maišų
uždarymo priemonėmis. Užstato administratoriaus sąnaudos, susijusios su pardavėjų aprūpinimu minėtomis
priemonėmis per 2018 m, nurodomos 9 lentelėje.
9 lentelė. Pardavėjų aprūpinimo vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų priėmimo
priemonėmis, įskaitant priemonių (t. y. taromatų) remonto bei techninės priežiūros, sąnaudos per 2018
m

FS planuotos
sąnaudos per
2018
metus(EUR)

Faktiškos
sąnaudos per
2018 m (EUR)

Pardavėjų aprūpinimas taromatais, įskaitant taromatų techninę
priežiūrą ir remontą, sąnaudos

7827151,92

8 926 960

Pardavėjų aprūpinimas vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų pakavimo priemonėmis10

619663,61

620 669

Pardavėjų aprūpinimo vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų priėmimo priemonės

Viso

8446815,53

6.3.

9 547 629

Pardavėjų sąnaudų, susijusių su vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, priėmimu, užstato grąžinimu ir visuomenės
informavimu, kompensavimui

Per 2018 m pardavėjų sąnaudų kompensavimo įkainiai priklausė nuo pasirinkto vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų priėmimo būdo, t. y. ar minėtos atliekos surenkamos rankiniu būdu, ar
automatizuotomis (nedalyvaujant žmogui) surinkimo priemonėmis (t. y. taromatais) bei nuo pakuotės rūšies
(PET, metalinė, stiklinė). Per 2018 m pardavėjų sąnaudų, susijusių su vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, priėmimu, užstato grąžinimu ir visuomenės informavimu, kompensavimo įkainiai, nurodomi 10
lentelėje.

Įskaitant priemones, kuriomis aprūpinamos ir HORECA sektoriaus įmonės, biurai ir taros supirktuvės, nurodyti Sistemos organizavimo
plano IV skyriuje
10
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10 lentelė. Pardavėjų sąnaudų kompensavimo įkainiai per 2018 m
Vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, atliekų priėmimo būdas

EUR už priimtą vienkartinės pakuotės vnt.

Priėmimas automatizuotu (nedalyvaujant žmogui) būdu (t. y. 832 automatizuoto surinkimo vietos)
PET pakuotės

0,0175

Metalinės pakuotės

0,0137

Stiklinės pakuotės

0,0284

Priėmimas rankiniu būdu, (t. y. 1700 rankinio surinkimo vieta), nepresuojantys taromatai (t.y. 130
automatizuoto surinkimo vietų)
PET pakuotės

0,0138

Metalinės pakuotės

0,0118

Stiklinės pakuotės

0,0148

Užstato administratorius iki 2018 12 31 yra sudaręs sutartis su 1109 pakuočių pardavėjais (juridiniais
asmenimis), turinčiais 2662 prekybos vietų, kuriose priimamos iš vartotojų vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekos. Taip pat yra sudarytos 363 sutartys su Horeca sektoriaus įmonėmis, biurais ir taros
supirktuvėmis (vienkartinės pakuotės pagal šias sutartis surenkamos iš 503 vietų).
Per 2018 m faktiškai Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirtos lėšos (detalizuojant
pagal sąnaudų pobūdį), įskaitant lėšas, kurios skirtos pardavėjų aprūpinimui taromatais, pakavimo priemonėmis,
bei pardavėjų sąnaudų kompensacijoms, pateikiamos 11 lentelėje.

11 lentelė. Sąnaudos, susijusios su pardavėjų sąnaudų kompensavimu, per 2018 m.
FS planuotos
sąnaudos per 2018
metus (EUR)

Faktiškos sąnaudos per
2018 m (EUR)

Kai vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, atliekos priimamos rankiniu būdu

842277,19

824 617

Kai vienkartinės pakuotės, už kurias nustatytas
užstatas, priimamos naudojant automatizuotas
priemones (t. y. taromatus)

7570428,53

8 599 562

Viso

8412705,71

Pardavėjų sąnaudos

9 424 179
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6.4.

Pakuočių atliekų surinkimui, vežimui, tolesniam tvarkymui ir Vyriausybės
nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymui

Užstato administratoriaus sąnaudos, susijusios su vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų
surinkimu, vežimu, tolimesniu tvarkymu ir Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymu
per 2018 m., nurodomos 12 lentelėje
12 lentelė. Užstato administratoriaus sąnaudos, susijusios su vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, atliekų surinkimu, vežimu, tolimesniu tvarkymu ir Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymu per 2018 m.

FS planuotos sąnaudos per 2018
metus(EUR)

Faktiškos sąnaudos per
2018 m (EUR)

Vienkartinių pakuočių atliekų
surinkimo ir vežimo, į
skaičiavimo centrą sąnaudos

2517856,88

2 359 487

Vienkartinių pakuočių atliekų
paruošimo tolesniam
tvarkymui sąnaudos:

1399705,03

1 366 374

Patalpų nuomos ir
eksploatacijos sąnaudos

511200,00

488 436

Įrangos nuomos ir
eksploatacijos sąnaudos

65688,00

53 255

Presavimo vielos sąnaudos

35895,58

40 722

Svėrimo sąnaudos

3952,07

3 727

Vežimo perdirbėjams sąnaudos

170969,38

169 380

Skaičiavimo centro ir kitos
įrangos nusidėvėjimas

612000,00

610 853

Visos sąnaudos, susijusios su vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų surinkimu vežimu, tolimesniu
tvarkymu ir Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymu

3917561,91

3 725 861
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6.5.

Švietimo programos vykdymui

Užstato administratoriaus sąnaudos, skirtos Švietimo programos vykdymui per 2018 m, pateikiamos 13 lentelėje
13 lentelė. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui 2018 m.
Eilės
Nr.

Švietimo programos priemonės
2018 m.

Skirta lėšų
2018 m. (EUR)

1.

Nuolatinis svetainės (www.grazintiverta.lt) informacijos atnaujinimas

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infografikinio video apie užstato sistemą sukūrimas ir transliavimas internete
Komunikacija ir reklama socialiniuose tinkluose
Interneto reklama
Audio klipai. Gamyba, transliacija ir integracija radijo stotyse
Reklaminio – informacinio klipo sukūrimas ir transliavimas TV eteryje
Informacijos parengimas ir sklaida interneto žiniasklaidoje, regioninėje
spaudoje, ryšių su visuomene paslaugos

3400
27600
4500,00
19500
165000
112700

8.

Informacijos parengimas ir platinimas nacionalinės bei regioninės
žiniasklaidos atstovams

3600,00

9.
10.
11.

Visuomenės aktyvavimo kūrybiniai sprendimai ir techniniai išpildymai
Informacinių stendų atnaujinimas
VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ veiklos ataskaitų rengimas
VISO

3600

77505
400
10000
427 805

Detalesni konkrečių Švietimo programos priemonių aprašymai bei kita su šiomis priemonėmis susijusi
informacija pateikiami Švietimo programos Veiksmų programos ketvirtinėje ataskaitoje.

6.6.

Automatizuotos pakuočių atliekų priėmimo ir sutvarkymo apskaitos
sistemos ir jos duomenų bazės įdiegimui ir (ar) išlaikymui

Automatizuotos pakuočių atliekų priėmimo ir sutvarkymo apskaitos sistemos bei duomenų bazės išlaikymo
sąnaudos nurodytos 14 lentelėje.
14 lentelė. Automatizuotos pakuočių atliekų priėmimo ir sutvarkymo apskaitos sistemos ir duomenų
bazės išlaikymo sąnaudos per 2018 m.
FS planuotos
sąnaudos per
2018 metus (EUR)
Automatizuotos vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų priėmimo ir sutvarkymo
apskaitos sistemos ir duomenų bazės išlaikymo sąnaudos

85776,00

Faktiškos sąnaudos
per 2018 m IV ketvirtį
(EUR)

55 650
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6.7.

Įsiskolinimų dengimui

Įstaigos sąnaudos, susijusios su įsiskolinimų dengimu per 2018 m., nurodytos 15 lentelėje.
15 lentelė. Užstato administratoriaus sąnaudos įsiskolinimų dengimui per 2018 m.
FS planuotos sąnaudos per
2018 metus (EUR)

Faktiškos sąnaudos per
2018 m (EUR)

Palūkanos bankui

155800.00

52 696

Įsiskolinimo dengimas

862918.30

0,00

1018718.30

52 696

Viso

6.8.

Bendras planuojamų sukaupti lėšų ir sąnaudų, susijusių su vienkartinių
pakuočių užstato sistema, paskirstymas 2018 m.

16 lentelė. Bendras Užstato administratorius sukauptų lėšų ir sąnaudų, susijusių su vienkartinių
pakuočių užstato sistema, paskirstymas per 2018 m
FS planuotos
sumos per
2018 metus
(EUR)
I. Viso sukaupta lėšų, susijusių su vienkartinių
pakuočių užstato sistema
Iš Administravimo įmokos
iš Vienkartinio prisijungimo mokesčio
Iš Pakuotės registracijos mokesčio

24070327,44
13228598,97
0.00

Faktiškos
sumos per
2018 m
(EUR)
28 953 114
1 507 7397
0.00

0.00

0.00

Iš antrinių žaliavų pardavimo

6788571,92

8 393 622

iš negrąžinto užstato

4053156,55

5 288 884

Iš kitų pajamų
II. Visos sąnaudos, susijusios su vienkartinių pakuočių
užstato sistema

193 211
24070327,44

25 008 448

Užstato administratoriaus administravimui

291024,00

230 009

Darbo užmokesčiui

1497725,99

1 544 619

12

Pardavėjų aprūpinimui pakuočių atliekų priėmimo
priemonėmis ir šių priėmimo priemonių remontui ir
techninei priežiūrai

8446815,53

9 547 629

Pardavėjų sąnaudų, susijusių su vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas užstatas, priėmimu, užstato grąžinimu
ir visuomenės informavimu, kompensavimui

8412705,71

9 424 179

Pakuočių atliekų surinkimui, vežimui ir tolesniam
tvarkymui ir Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių įvykdymui

3917561,91

3 725 861

Švietimo programos vykdymui

400000,00

427 805

Automatizuotos pakuočių atliekų priėmimo ir sutvarkymo
apskaitos sistemos ir duomenų bazės išlaikymui

85776,00

55 650

1018718,30

52 696

Įsiskolinimų dengimui

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2019 m. vasario 28 d.
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