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2018 m. veiklos organizavimo planas 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 
 

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

Planuojamas 2018 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 
2018 m., proc. 

Planuojamas 

surinkti ir 

sutvarkyti 

pakuočių atliekų 
kiekis, t 

Plastikinė 4392.010000 50 2196.005000 

PET 295,870000 50 147,935000 

Popierinė ir 
kartoninė 

6762.080000 80 5409.664000 

Metalinė 702.550000 54 379.377000 

Stiklinė 3918.130000 68 2664.330000 

Kombinuota 60.440000 25 15.110000 

Kombinuota 

(vyraujanti 

popierinė) 

203.340000 25 50.835000 

Kita 5.210000 45 2.344500 

Medinė 9641.510000 45 4338.679500 

VISO 25981.140000  15204.280000 

 

Organizacijos veiklos 2018 m. priemonių ir veiksmų planas 
 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams 
nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles 2018 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 
finansavim

o šaltinis 

Bendradarbiavimas 

su savivaldybėmis 
(arba savivaldybių 
įsteigtais juridiniais 
asmenimis, kuriems 

pavesta administruoti 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai ir 

komunaliniame 

atliekų sraute 

Organizacija yra 

sudariusi 42 

(keturiasdešimt 
dvi) neterminuotas 

sutartis 

Kiekvieną 2018 m. 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 

Organizacijo

s lėšos, 

gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
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komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą) ir 
atliekų surinkėjais 
dėl komunalinių 
atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
rūšiuojamojo 
surinkimo, vežimo, 
paruošimo naudoti ir 
naudojimo 

susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

ketvirtį vyks 
bendradarbiavimas 

su kiekviena iš 60 

savivaldybių. 

bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

sutartis 

Sutarčių su 

savivaldybėmis (arba 
savivaldybių 
įsteigtais juridiniais 
asmenimis, kuriems 

pavesta administruoti 

komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą) ir 
atliekų surinkėjais 
dėl komunalinių 
atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
rūšiuojamojo 
surinkimo, vežimo, 
paruošimo naudoti ir 
naudojimo 

atnaujinimas 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai ir 

komunaliniame 

atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

Bus atnaujinta 1 

(viena) sutartis 

1 ketvirtį-1 sutartis 

2 ketvirtį-0 

sutarčių 

3 ketvirtį-0 

sutarčių 

4 ketvirtį-0 

sutarčių 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 

Sutarčių su pagal 
nustatytą tvarką 
išrinktais pakuočių 
atliekų surinkėjais 
sudarymas dėl ne 
komunaliniame 

sraute susidarančių 
pakuočių atliekų 
rūšiuojamąjo 
surinkimo, vežimo ir 
paruošimo naudoti. 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai, ne 

komunaliniame 

atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

4 (keturios) 

sutartys 

1 ketvirtį-0 sutartis 

2 ketvirtį-0 sutartis 

3 ketvirtį-1 sutartis 

4 ketvirtį-3 sutartis 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 

Sutarčių su pagal 
nustatytą tvarką 
išrinktais pakuočių 
atliekų naudotojais 

ir/ar eksportuotojais 

sudarymas dėl ne 
komunaliniame 

sraute susidarančių 
pakuočių atliekų 
naudojimo 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai, ne 

komunaliniame 

atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 

organizavimas ir 

finansavimas 

4 (keturios) 

sutartys 

1 ketvirtį-0 sutartis 

2 ketvirtį-0 sutartis 

3 ketvirtį-1 sutartis 

4 ketvirtį-3 sutartis 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 
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Ataskaitų 
Organizacijos 

kontrolės tarybai 

teikimas kaip 

numatyta Sutartyje 

dėl kontrolės tarybos 
sudarymo 

Teisės aktų 
reikalavimų 
vykdymas 

4 (keturios) 

ataskaitos 

1 ketvirtį-1 

ataskaita 

2 ketvirtį-1 

ataskaita 

3 ketvirtį-1 

ataskaita 

4 ketvirtį-1 

ataskaita 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 

Pakuočių atliekų 
tvarkytojų, su kuriais 
Organizacija sudarys 

sutartis dėl 2018 m. 

pakuotės atliekų 
tvarkymo užduočių 
vykdymo, sutarčių 
sąlygų vykdymo 
kontrolė 

Vyriausybės 
nustatytų 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 

užduočių 
tinkamas 

vykdymas 

6 (šeši) 
patikrinimai 

1 ketvirtį-0 

patikrinimų 

2 ketvirtį-2 

patikrinimai 

3 ketvirtį-2 

patikrinimai 

4 ketvirtį-2 

patikrinimai 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų 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-500 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 

Gamintojų ir 
importuotojų 
konsultavimas 

pakuočių apskaitos 
klausimais siekiant 

pakuočių apskaitos 
atitikimo 

galiojantiems 

reikalavimams 

Pakuočių, 
tiekiamų vidaus 
rinkai, apskaitos 

teisingumo 

užtikrinimas 

1 ketvirtį - 5 

konsultacijos 

2 ketvirtį-5 

konsultacijos 

3 ketvirtį-5 

konsultacijos 

4 ketvirtį-5 

konsultacijos 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas, 

sąnaudos 
priskiriamos prie 

administracinių 
bei darbo 

užmokesčio 
sąnaudų. 
Planuojama skirti 

lėšų-0 eur. 

Organizacijo

s lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotoj

ų pagal 
sutartis 

 

Organizacija yra sudariusi neterminuotas sutartis su visomis šalies savivaldybėmis (arba 

savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo 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 


