
NAUJIENLAIŠKIS

2019 M.
I KETVIRTIS 

Gerb. klientai, 

Siunčiame Jums VšĮ „Gamtos ateitis“ 
naujienlaiškį, kuriame rasite mūsų I ketvirčio 
naujienas, aktualijas, patarimus ir 
rekomendacijas Jums – apie pakuočių atliekų 
tvarkymą. 
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SPAUSTI

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI 

Informuojame, kad pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles gaminius, supakuotus į 
pakuotę, kuri nėra paženklinta, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą, galima tiekti 
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d. Už šio reikalavimo 
užtikrinimą atsako Gamintojai ir Importuotojai, tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pripildytas 
pakuotes.
Pakuočių ženklinimo reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių IV skyriuje. 
Pakuotės medžiaga turi būti ženklinama naudojant šių taisyklių priede nurodytus raidinius 
sutrumpinimus ir kodus. Pakuočių komponentų, pagalbinių elementų ir transporto (tretinių) pakuočių 
ženklinimas neprivalomas.
Nuoroda į galiojančią Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių redakciją:

REKOMENDACIJOS DĖL VEDAMOS PAKUOČIŲ 
APSKAITOS 

Primename, kad VšĮ „Gamtos ateitis“ organizuoja 
tik vienkartinių tiekiamas LR vidaus rinkai 
perleidžiant kitam asmeniui pakuočių atliekų tvar-
kymą. Tai yra:
- įvežtų gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, 
kurios neišpakuotos perleidžiamos kitam asmeniui 
Lietuvoje, atliekas;
- įmonėje gaminių pakavimui panaudotų vienkarti-
nių pakuočių, kurios pripildytos perleidžiamos 
kitam asmeniui Lietuvoje, atliekas.
 
Jeigu tiekiate LR vidaus rinkai daugkartinio naudo-
jimo pakuotes – jų užduotį (susigrąžinti ir pakar-
totinai panaudoti ne mažiau kaip 80 proc. tiektų 
vidaus rinkai daugkartinių pakuočių) galite vykdyti 
tik individualiai.

Daugkartinė pakuotė – pakuotė, skirta naudoti 
pagal paskirtį daugiau negu vieną kartą. Pavyz-

džiui, medinė Euro paletė pakuočių apskaitoje visada turi būti apskaitoma kaip daugkartinio naudojimo 
pakuotė, nepriklausomai nuo to, ar įmonė ją tuščią susigrąžina iš LR vidaus rinkos, ar ne.
Apskaitant daugkartinio naudojimo pakuotes, netaikomas veiklos būdas Sunaudota savoms reikmėms. 
Skirtingai nuo vienkartinių pakuočių, daugkartines pakuotes ištuštinus pačio gamintojo/importuotojo 
įmonėje, pakuočių apskaitos žurnale turi būti nurodomas veiklos būdas Prekyba LR rinkai (didmeninė, 
mažmeninė, nuotolinė).

Kai vykdoma daugkartinės pakuotės susigrąžinimo ir pakartotinio naudojimo užduotis, pakuočių

Rekomendacijas teikia Aplinkosaugos 
ekspertė Dalia Gedgaudienė 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179369/BLHsNzVXRI)
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apskaitoje įvedamas prekinis vienetas – tuščia daugkartinio naudojimo pakuotė. Iš LR vidaus rinkos 
susigrąžinus tuščias daugkartines pakuotes, to laikotarpio pakuočių apskaitos žurnale nurodomas susi-
grąžintas kiekis, pasirenkant gavimo būdą Susigrąžinta, veiklos būdą – Prekyba LR rinkai (didmeninė, 
mažmeninė, nuotolinė).
Susigrąžinimu iš LR vidaus rinkos laikoma:
- įsivežtų pripildytų daugkartinio naudojimo pakuočių išpakavimas įsivežusioje įmonėje;
- tiektų LR vidaus rinkai daugkartinio naudojimo pakuočių susigrąžinimas iš LR pirkėjų;
- naudotų daugkartinio naudojimo pakuočių įsigijimas LR teritorijoje.
Pakartotiniu naudojimu laikoma:
- susigrąžintų daugkartinio naudojimo pakuočių panaudojimas pagal paskirtį pačioje įmonėje;
- susigrąžintų daugkartinio naudojimo pakuočių perleidimas kitam asmeniui Lietuvoje su sąlygą, kad 
pakuotės bus panaudotos pagal paskirtį.
 
Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos doku-
mentuose pateikta informacija.

PAKUOTĖS KELIAS 
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SPAUSTI

INDEKSAVIMO KOEFICIENTAS 2018 M.

LR Aplinkos ministerija vasario mėn. paskelbė 2018 m. 
Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos 
dydžių indeksavimo koeficientus. Gaminiams ir pakuotei 
bus taikomas 1,543 indeksavimo koeficientas.
Su visais koeficientais galite susipažinti spausdami 
nuorodą:

SĄSKAITOS KLIENTAMS NUO II KETVIRČIO – KAS MĖNESĮ

Atsižvelgiant į nuo 2019 m. pasikeitusią atsiskaitymo su savivaldybių parinktais atliekų tvarkytojais, 
teikiančiais komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas, bei Organizacijos 
parinktais atliekų tvarkytojais, teikiančiais nekomunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų 
tvarkymo paslaugas, tvarką, numatant atsiskaitymą kiekvieną mėnesį, bei siekdami užtikrinti, kad 
atliekų tvarkytojai Organizacijai laiku išduotų pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, 
nuo 2019 m. balandžio mėn. keičiame sąskaitų išrašymo klientams tvarką.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad neatsiskaičius už paslaugas, Organizacija turi teisę neišduoti gamintojui 
importuotojui patvirtinančių dokumentų iki atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. 

Išsamesnė informacija apie nuo 2019m. balandžio mėn. keičiamą atsiskaitymo tvarką bei atnaujintą 
sutarties priedą rasite mūsų elektroninėje savitarnoje. Kilus klausimų, prašome susisiekti su mumis 
tiesiogiai. 

SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS 
IŠ SLOVAKIJOS

Organizacijoje „Gamtos ateitis“ 
šį ketvirtį lankėsi kolegos iš 
pakuočių atliekų tvarkymo or-
ganizacijos „Natur-Pack“ (Slo-
vakija) – įmonės vadovas 
Michal Sebin, įmonės aplinko-
saugos skyriaus vadovė Renata 
Michalikova ir aplinkosaugos 
specialistė Alexandra Grgulova.

VšĮ „Gamtos ateitis“ vadovas 
Karolis Šiaudkulis kolegoms 
pristatė pakuočių atliekų tvar-

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koeficientai
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kymo sistemą Lietuvoje, apžvelgė, su kokiomis problemomis bei iššūkiais susiduriama, koordinuojant 
Lietuvos gamintojų ir importuotojų prekinių pakuočių atliekų tvarkymą.

Kolegoms iš Slovakijos buvo pristatytos kaip veikia Lietuvoje užstato sistemą administruojanti įmonė 
VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ ir UAB „Energesman“, administruojanti Vilniaus mechaninio 
biologinio atliekų apdorojimo gamyklą, kurios įrenginiuose atliekos rūšiuojamos atskiriant antrines 
žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos.

VšĮ „Gamtos ateitis“ vadovas Karolis Šiaudkulis apie susitikimą su kolegomis sakė: 

„Dalintis tarptautine patirtimi ir keistis praktika toje pačioje srityje dirbančioms įmonės – 
būtina. Tai pirmasis, tačiau – tikimės – tikrai ne paskutinis glaudus susitikimas su kolegomis 
iš Slovakijos.

Svečiams Lietuvos patirtis, susitikimai su įmonių vadovais buvo aktualūs ir naudingi, ypač – 
pradedant jų šalyje kurti užstato sistemą ir vertinant galimas grėsmes ir galimybes jų įmonės 
tiesioginėms vykdomoms funkcijoms.

Mums taip pat – išgirsti kolegų patirtį, kaip jie bendradarbiauja su savivaldybėmis savo 
šalyje, kaip koordinuoja pakuočių atliekų tvarkymą, kokias priemones naudoja visuomenės 
informavimui ir edukacijai – taip pat pravers vykdant mūsų įmonės veiklą“.

APIE ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ – SU VAIKAIS!

Linksmieji mūsų Pakuočių atliekų rūšiavimo 
personažai toliau tęsia kelionę po mokyklas ir 
darželius – šį ketvirtį apsilankėme Vilniuje, vaikų 
lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ ir lopšelyje-dar-
želyje Vilniuje – „Kodėlčiukas“.

Atliekų rūšiavimo konteinerius vaizduojantys 
personažai pasakojo vaikams, kaip reikia rūšiuo-
jant atliekas saugoti ir tausoti gamtą. Įtraukę 
vaikučius į žaidimus, jie pasakojo, kokias atliekas 
galima mesti į mėlynąjį, geltonąjį ir žaliąjį kontein-
erius. Vaikai atsakinėjo į klausimus apie skirtingų 
atliekų konteinerius, pasakojo, kaip rūšiuoja 
atliekas namuose su savo šeima ir kartu mokėsi 
rūšiuoti dar geriau.

Per kelių valandų užsiėmimą vaikai dar kartą 
pasikartojo, ką galbūt jau mokėjo, kad: į popieriui 
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skirtą mėlynąjį konteinerį metamos popierinės ir 
kartoninės pakuotės, laikraščiai ir žurnalai, skra-
jutės, lankstinukai, atvirukai, vokai,  pakavimo po-
pierius ir visų rūšių kartonas; į geltonąjį plastikui 
skirtą konteinerį metamos plastikinės, kombinuotos 
ir metalinės pakuotės: buteliai iš plastiko, buitinių 
priemonių tara, plastikinės maisto pakuotės, plasti-
kiniai indeliai ir dėžutės, polietileno maišeliai ir 
plėvelė; o į žaliąjį  konteinerį, kuris skirtas stiklui, 
metamos stiklinės pakuotės: stikliniai buteliai, 
stikliniai indai, stiklainiai be dangtelių, stiklo 
duženos bei atraižos.

Visi vaikai renginiui baigiantis gavo dovanų po 
edukacinę pasakų knygą rūšiavimo tema „Kaip 
vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“, kurioje – smagi 

pasaka apie mažuosius miško gyventojus ir dar daugiau užduočių, skirtų mokyti vaikučius, kaip ir kodėl 
reikia teisingai rūšiuoti atliekas.

„Su šia smagiąja programa jau apsilankėme ne viename darželių, bet bendraujant su mažaisiais ir smal-
siaisiais vaikais kaskart išgirsti dar negirdėtų klausimų, dar neskambėjusių jų pačių sugalvotų frazių apie 
tai, kodėl svarbu saugoti gamtą, – įspūdžiais po renginių dalinosi VšĮ „Gamtos ateitis“ viešinimo ir mar-
ketingo vadovė Diana Ramanauskaitė. 
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„Su šia smagiąja programa jau apsilankėme ne viename darželių, bet bendraujant su 
mažaisiais ir smalsiaisiais vaikais kaskart išgirsti dar negirdėtų klausimų, dar neskambėjusių 
jų pačių sugalvotų frazių apie tai, kodėl svarbu saugoti gamtą“ – įspūdžiais po renginių 
dalinosi VšĮ „Gamtos ateitis“ viešinimo ir marketingo vadovė Diana Ramanauskaitė. 

EDUKACINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
REGIONUOSE 

Praėjusių metų pabaigoje pasakų 
knyga rūšiavimo tema „Kaip vėjas 
mišką nuo šiukšlių gelbėjo“ pasiekė 
per 100 skirtingų vaikų darželių 
visoje Lietuvoje – įvairios edukacinės 
programėlės dar tebevyksta ir šį 
ketvirtį, o įspūdžiai ir atsiliepimai 
skrieja pas mus – telefonų skambu-
čiais, elektroniniais laiškais ir užfik-
suotomis smagiomis akimirkomis 
nuotraukose. 



EDUKACINIAI RENGINIAI VAIKAMS 
REGIONUOSE 

Praėjusių metų pabaigoje pasakų 
knyga rūšiavimo tema „Kaip vėjas 
mišką nuo šiukšlių gelbėjo“ pasiekė 
per 100 skirtingų vaikų darželių 
visoje Lietuvoje – įvairios edukacinės 
programėlės dar tebevyksta ir šį 
ketvirtį, o įspūdžiai ir atsiliepimai 
skrieja pas mus – telefonų skambu-
čiais, elektroniniais laiškais ir užfik-
suotomis smagiomis akimirkomis 
nuotraukose. 
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Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų komentarai perskaičius knygelę „Kaip vėjas mišką nuo 
šiukšlių gelbėjo“:

AUGUSTAS

Sužinojau, kaip reikia rūšiuoti šiukšles. 
Dabar žinau, kad popierius yra po 2 
metų, plastikas po 200 metų, o stiklas 
po 900 metų. Labai daug metų. Reikia 
saugoti gamtą. 

AIRINĖ

Negalima teršti miško, nes nebus gėlių, 
nebus grybų, žolės, o medžiai nudžius. 

NOJUS

Dabar žinau, ką reikia mesti į mėlyną, 
žalią ir geltoną konteinerius. Sužinojau, 
kad galima perdirbti popierių ir iš jo 
visko pagaminti, tada medžiai liks 
nenukirsti. 

ĄŽUOLAS

Reikia tvarkyti šiukšles ir nemėtyti bet 
kur. O Lietuvą reikia gerbti ir tvarkyti.
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BARBORA

Negalima šiukšlinti žemės, nes pakenks 
gyvūnams, miškai nebus tokie gražūs. 
Reikia turėti konteinerių šiukšlėms 
mesti. Norėčiau, kad visi saugotų ir 
mylėtų gamtą.
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Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ :

Draugaukime:
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www.instagram.com/gamtosateitis 

www.facebook.com/gamtosateitis 

https://www.instagram.com/gamtosateitis/
https://www.facebook.com/GamtosAteitis/

