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Gerb. klientai, 

Siunčiame Jums VšĮ „Gamtos ateitis“ 
naujienlaiškį, kuriame rasite mūsų IV ketvirčio 
naujienas, aktualijas, patarimus ir rekomendacijas 
Jums – apie pakuočių atliekų tvarkymą.
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    Vos 20% turimų rūbų mes dėvime didžiąją laiko dalį (80%)

    Daugiausia pasitenkinimo ir džiaugsmo (80%) gyvenime patiriame per 

mažąją laiko dalį (20%).

    Didžiausią pasitenkinimą santykiais patiriame bendraudami vos su 20% 

draugų ir artimųjų.

    Daugumą užsakymų restoranuose sudaro mažoji dalis (20%) valgiaraštyje 

pateiktų patiekalų.

    Ir, svarbiausia, net 80% mūsų veiklos rezultatų gaunami iš darbo, kuriam 

skiriame tik 20% savo laiko...

Tad tegul MAŽIAU būna DAUGIAU ir kitąmet – Jūsų asmeninėje ir profesinėje 

veikloje... Lai lėtesnis tempas ir susikaupimas atneša daugiau džiaugsmo Jums 

ir Jūsų artimiesiems! Tegul tai, ką Jūs darote, kuo Jūs gyvenate – būna TIKRA!

VšĮ „Gamtos ateitis“
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VŠĮ „GAMTOS ATEITIS“ KLIENTAMS – NEMOKAMI
PRAKTINIAI SEMINARAI

Spalio 23 d. Kaune, spalio 30 d. Vilniuje, lapkričio 22 
d. Kaune vyko VšĮ „Gamtos ateitis“ organizuoti 
konsultaciniai nemokami seminarai organizacijos 
nariams tema „Pakuočių apskaitos GPAI sistemoje 
reikalavimai. Teisiniai pagrindai ir praktiniai aspektai“.

NAUJIENOS

Trijų seminarų metu apie praktinį apmokes-
tinamųjų pakuočių apskaitos vedimą GPAIS-e 
turėjo galimybę gilintis per 130 organizacijos 
„Gamtos ateitis“ atstovų. Seminarų metu ypatin-
gas dėmesys buvo skiriamas praktiniam 
apmokestinamųjų pakuočių apskaitos vedimui 
GPAIS-e: kaip registruotis, pildyti žurnalus, 
formuoti suvestines, rengti ataskaitas ir kt. Dalis 
seminaro skirta išsamiau susipažinti su pakuočių 
apskaitos reikalavimais ir ypatumais, taip pat – 
diskusijoms ir aktualiems klausimams.

„Gamintojai ir importuotojai seminaro metu 
aktyviai domėjosi pakuočių apskaitos vedimo 
GPAIS (Vieninga pakuočių, gaminių ir atliekų 
apskaitos informacinė sistema) reikalavimais, 
ypatingai daug klausimų kilo dėl daugkartinio 
naudojimo pakuotės apskaitos, jos susigrąžinimo 
ir pakartotinio naudojimo užduoties vykdymo. 
Taip pat – dėl tiektos vidaus rinkai sunaudojant 
savoms reikmėms pakuotės apskaitos reikala-
vimų bei tokios pakuotės atliekų susidarymo 
apskaitos vedimo“. – apie įvykusius pirmuosius 
mokymus klientams kalbėjo seminaro pranešėja 
– VšĮ „Gamtos ateitis“ Aplinkosaugos ekspertė 
Dalia Gedgaudienė.
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VšĮ „Gamtos ateitis“ klientams nemokamus seminarus ir konsultacijas rengia reguliariai, siekdami 
supažindinti su įvairiomis naujovėmis, aktualijomis ir svarbiais niuansais pakuočių atliekų tvarkymo 
srityje.

Kviečiame seminaruose nedalyvavusius organizacijos narius susipažinti su pristatytomis pagalbinėmis 
priemonėms, kurios padės vykdant pakuočių apskaitą.

PARSISIŲSTI PARSISIŲSTI

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO 
PAKUOTĖS APSKAITOS GPAIS‘E 

PRINCIPAI

PAKUOČIŲ
APSKAITOS GPAIS-E

ATMINTINĖ

PAPILDYTAS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS

Vyriausybės lapkričio 27 d. išplatintame pranešime skelbiama, kad remiantis Aplinkos 
ministerijos parengta išvada, nutarta iš esmės pritarti Seimo narės V. Vingrienės įregistruotam 
siūlymui Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą papildyti draudimu gaminti ir tiekti 
rinkai aerobiškai skaidžius plastikinius pirkinių maišelius ir šį siūlymą išplėtoti.

Seimui nutarta pasiūlyti uždrausti teikti rinkai ne tik aerobiškai skaidžius plastikinius pirkinių 
maišelius, bet visas iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintas pakuotes ir iš polistireninio 
putplasčio pagamintą vienkartinę maisto ir gėrimų tarą bei vienkartinius gėrimų puodelius.

Taip pat siūloma Atliekų tvarkymo įstatymu uždrausti tiekti rinkai iš aerobiškai skaidaus plastiko 
pagamintus gaminius, vienkartinius plastikinius ausų krapštukus, stalo įrankius (šakutes, peilius, 
šaukštus, lazdeles), lėkštes, šiaudelius, gėrimų maišiklius, prie oro balionėlių, tvirtinamas ir jiems 
laikyti skirtas lazdeles, jų detales.

Pranešime skelbiama, kad nustatyti šiuos draudimus būtina, siekiant į nacionalinę teisę perkelti 
direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo nuostatas, 
įsigaliosiančias 2021 m. liepos 3 d., kada turėtų įsigalioti ir siūlomi priimti draudimai.

http://gamtosateitis.lt/wp-content/uploads/2019/10/Rusiuokime-nr2.pdf
http://gamtosateitis.lt/wp-content/uploads/2019/10/Rusiuokime_nr1.pdf
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KAIP APSKAITYTI IR DEKLARUOTI DAUGKARTINES PAKUOTES IR 
SAVO REIKMĖMS SUNAUDOTAS PAKUOTES?

DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ APSKAITA IR DEKLARAVIMAS

LR APLINKOS MINISTERIJOS 
REKOMENDACIJOS 

Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės (pvz., produkcija / 
prekėmis užkrautų „euro padėklų“), ją išpakavo (nukrovė šiuos padėklus) ir visą (tuščią) 
„grąžino“ į užsienį (produkcijos / prekių tiekėjui ar kitam asmeniui užsienyje):
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-
kartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, iš 
Lietuvos išvežtas tuščios pakuotės kiekis – 100 tonų. Susigrąžinimo ir pakartotinio naudojimo 
efektyvumas – 100 proc. Kadangi efektyvumas didesnis kaip 80 proc., mokestis už aplinkos 
teršimą pakuotės atliekomis neskaičiuojamas. Už tuščią pakuotę mokestis taip pat neskaičiuo-
jamas.

1

Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės (pvz., produkcija / 
prekėmis užkrautų „euro padėklų“), ją išpakavo (nukrauna šiuos padėklus). Išpakavus pa-
aiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų – netinkami toliau naudoti. Šį kiekį įmonė pagal rašytinę 
sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinančius dokumentus. Liku-
sius tinkamus naudoti tuščius padėklus (iš viso 90 tonų) perleido kitai įmonei Lietuvoje:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-
kartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis* – 90 tonų, pa-
gamintas ir patiektas Lietuvos rinkai tuščios pakuotės kiekis – 90 tonų. Susigrąžinimo ir pakar-
totinio naudojimo efektyvumas – 90 proc. (susigrąžintas kiekis / patiektas kiekis = 90 t/100 t). 
Kadangi efektyvumas didesnis kaip 80 proc., mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis 
neskaičiuojamas. Už tuščią pakuotę mokestis taip pat neskaičiuojamas.

2

Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpaka-
vo (nukrovė). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų – netinkami toliau naudoti. Šį kiekį 
įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinan-
čius dokumentus. Likusius tinkamus naudoti padėklus (iš viso 90 tonų) užkrovė naujomis 
įmonės produkcijos siuntomis ir perleido juos kitam asmeniui Lietuvoje:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-
kartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis* – 90 tonų, pa-
gamintas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daugkartinės pakuotės kiekis – 90 tonų.

3

Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpaka-
vo (nukrovė). Išpakavus paaiškėjo, kad 10 tonų šių padėklų - netinkami toliau naudoti. Šį kiekį 
įmonė pagal rašytinę sutartį perleido tokių pakuočių atliekų tvarkytojui ir turi tai patvirtinan-
čius dokumentus. Likusius tinkamus naudoti padėklus (iš viso 90 tonų) įmonė pakartotinai 
naudoja gatavos produkcijos sandėlyje užkraudama ir nukraudama paruoštą realizavimui 
produkciją:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-

4
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SUNAUDOTŲ SAVO (GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO) REIKMĖMS 
VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ APSKAITA IR DEKLARAVIMAS

Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos popierinės pakuotės – popierinių dėžių, ku-
riose supakuotą produkciją įmonė panaudos kaip žaliavą gamindama gaminius. Išpakavus 
dalis šių dėžių (10 tonų) atrodo tinkamos panaudoti pakavimui dar kartą. Įmonė šių dėžių 
pakavimui nepanaudoja, tačiau turi sutartį su užsienio įmone, kuri pageidauja įsigyti po išpa-
kavimo tinkamas panaudoti pakavimui dar kartą dėžes. Todėl įmonė šį tinkamų panaudoti dar 
kartą popierinių tuščių dėžių kiekį eksportuoja minėtai užsienio įmonei. Likęs po išpakavimo 
popierinių dėžių, netinkamų toliau naudoti, kiekis (90 tonų) pagal rašytinę sutartį perduotas 
kaip susidarę savo reikmėms sunaudotų popierinių pakuočių atliekos tokių atliekų tvarkytojui, 
turinčiam teisę išrašyti popierinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir 
įmonė turi tokio atliekų tvarkytojo išrašytą pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, 
patvirtinantį 90 tonų popierinių savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą (kad 
perdirbta 90 tonų arba kad perdirbta 68,4 tonos ir 21,6 tonos panaudota energijai gauti):
Apskaitoma, kad importuotos ir patiektos Lietuvos rinkai pripildytos popierinės sunaudotos 
savo reikmėms pakuotės kiekis – 100 tonų, iš kurių eksportuotos tuščios popierinės pakuotės 
kiekis – 10 tonų.
Deklaruojama, kad importuotos ir patiektos Lietuvos rinkai pripildytos popierinės sunaudotos 
savo reikmėms pakuotės kiekis – 90 tonų, iš Lietuvos išvežtas tuščios popierinės pakuotės 

1

daugkartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, po kiekvieno produkcijos nukrovimo susidaręs tuščių 
padėklų kiekis – kaip susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis*, o visas realizavimui paruoš-
tos produkcijos užkrovimui panaudotas padėklų kiekis – kaip pagamintas ir patiektas Lietuvos 
rinkai pripildytos daugkartinės pakuotės kiekis.

Įmonė importavo 100 tonų tuščių daugkartinių „euro padėklų“, visus juos užkrovė įmonės 
produkcija ir eksportavo į užsienį:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas tuščios pakuotės kiekis – 100 tonų, iš Lietuvos 
išvežtas gaminių pripildytos daugkartinės pakuotės kiekis – 100 tonų.

5

Įmonė importavo 100 tonų produkcija / prekėmis užkrautų „euro padėklų“, visus juos išpaka-
vo (nukrovė), tuomet užkrovė naujomis įmonės produkcijos siuntomis ir eksportavo į užsienį:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad importuotas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-
kartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis – 100 tonų, iš 
Lietuvos išvežtas pripildytos daugkartinės pakuotės kiekis – 100 tonų.

6

Įmonė  pagamino 100 tonų produkcijos / prekių ir užkrovusi ant Lietuvoje įsigytų „euro 
padėklų“ šią supakuotą produkciją / prekes perleido klientui Lietuvoje:
Apskaitoma ir deklaruojama, kad pagamintas ir patiektas Lietuvos rinkai pripildytos daug-
kartinės pakuotės kiekis – 100 tonų.

*Pastaba: kaip susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis apskaitytinas ir deklaruotinas toks 
kiekis importavus išpakuotų daugkartinių pakuočių, kuris vėl panaudojamas pakavimui, t. y. kurį 
įmonė vėliau realizuoja dar kartą panaudodama šias išpakuotas tuščias daugkartines pakuotes 
produkcijos / prekių pakavimui arba šias išpakuotas tuščias daugkartines pakuotes parduodama 
kitai įmonei. Kaip susigrąžintas daugkartinės pakuotės kiekis negali būti apskaitytas ir deklaruo-
tas atliekų tvarkytojui perduotas nebetinkamų naudoti daugkartinių pakuočių kiekis.

7
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kiekis – 10 tonų, sutvarkytas popierinių pakuočių atliekų kiekis – 90 tonų. Faktiškas tokios 
pakuotės tvarkymo užduoties įvykdymas – 100 proc. Todėl mokestis už aplinkos teršimą 
pakuotės atliekomis neskaičiuojamas. Už tuščią pakuotę mokestis taip pat neskaičiuojamas.

Įmonė importavo 100 tonų gaminių pripildytos popierinės pakuotės – popierinių dėžių, ku-
riose supakuotą produkciją įmonė panaudos kaip žaliavą gamindama gaminius. Išpakavus 
dalis šių dėžių (10 tonų) atrodo tinkamos panaudoti pakavimui dar kartą. Įmonė šių dėžių 
pakavimui nepanaudoja, tačiau turi sutartį su įmone Lietuvoje, kuri pageidauja įsigyti po išpa-
kavimo tinkamas panaudoti pakavimui dar kartą dėžes. Todėl įmonė šį tinkamų panaudoti dar 
kartą popierinių tuščių dėžių kiekį perleidžia minėtai įmonei Lietuvoje. Likęs po išpakavimo 
popierinių dėžių, netinkamų toliau naudoti, kiekis (90 tonų) pagal rašytinę sutartį perduotas 
kaip susidarę savo reikmėms sunaudotų popierinių pakuočių atliekos tokių atliekų tvarkytojui, 
turinčiam teisę išrašyti popierinių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, ir 
įmonė turi tokio atliekų tvarkytojo išrašytą pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, 
patvirtinantį 90 tonų popierinių savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą (kad 
perdirbta 90 tonų arba kad perdirbta 68,4 tonos ir 21,6 tonos panaudota energijai gauti):
Apskaitoma, kad importuotos ir patiektos Lietuvos rinkai pripildytos popierinės sunaudotos 
savo reikmėms pakuotės kiekis – 100 tonų, iš kurių pagamintos ir patiektos Lietuvos rinkai tuš-
čios popierinės pakuotės kiekis – 10 tonų.
Deklaruojama, kad importuotos ir patiektos Lietuvos rinkai pripildytos popierinės sunaudotos 
savo reikmėms pakuotės kiekis – 90 tonų, pagamintos ir patiektos Lietuvos rinkai tuščios po-
pierinės pakuotės kiekis – 10 tonų, sutvarkytas popierinių pakuočių atliekų kiekis – 90 tonų. 
Faktiškas tokios pakuotės tvarkymo užduoties įvykdymas – 100 proc. Todėl mokestis už 
aplinkos teršimą pakuotės atliekomis neskaičiuojamas. Už tuščią pakuotę mokestis taip pat 
neskaičiuojamas.

Šaltinis: LR Aplinkos ministerija 

2

„Miškus ir vandenynus vis labiau teršė įvairūs plastiko gaminiai bei atliekos. Laikraštyje 
meškiukas perskaitė, kad ateityje, nuo 2021 m., bus draudžiami tokie plastiko gaminiai kaip 
šiaudeliai, plastikiniai stalo įrankiai ir net ausų krapštukai, nes jie jau baigė užkimšti visus 
pasaulio vandenynus. Miško žiniose rašoma, kad Žemė labai užteršta ir kad reikia ieškoti, kuo 
pakeisti plastikinius daiktus, jei norime tausoti ir išsaugoti gamtą.
Ši žinia suglumino susirinkusiuosius. Bičiuliai sėdėjo ir mąstė, ką galima padaryti, norint 
išsaugoti švarią aplinką, juk nė vienas netroško, kad jų miškas ar pievelė pavirstų šiukšlynu. 
Net medžiai nustojo šlamėti, nes įtemptai galvojo, ko reiktų imtis“…

EDUKACIJA

Tai ištrauka iš naujos, spalio mėnesį VšĮ „Gamtos ateitis“ išleistos edukacinės knygelės ikimokyklinio / 
pradinių klasių vaikams – „Kaip meškiukas kitokį gimtadienį šventė“. Knygoje aprašomos nūdienos 
problemos, susijusios su neatsakingu vartojimu ir pasiūlomas receptas, kaip į paprastus dalykus, pvz. 
organizuojamą gimtadienį, galima pažvelgti naujai – surengti jį tokį, kad po jo liktų kuo mažiau atliekų, 
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šiukšlių ir liktų tik gražūs prisiminimai bei teigiamos emocijos, o ne panaudoti vienkartiniai šiaudeliai, 
puodeliai, dovanų popieriaus…

Knyga pagaminta iš 100 proc. perdirbtų antrinių žaliavų. 
Knygos jau pasiekė didžiąją dalį Lietuvos ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų. Su šiai knygai specialiai sukurta 
edukacine programa organizacija „Gamtos ateitis“ jau 
aplankė skirtinguose Lietuvos miestuose veikiančius 
darželius ir mokyklas. Mažieji smalsuoliai kartu su 
smagiaisiais naujos knygelės personažais mokėsi 
pakuočių atliekų rūšiavimo paslapčių, aptarė nuo 2021 
m. įsigaliosiančius draudimus ir kuo reikės pakeisti 
plastiko gaminius, kurie bus uždrausti. Taip pat – drauge 
skaitė pasaką apie kitokį meškiuko gimtadienį, 
aptarinėjo, ką bus galima pritaikyti savo gimtadienyje, 
nes rūpintis gamtos ateitimi turime visi kartu, kaip 
skelbia įmonės šūkis: „Gamtos ateitis – mūsų rankose!“

JURGIS DIDŽIULIS – „TIKIU RŪŠIAVIMU“

„Tikiu rūšiavimu. Tikiu taip, kad net galiu pavaryti šiek tiek 
#freestyle, kad pakeisti Jūsų požiūrį į atliekas: nėra jokių 
šiukšlių – yra tik žaliava, kuri yra ne savo vietoj.
Keičiant savo požiūrį:
A) savaime koreguojame savo elgsenas.
B) lengvinam perdirbimo punktų darbuotojų naštą
Rūšiavimo sistema nėra tobula, bet svarbu suprasti, kad 
perdirbėjai dirba ne tik su atliekomis, jie dirba ir su 
žmonėmis ir su jų kultūra. Kuo sąmoningiau išsirinksim 
pirkinių pakuotes, kuo sąmoningiau atskirsim ir paruošim tas 
pakuotes – tuo lengviau bus jiems suteikti profesionalias 
paslaugas.
Ne viskas yra mūsų rankose, bet sakyčiau, kad turim būti 
atsakingi bent jau už tuos dalykus, kurie praeina per mūsų 
rankas. Gamtos ateitis – mūsų rankose!“

ŽIŪRĖTI  

http://gamtosateitis.lt/jurgis-didziulis-tikiu-rusiavimu/
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LINKSMAI

AKCIJA #PAŽADĖK2019

Visus metus kvietėme visuomenę socialiniuose tinkluose PAŽADĖTI – dar labiau saugoti ir tausoti 
gamtą: 

     Daugiau rūšiuojant 

     Mažiau suvartojant 

     Rečiau perkant naujų daiktų 

     Mažiau teršiant aplinką 

     Dažniau prikeliant senus daiktus naujam gyvenimui 

     Mokantis gyventi, sukuriant buityje kuo mažiau atliekų...

     Ir t.t...

Tad supakuojame visus mūsų pažadus į vieną ir siunčiame Jums – tikimės, kad šiais metais išsakyti 
pažadai jus lydės ir kitais, ir dar kitais metais – juk „Gamtos ateitis – mūsų rankose!” 
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Draugaukime:

www.instagram.com/gamtosateitis 

www.facebook.com/gamtosateitis 

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

