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2020 m. veiklos organizavimo planas 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 
 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu. 
 

Planuojamas 2020 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti rinkai 

pakuočių kiekis bei planuojamas surinkti ir sutvarkyti pakuočių atliekų kiekis 
 

Pakuotės rūšis Planuojamas tiekti 

vidaus rinkai kiekis, t 

LR Vyriausybės 

nustatyta 

tvarkymo užduotis 

2020 m., proc. 

Planuojamas surinkti ir 

sutvarkyti pakuočių 

atliekų kiekis, t 

Plastikinė 15565,901000 50 7782,950500 

PET 2784,707000 50 1392,353500 

Popierinė ir 

kartoninė 

25067,298000 80 20053,838400 

Metalinė 3889,968000 54 2100,582720 

Stiklinė 12456,028000 68 8470,099040 

Kombinuota 620,303000 25 155,075750 

Kombinuota 

(vyraujanti 

popierinė) 

1226,503000 25 306,625750 

Kita 63,543000 45 28,594350 

Medinė 18538,820000 45 8342,469000 

 80213,071000  48632,589010 

 

Organizacijos veiklos 2020 m. priemonių ir veiksmų planas 
 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams 

nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles 2020 m. 

bus vykdomos sekančios priemonės ir veiksmai: 
 

Plano įgyvendinimo 

priemonė 

Priemonės 

tikslas 

Priemonės 

apimtis (skaitinė 

reikšmė 

kiekvienam 

einamųjų metų 

ketvirčiui atskirai) 

Lėšų suma, 

planuojama 

priemonei 

įgyvendinti 

Priemonės 

finansavimo 

šaltinis 

Bendradarbiavimas 

su savivaldybėmis 

(arba savivaldybių 

įsteigtais juridiniais 

asmenimis, kuriems 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų 

Pavedimo davėjų 

ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai ir 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

Organizacija yra 

sudariusi 40 

(keturiasdešimt) 

neterminuotų 

sutarčių su atliekų 

surinkėjais dėl 

komunalinių 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 

priskiriamos prie 

administracinių 

bei darbo 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 
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tvarkymo sistemą) ir 

atliekų surinkėjais 

dėl komunalinių 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo, vežimo, 

paruošimo naudoti ir 

naudojimo. 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo, 

vežimo, paruošimo 

naudoti ir 

naudojimo 60- yje 

savivaldybių.  

Kiekvieną 2020 m. 

ketvirtį vyks 

bendradarbiavimas 

su kiekviena  

savivaldybe. 

užmokesčio 

sąnaudų. 

Planuojama skirti 

lėšų- 0 eur. 

Sutarčių su pagal 

nustatytą tvarką 

išrinktais pakuočių 

atliekų surinkėjais 

dėl ne komunalinių 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

surinkimo, vežimo, 

paruošimo naudoti ir 

pakuočių atliekų 

naudotojais 

(perdirbėjais) ir (ar) 

eksportuotojais dėl 

surinktų ir paruoštų 

naudoti pakuočių 

atliekų panaudojimo. 

Pavedimo davėjų 

ir dalyvių 

tiekiamų vidaus 

rinkai, ne 

komunaliniame 

atliekų sraute 

susidarančių 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

4 (keturios) 

sutartys: 

1 ketvirtį-1 

sutartis. 

2 ketvirtį-1 

sutartis. 

3 ketvirtį-1 

sutartis. 

4 ketvirtį-1 

sutartis. 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 

priskiriamos prie 

administracinių 

bei darbo 

užmokesčio 

sąnaudų. 

Planuojama skirti 

lėšų- 0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Pakuočių atliekų 

tvarkytojų, su kuriais 

Organizacija sudarys 

sutartis dėl 2020 m. 

pakuotės atliekų 

tvarkymo užduočių 

vykdymo, sutarčių 

sąlygų vykdymo 

kontrolė 

Vyriausybės 

nustatytų 

pakuočių atliekų 

tvarkymo 

užduočių 

tinkamas 

vykdymas 

3 (trys) 

patikrinimai: 

1 ketvirtį- 0 

patikrinimų. 

2 ketvirtį- 1 

patikrinims. 

3 ketvirtį- 1 

patikrinimas. 

4 ketvirtį- 1 

patikrinimas.  

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 

priskiriamos prie 

administracinių 

bei darbo 

užmokesčio 

sąnaudų. 

Planuojama skirti 

lėšų- 0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Dokumentų, 

patvirtinančių 

duomenis apie 

Organizacijos 

dalyvių ir pavedimo 

davėjų Lietuvos 

Respublikos vidaus 

rinkai pateiktų 

pakuočių kiekį, 

teisingumo kontrolė 

Pakuočių, 

tiekiamų vidaus 

rinkai, apskaitos 

teisingumo 

užtikrinimas 

6 (šeši) 

patikrinimai: 

1 ketvirtį - 0 

patikrinimų. 

2 ketvirtį - 2 

patikrinimai. 

3 ketvirtį - 2 

patikrinimai. 

4 ketvirtį - 2 

patikrinimai. 

Planuojama skirti 

lėšų- 0 eur. 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų 

pagal sutartis 

Gamintojų ir 

importuotojų 

konsultavimas 

pakuočių apskaitos 

Pakuočių, 

tiekiamų vidaus 

rinkai, apskaitos 

teisingumo 

20 konsultacijų: 

1 ketvirtį - 5 

konsultacijos. 

2 ketvirtį- 5 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 

Organizacijos 

lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 
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klausimais siekiant 

pakuočių apskaitos 

atitikimo 

galiojantiems 

reikalavimams 

užtikrinimas konsultacijos. 

3 ketvirtį- 5 

konsultacijos. 

4 ketvirtį- 5 

konsultacijos. 

priskiriamos prie 

administracinių 

bei darbo 

užmokesčio 

sąnaudų. 

Planuojama skirti 

lėšų- 0 eur. 

importuotojų 

pagal sutartis 

 

 

Organizacija yra sudariusi neterminuotas sutartis su visomis šalies savivaldybėmis (arba 

savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą) dėl bendradabiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių 

pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. 
 

Organizacija įsipareigoja kasmet Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti patikslintus einamųjų 

metų Veiklos organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą. 

 

Direktorius    Karolis Šiaudkulis 


