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2021 M. VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų sąrašas 

 

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

 

 

Planuojamas 2021 m. Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų tiekti rinkai 

pakuočių kiekis bei planuojamas surinkti ir sutvarkyti pakuočių atliekų kiekis 

 

Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų planuojamas tiekti rinkai pakuočių kiekis bei 

planuojamas surinkti ir sutvarkyti pakuočių atliekų kiekis pateikiamas lentelėje Nr. 1.  

Lentelė Nr. 1 

Pakuotės rūšis Planuojamas tiekti 

vidaus rinkai kiekis, t 

LR Vyriausybės 

nustatyta 

tvarkymo užduotis 

2021 m., proc. 

Planuojamas surinkti ir 

sutvarkyti pakuočių 

atliekų kiekis, t 

Plastikinė 19 535,329000 50 9 767,664500 

PET 3 078,725000 50 1 539,362500 

Popierinė ir 

kartoninė 32 127,936000 80 25 702,348800 

Metalinė 5 324,731000 54 2 875,354740 

Stiklinė 16 196,486000 70 11 337,540200 

Kombinuota 584,506000 25 146,126500 

Kombinuota 

(vyraujanti 

popierinė) 1 171,194000 25 292,798500 

Kita 99,746000 45 44,885700 

Medinė 19 076,51000 45 8 584,429500 

Viso 97 195,163000 - 60 290,510940 
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Organizacijos veiklos priemonių ir veiksmų planas 

 

Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės gamintojams ir importuotojams 

nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei kitas įstatymiškai apibrėžtas prievoles 2021 m. 

bus vykdomos Organizacijos veiklos priemonės ir veiksmai. Priemonių pavadinimai, aprašymai, 

nurodant priemonių tikslus, matuojamus rodiklius, apimtis skaitinėmis reikšmėmis kiekvienam 

einamųjų metų ketvirčiui atskirai ir planuojamas metines apimtis, finansavimo šaltinius ir lėšų 

sumas, planuojamas kiekvienai priemonei įgyvendinti, pateikiami Lentelėje Nr. 2.  

 

Organizacija įsipareigoja kasmet Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti patikslintus 

einamųjų metų Veiklos organizavimo planą ir einamųjų metų Švietimo programą.  

 

 

 

Direktorius    Karolis Šiaudkulis 



Lentelė Nr. 2 
 

Eil. 
nr.  

Priemonės 
pavadinimas 

Aprašymas Tikslas 
Matuojamas 
rodiklis 

Apimtis (metų ketvirčiais, skaitinė reikšmė) Finansavimo šaltinis  
Planuojama 
skirti lėšų, Eur 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.  Viso   

1. Bendradarbiavimas 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. 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 
ir paslaugų teikimo sutarčių 
komunaliniame rūšiuojamųjų atliekų 
sraute atnaujinimas, pratęsimas.  
Organizacija yra sudariusi:  
a) 60 (šešiasdešimt) neterminuotų 
Bendradarbiavimo sutarčių su 
savivaldybėmis (arba savivaldybių 
įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems 
pavesta administruoti komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą); 
b) 63 (šešiasdešimt tris) Pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo ir paslaugų 
teikimo sutartis su atliekų surinkėjais dėl 
komunalinių atliekų sraute susidarančių 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo 
60- yje savivaldybių.  
Atsiradus poreikiui ir objektyvioms 
priežastims koreguojamos sutartys, jų 
priedai, tvirtinami susitarimai. 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai 
komunaliniame 
atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
surinkimo, 
sutvarkymo 
organizavimas ir 
pagal teisės aktų 
nustatytą pareigą 
finansavimas. 

Nuolatinis 
bendradarbia
vimas. 
Pasirašytos/ 
atnaujintos/ 
aktualios 
sutartys 
visose 60 
savivaldybių.  

60 60 60 60 60 Organizacijos lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotojų pagal 
sutartis. 

4000 

2.  Sutarčių sudarymas 
dėl ne komunalinių 
atliekų sraute 
susidarančių pakuočių 
atliekų surinkimo, 
vežimo, paruošimo 
naudoti ir 
panaudojimo.  

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 
sudarymas. 

Pavedimo davėjų 
ir dalyvių 
tiekiamų vidaus 
rinkai, ne 
komunaliniame 
atliekų sraute 
susidarančių 
pakuočių atliekų 
tvarkymo 
organizavimas ir 
finansavimas. 

Pasirašytų 
sutarčių 
skaičius. 

3 1 1 1 6 Organizacijos lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotojų pagal 
sutartis. 

2000 

3.  Paslaugų teikėjų 
sutartinių 
įsipareigojimų 
vykdymo kontrolė- 
morfologinių tyrimų 
ir/ ar pakuočių atliekų 
surinkimo bei 
sutvarkymo 
patikrinimas.  

Paslaugų teikimo kontrolės vykdymas 
atliekant morfologinės atliekų sudėties 
tyrimus pagal sutartyse aprašytą 
metodiką, atliekų tvarkymo apskaitos 
patikrinimus lyginant deklaruojamus 
pakuočių kiekius su duomenimis 
pirminiuose apskaitos dokumentuose. 

Užtikrinti 
deklaruojamų 
surenkamų ir 
sutvarkomų 
pakuočių atliekų 
kiekių bei 
sudėties realumą, 
atitikimą įstatymų 
numatytiems 
reikalavimams bei 

Atliktų 
patikrinimų 
skaičius. 

0 1 1 1 3 Organizacijos lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotojų pagal 
sutartis. 

2200 



teikti pasiūlymus 
pakuočių atliekų 
surinkimo ir 
sutvarkymo 
organizavimui.  

4.  Dokumentų 
teisingumo kontrolė. 

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. 

Atliktų 
patikrinimų 
skaičius. 

0 2 2 2 6 Organizacijos lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotojų pagal 
sutartis. 

2900 

5.  Konsultavimas. Gamintojų ir importuotojų konsultavimas 
pakuočių apskaitos klausimais siekiant 
pakuočių apskaitos atitikimo 
galiojantiems reikalavimams. 

Pakuočių, 
tiekiamų vidaus 
rinkai, apskaitos 
teisingumo 
užtikrinimas. 

Suteiktų 
konsultacijų 
skaičius.  

10 10 10 10 40 Organizacijos lėšos, 
gaunamos iš 
gamintojų ir 
importuotojų pagal 
sutartis. 

4500 

 


