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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 

bendradarbiav

imas. 

Pasirašytos/ 

atnaujintos/ 

aktualios 

sutartys visose 

60 

savivaldybių.  

60 60 60 60 60 Organizacijos lėšos, 

gaunamos iš 

gamintojų ir 

importuotojų pagal 

sutartis. 

4550 

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. 

2345 

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. 

1605 



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. 

2970 

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. 

4750 

 

 


