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Organizacijos steigėj , dalyvi  ir pavedimo davėj  sąrašas 

 
Organizacijos steigėjas yra supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekianti įmonė Lietuvos ir Slovakijos AB „GRAFOBAL VILNIUS“. Organizacijos 

steigėjas yra ir pavedimo Organizacijai davėjas, nes sutartiniais pagrindais yra pavedęs Organizacijai vykdyti savo pareigas, susijusias su tiekiamų vidaus rinkai pakuočių 
atliekų tvarkymu. 

2017 m. Organizacijai savo tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą buvo pavedę 26 (dvidešimt šeši) gamintojai ir 

importuotojai (įskaitant Organizacijos steigėją/dalininką). Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1 prie 2017 metų ataskaitos. 

 

Informacija apie 2017 m. vykdytas Veiklos organizavimo plane ir Švietimo programoje numatytas priemones 
 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas 
prievoles per 2017 m. buvo įvykdytos tokios priemonės: 

Plano priemonė Priemonės vykdymo data, vykdymo stadija gyvendinimo 
apimtis (skaitinė 
reikšmė) 

Skirta lėš  suma 

Sutarčių su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių 
įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta 
administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) 
sudarymas dėl bendradarbiavimo organizuojant 

komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių 
atliekų r šiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą 
naudoti 

Priemonė įvykdyta (priede Nr.3 prie ataskaitos 
pateiktas sutarčių sudarymo datos) 

60 (šešiasdešimt) 
sutarčių 

Atskiras finansavimas nenumatytas, sąnaudos 
priskirtos prie administracinių bei darbo 
užmokesčio sąnaudų. 
Skirta lėšų-0 eur. 

Sutarčių su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių 
įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta 
administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir 
atliekų surinkėjais sudarymas dėl komunalinių atliekų 
sraute susidarančių pakuočių atliekų r šiuojamojo 
surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo 

Priemonė įvykdyta (priede Nr.3 prie ataskaitos 
pateiktos sutarčių sudarymo datos) 

42 (keturiasdešimt 
dvi) sutartys 

Atskiras finansavimas nenumatytas, sąnaudos 
priskirtos prie administracinių bei darbo 
užmokesčio sąnaudų. 
Skirta lėšų-0 eur. 

Sutarčių su pagal nustatytą tvarką išrinktais pakuočių 
atliekų surinkėjais sudarymas dėl ne komunaliniame 
sraute susidarančių pakuočių atliekų r šiuojamojo 

surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti 

Priemonė įvykdyta  
(priede Nr.3 prie ataskaitos pateiktos sutarčių 
sudarymo datos) 

7 (septynios) 

sutartys 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 

Sutarčių su pagal nustatytą tvarką išrinktais pakuočių 
atliekų naudotojais ir/ar eksportuotojais sudarymas dėl 
ne komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų 
naudojimo 

Priemonė įvykdyta  
(priede Nr.3 prie ataskaitos pateiktos sutarčių 
sudarymo datos) 

7 (septynios) 

sutartys 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 
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Pakuočių atliekų tvarkytojų, su kuriais Organizacija 
sudarė sutartis dėl 2017 m. pakuotės atliekų tvarkymo 
užduočių vykdymo, sutarčių sąlygų vykdymo kontrolė 

Priemonė įvykdyta. 

2017-04-04 ir 2017-05-22 buvo atlikti atliekų 

tvarkytojo UAB “VSA Vilnius” apvažiavimo 
(pakuotės rinkimo) patikrinimai; 
2017-09-18 buvo atliktas atliekų tvarkytojo 

UAB “Nemėžio komunalininkas” apvažiavimo 
(pakuotės rinkimo) patikrinimas ir surinktų 
pakuočių atliekų sudieties nustatymo 
patikrinimas UAB “Ecoservice” r šiavimo 
linijoje; 

2017-09-25 buvo atliktas atliekų tvarkytojo 

UAB “Ekonovus” apvažiavimo (pakuotės 
rinkimo) patikrinimas; 

2017-11-23 ir 2017-12-12 buvo atliktas atliekų 
tvarkytojo UAB “Skongalis” apvažiavimo 
(pakuotės rinkimo) patikrinimai; 
2017-12-07 buvo atliktas UAB “Ecoservice 

projektai” apvažiavimo rinkimo ir surinktų 
pakuočių atliekų sudieties nustatymo 
patikrinimas. 

Buvo atlikti 7 

(septyni) pakuočių 
atliekų tvarkytojų 
įsipareigojimų 
vykdymo 

patikrinimai 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 

Organizacijos kontrolės tarybos sudarymas pasirašant 
daugiašalę sutartį 

Priemonė įvykdyta. Sutartis pasirašyta 2017 m. 
birželio 1 d. 

Pasirašyta 1 (viena) 

sutartis 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 

Dokumentų, patvirtinančių duomenis apie 

Organizacijos dalyvių ir pavedimo davėjų Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai pateiktų pakuočių kiekį, 
teisingumo kontrolė 

Priemonė įvykdyta. Patikrinta:  

UAB Sonec gegužės 2 d., UAB Overlack 
gegužės 9 d., UAB Norvelita rugsėjo 8 d., 

UAB Lipnus  rugsėjo 15 d., UAB NS Trading 

lapkričio 15 d., UAB Naujoji kryptis gruodžio 

21 d. 

Buvo atlikti 6-ių 
(šešių) pavedimo 

davėjų patikrinimai 

Skirta 50 eur. vienos įmonės patikrinimui, 
viso – 300 eur, 

Gamintojų ir importuotojų konsultavimas pakuočių 
apskaitos klausimais siekiant pakuočių apskaitos 
atitikimo galiojantiems reikalavimams 

Priemonė įvykdyta. Buvo konsultuota: 

Jordano Kenstavičiaus paslaugų įmonė (kovo 

16 d.), UAB Das Restaurant (kovo 16 d.),  

UAB Grigeo Baltwood (kovo 16 d.),  

UAB Konecranes (kovo 27 d.),  

UAB Skonio paslaptis (kovo 27 d.),  

UAB Sonec (balandžio 26 d.),  

Buvo atlikta 20 

(dvidešimt) 
konsultacijų 

Atskiras finansavimas nevykdytas, priemonė 
finansuota bendrai iš administravimo ir darbo 
užmokesčio lėšų. 
Skirta lėšų suma - 0 eur. 
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UAB Overlack (balandžio 28 d.),  
Jordano Kenstavičiaus paslaugų įmonė 
(gegužės 17 d.),  
UAB Das Restaurant (gegužės 17 d.) ir  
UAB Grigeo Baltwood (birželio 7 d.),  

UAB Saldoga (rugsėjo 6 d.), UAB Norvelita 

(rugsėjo 6 d.),  
UAB NS Trading (rugsėjo 6 d.),  
UAB Naujoji kryptis (rugsėjo 27 d.),  

UAB Lipnus (rugsėjo 27 d.), Grafobal Vilnius, 

Lietuvos ir Slovakijos AB (lapkričio 22 d.),  

UAB Heidelbergcement Klaipėda, (lapkričio 

23 d.), UAB Zoo taip (lapkričio 29 d.),  

UAB NS Trading (gruodžio 17 d.),  

UAB Norvelita (gruodžio 27 d.) 

 

2017 m. buvo įgyvendintos sekančios Visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programoje planuotos priemonės: 
 

Programos priemonės Priemonės vykdymo data, vykdymo 
stadija 

gyvendinimo apimtis 
(skaitinė reikšmė) 

Skirta lėš  suma 

Suderintų priemonių su konkrečiomis 
savivaldybėmis įgyvendinimas (spaudinių - 

atmintinių, rekomendacijų paruošimas ir platinimas) 

Priemonė įvykdyta. 

Atspausdintos ir pateiktos  

-Kėdainių raj. savivaldybei platinimui 

skrajutės (10 000 vnt.) (2 ketv); 

Atspausdintos ir išplatintos skrajutės: 

-Kaišiadorių raj. savivaldybėje 2 100 

vnt. skrajučių (3 ketv); 

-Utenos savivaldybėje 9 400 vnt. 

skrajučių (3 ketv); 

-Ukmergės raj. savivaldybėje 7 800 vnt. 
skrajučių 4 ketv. 

Sudarytos sutartys su 4 

(keturiomis) 

savivaldybėmis, išplatinta  
29 300 vnt. skrajučių 

Priemonei skirta  

2353,50 Eur (be PVM) 

Renginių – mokomųjų seminarų Vilniaus ir Kauno 
gyventojams organizavimas 

Priemonė įvykdyta. 

Organizuoti mokomieji seminarai: 

-Kaune (2017-09-26)  

-Kaune (2017-10-24) 

-Vilniuje (2017-10-27) 

-Klaipėdoje (2017-10-18) 

Organizuoti 4 (keturi) 

mokomieji seminarai 

Priemonei skirta 1831,34 Eur (be PVM) 
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Pakuočių atliekų turėtojų informavimas vaikams 
skirtoje spaudoje apie ner šiuojamų ir netinkamai 
tvarkomų pakuočių atliekų žalą, tinkamo pakuočių 
tvarkymo naudą gamtai ir visuomenei, išr šiuotų 
pakuočių atliekų surinkimo tvarką, pakuočių 
ženklinimą. 

Priemonė įvykdyta. 
Informacija paskelbta periodiniame 

leidinyje “Lututė” (2017 m. rugpj čio, 
rugsėjo, lapkričio ir gruodžio 
numeriuose) 

Paskelbtos 4 (keturios) 

publikacijos 

Priemonei skirta 611,57 Eur (be PVM) 

Pakuočių atliekų turėtojų informavimas mažesnių 
gyvenviečių  spaudoje (dienraščiuose ar 
savaitraščiuose) apie ner šiuojamų ir netinkamai 
tvarkomų pakuočių atliekų žalą, tinkamo pakuočių 
tvarkymo naudą gamtai ir visuomenei, išr šiuotų 
pakuočių atliekų surinkimo tvarką, pakuočių 
ženklinimą. 

Priemonė įvykdyta. 
Informacija paskelbta periodiniuose 

leidiniuose:  

-„Valstiečių laikraštis“ (2017-03-22) 

-“ kininko patarėjas”. 

(2017-08-01 ir 2017-09-02) 

-„Rasos“ (2017-10-18) 

Paskelbtos 4 (keturios) 

publikacijos 

Priemonei skirta 721,21 Eur (be PVM) 

Tęstinės programos priemonės 

Pakuočių turėtojų informavimas internetiniuose 
leidiniuose (informacijos teikimas interneto 

svetainėse) apie ner šiuojamų ir netinkamai 
tvarkomų pakuočių atliekų žalą, tinkamo pakuočių 
tvarkymo naudą gamtai ir visuomenei, išr šiuotų 
pakuočių atliekų surinkimo tvarką, pakuočių 
ženklinimą. 

Priemonė įvykdyta. Informacija 
paskelbta 2017 m. kovo 17 d. 

Informacija skelbiama nuolat, iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

Skelbiama informacija 

internetiniame leidinyje  

http://kauno.diena.lt 

Skaitinė reikšmė -1 

(viena). 

Priemonei skirta 300 Eur (be PVM) 

Informacijos apie pakuočių atliekų r šiavimo ir 
tinkamo sutvarkymo svarbą, surinkimo tvarką, 
vietas, pakuočių ženklinimą skelbimas Organizacijos 
internetiniame puslapyje. 

Priemonė įvykdyta. Informacijos 
paskelbimo data - 2017 m. kovo 17 d. 

Informacija skelbiama nuolat. 

Skelbiama informacija 

Organizacijos 

internetiniame puslapyje. 

Skaitinė reikšmė – 1 

(viena). 

Priemonei skirta 155 Eur (be PVM) 

 

Priemonių įvykdymą įrodanti medžiaga pateikiama Priede Nr. 2 prie ataskaitos. 
 

 

Bendras 2017 m. tiektas rinkai Organizacijos steigėj , dalyvi  ir pavedimo davėj  pakuoči  kiekis 
 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t 

Plastikinė 643,8235 

PET 1,8100 

Popierinė ir kartoninė 1412,9496 

Metalinė 37,1074 

http://kauno.diena.lt/
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Stiklinė 54,1820 

Kombinuota 0,5630 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 20,7224 

Kita 0,0010 

Medinė 797,5785 

VISO 2968,7373 

 

Bendras 2017 m. surinkt  ir sutvarkyt  Organizacijos steigėj , dalyvi  ir pavedimo davėj  pakuoči  atliek  kiekis pagal tai, iš kur buvo surinktos pakuoči  
atliekos (komunalini  atliek  tvarkymo sistemos, komunalini  atliek  tvarkymo sistemą papildančios atliek  surinkimo sistemos ar kita) 
 

Pakuotės rūšis Surinkt  ir sutvarkyt  pakuoči  atliek  kiekis, t Iš kur buvo surinktos pakuoči  atliekos 

Plastikinė 139,3330 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Plastikinė 186,0000 komercinis srautas 

PET 14,3290 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

PET 0 komercinis srautas 

Popierinė ir kartoninė 88,5920 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Popierinė ir kartoninė 1043 komercinis srautas 

Metalinė 13,8410 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Metalinė 7 komercinis srautas 

Stiklinė 296,9780 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Stiklinė 0 komercinis srautas 

Kombinuota 2,9180 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota 0 komercinis srautas 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 9,2960 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 0 komercinis srautas 

Kita 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Kita 0 komercinis srautas 

Medinė 0 komunalinių atliekų tvarkymo sistema 

Medinė 360,0000 komercinis srautas 

VISO 2161.2870  

 

Kartu su Ataskaita pateikiami praėjusiais kalendoriniais metais surinktą ir sutvarkytą atliekų kiekį įrodantys dokumentai.  
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Sąrašas vis  Organizacijos sudaryt  sutarči , susijusi  su atliek  tvarkymo organizavimo veikla ir sutarči , susijusi  su dalyvavimu savivaldybi  organizuojamose 
komunalini  atliek  tvarkymo sistemose 

 

Sutarčių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 3 prie ataskaitos. Kartu su sutarčių sąrašu teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos sutarčių kopijos su priedais. 
Apklausų/konkursų pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms parinkti Organizacija neskelbė, kadangi dėl mažos Organizacijos veiklos apimties planuojami pakuočių atliekų 
tvarkymo ne komunaliniame sraute paslaugų pirkimai pagal galiojančius įstatymus priskirtini mažos vertės pirkimams. 
 

Informacija apie skelbtas apklausas / konkursus atliekas tvarkančioms monėms parinkti 
 

Konkursų pakuočių atliekas tvarkančioms įmonėms parinkti Organizacija neskelbė, kadangi dėl mažos Organizacijos veiklos apimties planuojami pakuočių 
atliekų tvarkymo ne komunaliniame sraute paslaugų pirkimai pagal galiojančius įstatymus priskirtini mažos vertės pirkimams. 

 
 

Informacija apie Finansavimo schemos vykdymą 
 

Viso 2017 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų, mokėtų Organizacijai, dydis 

Pakuotės rūšis Tiektas vidaus rinkai kiekis, t Viso Organizacijai sumokėti našai, eur 

Plastikinė 643,8235 48286,76 

PET 1,8100 135,75 

Popierinė ir kartoninė 1412,9496 32496,84 

Metalinė 37,1074 1558,51 

Stiklinė 54,1820 3108.57 

Kombinuota 0,5630 68,68 

Kombinuota (vyraujanti popierinė) 20,7224 2507,41 

Kita 0,0010 0,033 

Medinė 797,5785 12761,25 

VISO, sukaupt  pajam  bendra suma: 2968,7373 100923,80 

Pastaba: į nurodytą lėšų sumą neįeina PVM mokestis, šiuo metu sudarantis 21 procentą. 
 

Procentinė pavedimo davėjų įnašo dalis, 2017 m. skirta pakuočių atliekų tvarkymui – 88 proc. 

Kitų pajamų Organizacija 2017 m. negavo. 
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Gaut  lėš  paskirstymas 
 

2017 m. Organizacijos gautos pavedimo davėj  lėšos paskirstytos sekančiai: 
1. 6135,18 Eur skirta organizacijos administravimui.  

2. 5972,62 Eur skirta Švietimo programos vykdymui.  
3. Pakuočių atliekų tvarkymui iš viso (surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti, naudojimui finansuoti) skirta 88816 Eur. 

4.  iš jų: 
-komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų r šiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirta–  44961,75 Eur 

tame tarpe: 

-konteinerių pirkimui 8432,30 Eur; 

-konteinerių pastatymui – 464,40 Eur; 

-maišų pirkimui –  143,98 Eur; 

-pal kanų kompensavimams už konteinerių pirkimą – 187,35 Eur; 

-nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų r šiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir naudojimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirta – 34 626,22 Eur; 

5. Kitoms išlaidoms lėšų neskirta. 

 
Dalis Organizacijos administravimui skirtų lėšų ir Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo gautos paskolos b du: 
78 458,77 Eur skirta Organizacijos administravimui.  

62 834,34 Eur skirta Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiui. 
 

Direktorius      Karolis Šiaudkulis 


