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UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS NUMATOMOS PRIEMONĖS IR VEIKSMAI 2021 M., UŽTIKRINANTYS UŽSTATO UŽ VIENKARTINES 

PAKUOTES SISTEMOS ĮGYVENDINIMĄ 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2021 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 2021 
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  
 
 

2. Sutarčių su  
pardavėjais dėl 
vienkartinių 
pakuočių, už kurias 
numatytas užstatas, 
tvarkymo 
organizavimo 2021 
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  
 
 

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

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2021 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 
1242 taromatai bei  užtikrinama jų techninė 
priežiūra ir remontas2. 

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1242 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas                                                                                                                                                                                                                                                                      

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1242 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas       

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1242 taromatai 
ir užtikrinama 
visų šių 
taromatų 
techninė 
priežiūra ir 
remontas     

Iš viso 
prekybos 
vietose bus 
naudojami 
1242 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: 
 

 10 151 552 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 

664 399 vnt 708 191 vnt 949 408 vnt 686 291 vnt 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 
 

610 831 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 2021 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) 

127 822 319 vnt 157 296 712 vnt 190 663 678 vnt 138 262 918 vnt 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 

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

2 888 762 EUR  
 

b) Pardavėjų 
sąnaudų 
kompensavimui:      

11 513 474 EUR  

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

73 744 865 vnt 85 898 699 vnt 101 558 234 vnt 79 427 332 vnt 

a) 1 930 908 
EUR  

b) 6 784 553 
EUR 

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

46 726 297 vnt 62 858 701 vnt 77 457 537 vnt 51 489 692 vnt 

a)   481 320 
EUR  

b)  3 553 185 
EUR  

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

75 631 vnt 90 120 vnt 107 695 vnt 86 223 vnt 
a)    703 EUR  

b)    5 334 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 2021 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 

7 275 526 vnt 8 449 192 vnt 11 540 212 vnt 7 259 671 vnt 

a)   475 830 
EUR  

b) 1 170 402 
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 

5 548 t 6 112 t 7 982 t 5 637 t 

Banko overdraftas ir 
nuosavos apyvartinės 
lėšos 
 
 
1 409 012 EUR  

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

2 826 t 2 806 t 3 505 t 2 805 t 
781 620 EUR 

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

679 t 1 099 t 1 431 t 869 t 
547 345 EUR  
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Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės aprašymas, tikslas 
Priemonės apimtis ir terminai 2021 metais 

Finansavimo 
šaltinis ir lėšų suma 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis  

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

7 t 0 t 0 t 0 t 
825 EUR 

6.4. Stiklinės  pakuotės atliekų paruošimas tolesniam tvarkymui 
(perdirbimui) 

2 036 t 2 206 t 3 047 t 1 963 t 
79 221 EUR  

 

 

 

 

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“  

Generalinis direktorius    

Gintaras Varnas 

2021 m. sausio mėn 11 d.  


