UŽSTATO ADMINISTRATORIAUS NUMATOMOS PRIEMONĖS IR VEIKSMAI 2022 M., UŽTIKRINANTYS UŽSTATO UŽ VIENKARTINES
PAKUOTES SISTEMOS ĮGYVENDINIMĄ
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Priemonės apimtis ir terminai 2022 metais

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas, tikslas

1. Sutarčių su
pavedimo davėjais
dėl vienkartinių
pakuočių, už kurias
numatytas užstatas,
tvarkymo
organizavimo 2022
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)

2. Sutarčių su
pardavėjais dėl
vienkartinių
pakuočių, už kurias
numatytas užstatas,
tvarkymo
organizavimo 2022
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)

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

Finansavimo
šaltinis ir lėšų suma

IV ketvirtis

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
pardavėjais
sudarymas
(1 pardavėjas)

Sutarčių su
naujais
pardavėjais
sudarymas
(1 pardavėjas)

Sutarčių su
naujais
pardavėjais
sudarymas
(1 pardavėjas)

Banko overdraftas1 ir
nuosavos apyvartinės
lėšos

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos

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

2

3

Priemonės apimtis ir terminai 2022 metais

Priemonės aprašymas, tikslas

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

Iš viso prekybos vietose bus naudojami
1279 taromatai bei užtikrinama jų techninė
priežiūra ir remontas2.

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

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1279 taromatai
ir užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1279 taromatai
ir užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1279 taromatai
ir užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

Iš viso
prekybos
vietose bus
naudojami
1279 taromatai
ir užtikrinama
visų šių
taromatų
techninė
priežiūra ir
remontas

622 882 vnt

783 963 vnt

1 005 768 vnt

641 920 vnt

Finansavimo
šaltinis ir lėšų suma

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

12 334 180 EUR

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos

660 742 EUR

Detalesnė informacija apie taromatų naudojimą, įskaitant jų techninę priežiūrą ir remontą pateikiama Finansavimo schemos V skyriuje.
Įskaitant priemones, kuriomis aprūpinamos ir HORECA sektoriaus įmonės, biurai ir taros supirktuvės, nurodyti Plano IV skyriuje
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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

Priemonės aprašymas, tikslas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

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)

133 430 662 vnt

171 474 924 vnt

205 450 466 vnt

Finansavimo
šaltinis ir lėšų suma

IV ketvirtis

Planuojama samdomomis transporto
priemonėmis surinkti ir išvežti iš priėmimo
vietų4 vienkartinių pakuočių atliekas į
Įstaigos skaičiavimo centrą tolesniam
patikrinimui ir paruošimui perdirbti.

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

4

Priemonės apimtis ir terminai 2022 metais

136 949 747 vnt

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos
a) Vienkartinių
pakuočių atliekų
surinkimui iš
priėmimo vietų ir
vežimui į Įstaigos
skaičiavimo centrą:
3 314 334 EUR
b) Pardavėjų
sąnaudų
kompensavimui:
13 300 209 EUR
a)

70 386 888 vnt

89 984 401 vnt

105 199 789 vnt

72 822 549 vnt
b)

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

55 073 013 vnt

70 926 806 vnt

85 971 409 vnt

56 276 012 vnt

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

103 273 vnt

87 992 vnt

71 641 vnt

88 597 vnt

2 083 312
EUR
7 418 739
EUR
a) 611 306
EUR
b) 4 362 541
EUR

a)
b)

732 EUR
5 719 EUR

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

I ketvirtis

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

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

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

Finansavimo
šaltinis ir lėšų suma

Priemonės apimtis ir terminai 2022 metais
II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis
a)

7 867 488 vnt

10 475 725 vnt

14 207 627 vnt

7 762 589 vnt

5 511 t

6 888 t

9 152 t

5 530 t

b)

618 984
EUR
1 513 210
EUR

Banko overdraftas ir
nuosavos apyvartinės
lėšos
1 196 958 EUR

2 424 t

3 001 t

3 740 t

2 526 t

995 t

1 130 t

1 595 t

816 t
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625 737 EUR

496 026 EUR

4

Priemonės
pavadinimas

Finansavimo
šaltinis ir lėšų suma

Priemonės apimtis ir terminai 2022 metais

Priemonės aprašymas, tikslas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

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

0t

6t

0t

7t

6.4. Stiklinės pakuotės atliekų paruošimas tolesniam tvarkymui
(perdirbimui)

2 092 t

650 EUR

2 751 t

3 817 t

2 182 t

74 545 EUR

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2022 m. sausio mėn 11 d.
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