Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano 2018-2020 m. vykdymo
METINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS
Viešoji įstaiga „Užstato sistemos administratorius“ (toliau tekste taip pat vadinama „Įstaiga“
arba „Užstato administratoriumi“), įgyvendindama aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr. D1-791 „Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano,
finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų
vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punkto reikalavimus bei vadovaudamasi šiuo
įsakymu patvirtinto Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo
schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą
teikimo tvarkos aprašo 30 punkto reikalavimais, parengė šią Užstato už vienkartines pakuotes
sistemos organizavimo plano 2018-2020 m. (toliau tekste vadinama „Sistemos organizavimo
planu“) vykdymo metinę ataskaitą už 2018 metus (toliau tekste taip pat vadinama „Sistemos
organizavimo plano vykdymo metine ataskaita“). Vadovaujantis minėtais reikalavimais taip pat
kartu parengta ir informacija apie Užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos
2018-2020 m. vykdymą 2018 metais bei informacija apie Visuomenės švietimo ir informavimo
užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais programos 2018-2020 m. vykdymą 2018
metais.
I.
sąrašas

Užstato administratoriaus steigėjų, pavedimo davėjų ir kitų narių ar dalininkų

Įstaigos steigėjai (dalininkai):
1. Asociacija LIETUVOS ALUDARIŲ GILDIJA
2. LIETUVOS PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA
3. Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociacija
Užstato administratoriaus pavedimo davėjai
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Užstato administratorius iš viso buvo sudaręs 361 sutartis1 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. Užstato administratoriaus pavedimo davėjų 2018
m. sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1.
II.
Bendras 2018 metais tiektas rinkai Užstato administratoriaus pavedimo davėjų
pakuočių (pagal medžiagas) kiekis

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.
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1 lentelė. 2018 metais Užstato administratoriaus pavedimo davėjų tiektas rinkai pakuočių
kiekis
Vienkartinės pakuotės, už kurią
nustatytas užstatas, rūšis (pagal
medžiagą)

Pavedimo davėjų tiektas Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai vienkartinių
pakuočių kiekis

PET pakuotės

Vienetais
374 114 850

Tonomis
12 481,134

Metalinės pakuotės

224 698 976

3 716,773

Stiklinės pakuotės

34 362 220

9 798,873

Iš viso

633 176 046

25 996,780

III.
Bendras praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Užstato administratoriaus
pavedimo davėjų pakuočių (pagal medžiagas) atliekų kiekis (nurodant pagal savivaldybes,
kurių teritorijose surinktos pakuočių atliekos).
Bendras praėjusiais metais surinktų ir sutvarkytų Užstato administratoriaus pavedimo davėjų
vienkartinių pakuočių (pagal medžiagas), už kurias nustatytas užstatas, atliekų (toliau tekste taip pat
vadinama ir „vienkartinėmis pakuotėmis“) kiekis, nurodant pagal savivaldybes, kurių teritorijose
surinktos pakuočių atliekos, pateikiamas 2 lentelėje.
2018 metais surinktą ir sutvarkytą pakuočių atliekų kiekį įrodančių dokumentų kopijos pateikiamos
kartu su šia ataskaita elektroninėje laikmenoje.
2 lentelė. 2018 metais surinktų ir sutvarkytų Užstato administratoriaus pavedimo davėjų
pakuočių atliekų kiekis pagal savivaldybes
Nr.

Savivaldybė

2018 metais surinktų Užstato administratoriaus pavedimo
davėjų pakuočių atliekų kiekis (tonomis)
PET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

11 - Alytaus m. sav.
12 - Birštono sav.
13 - Vilniaus m. sav.
15 - Druskininkų sav.
18 - Marijampolės sav.
19 - Kauno m. sav.
21 - Klaipėdos m. sav.
23 - Neringos sav.
25 - Palangos m. sav.
27 - Panevėžio m. sav.
29 - Šiaulių m. sav.
30 - Visagino m. sav.
32 - Akmenės r. sav.
33 - Alytaus r. sav.

269,720474
20,162403
2291,997228
90,047968
223,418385
1313,424338
621,625276
14,869370
102,541238
371,441183
480,400666
60,335728
86,792939
44,543500

Metalinės
91,876606
5,396169
792,378791
31,720798
73,217656
447,308116
244,159095
6,148868
39,051188
120,819675
146,151288
28,389131
22,334751
8,298430

Stiklinės
148,339206
24,579694
2710,580926
84,751865
114,340443
1131,599467
570,700005
35,023568
163,450511
232,154931
254,496652
45,022369
27,197615
6,747478

Iš viso
509,936286
50,138266
5794,956945
206,520631
410,976484
2892,331921
1436,484376
56,041806
305,042937
724,415789
881,048606
133,747228
136,325305
59,589408
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

34 - Anykščių r. sav.
36 - Biržų r. sav.
38 - Varėnos r. sav.
39 - Vilkaviškio r. sav.
41 - Vilniaus r. sav.
42 - Elektrėnų sav.
43 - Zarasų r. sav.
45 - Ignalinos r. sav.
46 - Jonavos r. sav.
47 - Joniškio r. sav.
48 - Kalvarijos sav.
49 - Kaišiadorių r. sav.
52 - Kauno r. sav.
53 - Kėdainių r. sav.
54 - Kelmės r. sav.
55 - Klaipėdos r. sav.
56 - Kretingos r. sav.
57 - Kupiškio r. sav.
58 - Kazlų Rūdos sav.
59 - Lazdijų r. sav.
61 - Mažeikių r. sav.
62 - Molėtų r. sav.
63 - Pagėgių sav.
65 - Pakruojo r. sav.
66 - Panevėžio r. sav.
67 - Pasvalio r. sav.
68 - Plungės r. sav.
69 - Prienų r. sav.
71 - Radviliškio r. sav.
72 - Raseinių r. sav.
73 - Rokiškio r. sav.
74 - Rietavo sav.
75 - Skuodo r. sav.
77 - Tauragės r. sav.
78 - Telšių r. sav.
79 - Trakų r. sav.
81 - Ukmergės r. sav.
82 - Utenos r. sav.
84 - Šakių r. sav.
85 - Šalčininkų r. sav.
86 - Švenčionių r. sav.
87 - Šilalės r. sav.
88 - Šilutės r. sav.
89 - Širvintų r. sav.

94,269394
121,136735
113,336043
121,995399
271,597410
91,521504
71,508039
74,470555
188,448085
118,905500
47,615810
127,136204
232,143244
218,511962
121,891461
202,760772
146,122919
83,086262
51,122695
73,057656
203,469937
96,021613
28,933887
106,314973
107,470997
114,505539
113,068679
84,769013
180,114000
143,426912
123,434566
26,336459
61,082168
151,730196
157,586468
116,276403
172,227467
176,723065
115,291588
108,710578
112,897644
83,197597
143,142817
82,706029

28,155416
23,153419
27,503722
34,353881
66,497077
30,783654
17,654137
17,707254
55,350320
27,238094
12,444370
32,596900
69,000390
62,089222
25,529285
72,084782
47,335438
17,703267
15,080018
22,366699
68,805414
22,547235
7,645583
18,983469
24,459636
20,568867
39,731983
23,282981
36,971836
35,173065
28,567096
8,767085
19,686846
52,449895
47,614345
35,561334
39,368704
50,924633
26,782366
20,432756
29,325227
25,756218
51,579838
17,020606

30,708231
34,302089
39,633838
47,491569
151,303766
54,299053
29,039350
26,269673
87,351379
29,346266
10,062277
51,056360
134,885916
85,914868
31,309671
120,859530
90,697517
21,969283
15,945479
16,640223
97,476819
39,879713
6,146120
15,428681
21,119465
23,632546
58,202765
35,588212
45,113069
45,346951
48,077627
9,916891
17,279085
85,887291
67,793753
80,226288
62,949626
80,044857
42,482876
40,073192
48,284735
24,949822
70,867022
22,109791

153,133041
178,592243
180,473603
203,840849
489,398253
176,604211
118,201526
118,447482
331,149784
175,489860
70,122457
210,789464
436,029550
366,516052
178,730417
395,705084
284,155874
122,758812
82,148192
112,064578
369,752170
158,448561
42,725590
140,727123
153,050098
158,706952
211,003427
143,640206
262,198905
223,946928
200,079289
45,020435
98,048099
290,067382
272,994566
232,064025
274,545797
307,692555
184,556830
169,216526
190,507606
133,903637
265,589677
121,836426
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59.
91 - Šiaulių r. sav.
60.
94 - Jurbarko r. sav.
Iš viso surinktas kiekis
(tonomis):
Iš viso sutvarkytas kiekis
(tonomis):

141,019759
96,585301

32,348335
26,263740

42,049305
35,861601

215,417399
158,710642

11609,002000 3572,497000 7824,859171 23006,358171
11733,437000 3570,258000 8379,262000 23682,957000

IV.
Užstato administratoriaus Sistemos organizavimo plane nustatytų priemonių ir
veiksmų vykdymas
Užstato administratoriaus 2018 metais vykdytų Sistemos organizavimo plane numatytų priemonių
ir veiksmų aprašymas, nurodant priemonės vykdymo datą, apimtį ir skirtą lėšų sumą pateikiamas
šios ataskaitos Priede Nr. 2.
V.
Pardavėjų ir atliekų tvarkytojų bei kitų asmenų, su kuriais Užstato
administratorius pasirašęs sutartis dėl pakuočių atliekų priėmimo, surinkimo, vežimo,
paruošimo naudoti, naudojimo, sąrašas
Pardavėjų ir atliekų tvarkytojų bei kitų asmenų, su kuriais Užstato administratorius pasirašęs
sutartis dėl pakuočių atliekų priėmimo, surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo 2017 m.
sąrašas pateikiamas šios ataskaitos Priede Nr. 3.
VI.

Duomenys apie atliekų surinkimo ir tvarkymo būdus

Pakuočių pardavėjų iš vartotojų rankiniu ir automatizuotu (taromatais) būdu priimtos vienkartinės
pakuotės, už kurias nustatytas užstatas, iš prekybos vietų samdomomis transporto priemonėmis yra
transportuojamos ir pristatomos į Užstato administratoriaus skaičiavimo centrą. Į skaičiavimo
centrą taip pat yra pristatomos ir vienkartinės pakuotės, už kurias nustatytas užstatas, paimtos iš
HORECA sektoriaus2 įmonių, taip pat įstaigų, biurų (toliau tekste visi kartu vadinami „biurais“) bei
taros supirktuvės3, su kuriais, siekdamas užtikrinti, kuo didesnį vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, surinkimą bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas užstato sistemos dalyviams
dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, Užstato administratorius yra sudaręs
susitarimus.
Į Užstato administratoriaus skaičiavimo centrą atvežtos, specialiuose maišuose supakuotos,
vienkartinės pakuotės išpakuojamos, ir toliau tvarkomos priklausomai nuo pakuotės rūšies (pagal
medžiagą):
Vienkartinių PET pakuočių atliekų tvarkymas. Į skaičiavimo centrą atvežtos
parduotuvėse taromatais priimtos, suskaičiuotos ir supresuotos vienkartinės PET pakuočių atliekos
supresuojamos. Į skaičiavimo centrą atvežtos parduotuvėse, taros supirktuvėse rankiniu būdu
priimtos vienkartinės PET pakuočių atliekos, taip pat PET pakuočių atliekos atvežtos iš biurų, yra
suskaičiuojamos bei identifikuojamos ir supresuojamos. Supresuotos PET pakuočių atliekos

Su maitinimu ir svetingumu susijęs verslo sektorius (viešbučiai, kavinės ir kt.)
Savarankiškai veikianti supirktuvė, kuri vykdydama veiklą faktiškai priima (rankiniu būdu) iš vartotojų vienkartines pakuotes,
už kurias nustatytas užstatas, ir sumoka jiems užstato dydžio sumą
2
3
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laikomos joms skirtoje laikymo vietoje iki jų perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms,
vykdančioms atliekų tvarkymo veiklą klasifikuojama kodu R3.
Atliekas tvarkančias įmones Užstato administratorius parenka viešo konkurso būdu. Atliekų
tvarkymo įmonės, kurios pagal sudarytas sutartis su Užstato administratoriumi perdirbo Užstato
administratorius perduotas vienkartinių PET pakuočių atliekas 2017 metais, nurodytos šios
ataskaitos Priede Nr. 3.
Vienkartinių metalinių pakuočių atliekų tvarkymas. Į skaičiavimo centrą atvežtos
parduotuvėse taromatais priimtos, suskaičiuotos ir supresuotos metalinės pakuotės atliekos
magneto pagalba yra rūšiuojamos į skardines, pagamintas iš aliuminio bei kitas skardines. Į
skaičiavimo centrą atvežtos parduotuvėse, taros supirktuvėse rankiniu būdu priimtos vienkartinės
metalinių pakuočių atliekos, taip pat metalinių pakuočių atliekos atvežtos iš biurų, skaičiuojamos ir
rūšiuojamos į skardines, pagamintas iš aliuminio bei kitas skardines. Išrūšiuotos metalinių pakuočių
atliekos tiekiamos į presą ir presuojamos. Supresuotos metalinių pakuočių atliekos laikomos joms
skirtoje laikymo vietoje iki jų perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms, vykdančioms atliekų
tvarkymo veiklą klasifikuojama kodu R4.
Atliekas tvarkančias įmones Užstato administratorius parenka viešo konkurso būdu. Atliekų
tvarkymo įmonės, kurios pagal sudarytas sutartis su Užstato administratoriumi perdirbo Užstato
administratorius perduotas vienkartinių metalinių pakuočių atliekas 2017 metais, nurodytos šios
ataskaitos Priede Nr. 3.
Vienkartinių stiklo pakuočių atliekų tvarkymas. Į skaičiavimo centrą atvežtos
parduotuvėse taromatais priimtos, taip pat parduotuvėse, taros supirktuvėse rankiniu būdu priimtos
bei stiklo pakuočių atliekos atvežtos iš biurų skaičiuojamos bei identifikuojamos ir rūšiuojamos pagal
spalvas (ruda, žalia, skaidri stiklo pakuotė). Išrūšiuotos pagal spalvas stiklo pakuočių atliekos
trupinamos į šukes. Sutrupintos stiklo pakuočių atliekos laikomos joms skirtoje laikymo vietoje iki jų
perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms, vykdančioms atliekų tvarkymo veiklą klasifikuojama
kodu R5.
Atliekas tvarkančias įmones (t. y. perdirbėjus) Užstato administratorius parenka viešo konkurso
būdu. Atliekų tvarkymo įmonės, kurios pagal sudarytas sutartis su Užstato administratoriumi
perdirbo Užstato administratorius perduotas vienkartinių stiklo pakuočių atliekas 2017 metais,
nurodytos šios ataskaitos Priede Nr. 3.
PRIDEDAMA:
1. Užstato administratoriaus pavedimo davėjų 2018 metais sąrašas.
2. Užstato administratoriaus Sistemos organizavimo plane numatytų priemonių ir veiksmų
vykdymas 2018 m.
3. Pardavėjų ir atliekų tvarkytojų bei kitų asmenų, su kuriais Užstato administratorius
pasirašęs sutartis dėl pakuočių atliekų priėmimo, surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti,
naudojimo, sąrašas.
VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2019 m. vasario mėn. 28 d.
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