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UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS NUMATOMOS PRIEMONĖS IR VEIKSMAI 2019 M., UŽTIKRINANTYS UŽSTATO UŽ VIENKARTINES 

PAKUOTES SISTEMOS ĮGYVENDINIMĄ 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2019 metais 

Finansavimo šaltinis 
ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis  

1. Sutarčių su 
pavedimo davėjais 
dėl vienkartinių 
pakuočių, už kurias 
numatytas užstatas, 
tvarkymo 
organizavimo 2019 
metais sudarymas 

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“. 

Sutarčių su 
naujais 
pavedimo 
davėjais 
sudarymas     
(1 pavedimo 
davėjas) 

Sutarčių su 
naujais 
pavedimo 
davėjais 
sudarymas     
(1 pavedimo 
davėjas) 

Sutarčių su 
naujais 
pavedimo 
davėjais 
sudarymas     
(1 pavedimo 
davėjas) 

Sutarčių su 
naujais 
pavedimo 
davėjais 
sudarymas     
(1 pavedimo 
davėjas) 

Banko overdraftas1  ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos  
 
10,000.00 EUR 

2. Sutarčių su  
pardavėjais dėl 
vienkartinių 
pakuočių, už kurias 
numatytas užstatas, 
tvarkymo 
organizavimo 2019 
metais sudarymas 

Planuojama tęsti sutarčių pasirašymą ir 
papildomai pasirašyti sutartis su naujais 
pardavėjais, kurie privalo organizuoti 
vienkartinių pakuočių atliekų priėmimą ir 
užstato grąžinimą ar savo pasirinkimu nori 
dalyvauti šioje sistemoje. 

Sutarčių su 
naujais 
pardavėjais 
sudarymas     
(1 pardavėjas) 

 
 
Sutarčių su 
naujais 
pardavėjais 
sudarymas     
(1 pardavėjas) 

 
 
Sutarčių su 
naujais 
pardavėjais 
sudarymas     
(1 pardavėjas) 

 
 
Sutarčių su 
naujais 
pardavėjais 
sudarymas     
(1 
pardavėjas) 

Banko overdraftas  ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos  
 
10,000.00 EUR 

                                                           
1 Banko sąskaitos kreditas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti ir pagrindinėms įstaigoms reikmėms  
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Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2019 metais 

Finansavimo šaltinis 
ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis  

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

Iš viso prekybos vietose bus naudojami 
1083 taromatai bei  užtikrinama jų techninė 
priežiūra ir remontas2. 

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1083 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas                                                                                                                                                                                                                                                                      

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1083 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas       

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1083 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas     

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1083 
taromatai ir 
užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas     

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 
 
Pardavėjų aprūpinimui 
taromatais - taromatų 
naudojimui ir jų 
techninei priežiūrai bei 
remontui: 
 
9 086 773 EUR 
 

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 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 

 
529 619 vnt. 

 

694 677 vnt. 773 968 vnt. 566 118 vnt. 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 
 
650 721 EUR 

                                                           
2 Detalesnė informacija apie taromatų naudojimą, įskaitant jų techninę priežiūrą ir remontą pateikiama Finansavimo schemos V skyriuje. 
3 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 
Priemonės apimtis ir terminai 2019 metais 

Finansavimo šaltinis 
ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV 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 

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) 

113 931 451vnt. 

pakuočių 
atliekų 

160 361 731vnt. 

pakuočių 
atliekų 

179 300 384 

vnt. pakuočių 
atliekų 

124 545 

389vnt. 

pakuočių 
atliekų 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 

a) Vienkartinių 
pakuočių atliekų 
surinkimui iš priėmimo 
vietų ir vežimui į 
Įstaigos skaičiavimo 
centrą: 

2 538 768 EUR  
 

b) Pardavėjų 
sąnaudų 
kompensavimui: 

9 794 999 EUR  

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

68 976 747 vnt 94 844 174 vnt 103 088 037 vnt 
74 004 707 

vnt 
a)  1 853 007 EUR  

b) 6 052 116 EUR  

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

39 075 679 vnt 57 702 055 vnt 67 635 462 vnt 
44 335 093 

vnt 

a)   315 559 EUR  

b)   2 890 498 
EUR  

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

117 785 vnt 102 492 vnt 98 098 vnt 72 510 vnt 
a)    362 EUR  

b)    6 519 EUR 

   

                                                           
4 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 
Priemonės apimtis ir terminai 2019 metais 

Finansavimo šaltinis 
ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis  

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

5 761 240 vnt 7 713 010 vnt 
8 478 787 

vnt 
6 133 079 vnt a)   369 840 EUR  

b) 845 866 EUR  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 671,744 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 337,405 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 821,384 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 224,636 t 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 
 
 

1 391 898 EUR  

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

 
2 357,414 t 

 
3 198,463 t 

 
3 374,640 t 

 
2 702,099 t 702 290 EUR 

6.2. Metalinės aliuminės pakuotės  atliekų paruošimas 
tolesniam tvarkymui (perdirbimui) 

 
674,130 t 

 
965,633 t 

 
1 089,034 t 

 
792,126 t 212 567 EUR  
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Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2019 metais 

Finansavimo šaltinis 
ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis  

6.3. Metalinės plieninės pakuotės  atliekų paruošimas tolesniam 
tvarkymui (perdirbimui) 

 
0,000 t  

 
7,519 t 

 
0,000 t 

 
13,755 t 1 284 EUR 

6.4. Stiklinės  pakuotės atliekų paruošimas tolesniam tvarkymui 
(perdirbimui) 

 
1 640,200 t 

 
2 165,790 t 

 
2 357,710 t 

 
1 716,655 t 475 757 EUR  

 

 

 

 

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“  

Generalinis direktorius    

Gintaras Varnas 

2019 m. sausio mėn 10 d.  


