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BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ yra gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau vadinama
Organizacija), turinti 2006 m. gegužės 23 d. išduotą ir galiojančią licenciją Nr. 001 visų rūšių pakuočių
atliekų tvarkymui organizuoti. Organizacija vykdo gaminių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą
taip, kad būtų įgyvendinamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose
gamintojams ir importuotojams nustatytos pareigos.
1. ORGANIZACIJOS MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

MŪSŲ MISIJA – SUKURTI VERTĘ
APLINKOS APSAUGAI

VISUOMENEI

MAŽIAU ATLIEKŲ Į SAVARTYNUS

ŠVARESNĖ APLINKA

MAŽIAU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO

PATOGIOS PRIEMONĖS RŪŠIAVIMUI

MAŽIAU CO2, TARŠOS

AIŠKI INFORMACIJA APIE PAKUOČIŲ TVARKYMĄ

VERSLUI

UŽTIKRINTAS GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS
ĮGYVENDINIMAS
REALŪS TVARKOMŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI
IR TEISINGA KAINA
TIKSLI ATLIEKŲ APSKAITOS SISTEMA

Pav. Nr. 1 VšĮ „Žaliasis taškas“ misija ir strateginiai tikslai
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2. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ SĄRAŠAS
VšĮ „Žaliasis taškas“ steigėjų ir dalininkų sudėtis atitinka įstatyminius reikalavimus, kurie yra
keliami licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms.
2019 m. II ketvirtį VšĮ „Žaliasis taškas“ dalininkai ir steigėjai yra 23. Pagal Organizacijos įstatus
dalininkai yra pasiskirstę į keturis komitetus: stiklo pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir
importuotojų, didmeninės prekybos, PET ir kombinuotose pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir
importuotojų ir jungtinis kitų pakuojamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas. Komitetai
renka ir deleguoja atstovus į įstaigos valdybą pagal įstatais nustatytas kvotas ir tvarką. Organizacijos
valdyba sudaryta iš 8 (aštuonių) narių 4 (keturių) metų laikotarpiui. Organizacijos steigėjų bei dalininkų
sąrašas nurodomas lentelėje Nr. 1. Pilnas steigėjų, dalyvių bei pavedimo davėjų, kurie yra pavedę
Organizacijai vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas 2019 metais, sąrašas pateikiamas priede Nr. 1.
Lentelė Nr. 1

ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ BEI DALININKŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Įstaigos dalininko (organizacijos dalyvio) –
gamintojo ar importuotojo pavadinimas

Valdomų
dalių
skaičius,
suteikiantis
atitinkamą
balsų
skaičių

Organizacijos
dalyvio statusas
įstaigoje

Komiteto (kuriam
priskirtas dalininkas)
pavadinimas

5
1
1
1
5
1
1
1
5
5
3
2

steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas

Stiklo pakuotėse
supakuotų gaminių
gamintojų ir importuotojų
komitetas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UAB ,,Bennet distributors“
UAB ,,Mineraliniai vandenys“
AB ,,MV GROUP Production“
UAB ,,Daumantai LT“
UAB ,,Sanitex“
UAB ,,Eugesta“
UAB ,,Palink“
UAB ,,Maxima LT“
UAB ,,Eckes – Granini Lietuva“
AB ,,Pieno žvaigždės“
UAB ,,RETAL Lithuania“
UAB ,,Kalnapilio – Tauro grupė“

13

UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko

1

steigėjas ir dalininkas

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

UAB ,,Biržų alus“
AB ,,Kauno alus“
AB ,,Gubernija“
AB ,,Volfas Engelman“
Čygo-Kalkio TŪB ,,Rinkuškiai“
UAB ,,Putokšnis“
UAB ,,Nestle Baltics“
UAB ,,Smurfit Kappa Baltic“
AB ,,Rokiškio sūris“
UAB ,,Rūta“

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas
steigėjas ir dalininkas

Didmeninės prekybos
komitetas

PET ir kombinuotose
pakuotėse supakuotų
gaminių gamintojų ir
importuotojų komitetas

Jungtinis kitų
pakuojamųjų gaminių
gamintojų ir importuotojų
komitetas
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3. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ (VISI KARTU VADINAMI ORGANIZACIJOS NARIAIS) IKI 2019
METŲ II KETVIRČIO PABAIGOS PATEIKTAS RINKAI GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ KIEKIS
Organizacijos užimama rinkos dalis 2019 metais yra 65,846580 %, finansuojama rinkos dalis - 67,629825 %.
Organizacijos narių 2019 metais planuojamas tiekti rinkai bendras gaminių ir pakuočių kiekis ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos faktinis
sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis pateikiamas lentelėje Nr. 2.
Lentelė Nr. 2

2019 m.
Organizacijos
steigėjų,
dalyvių,
pavedimo
davėjų
bendras
planuojamas
tiekti rinkai
pakuočių
kiekis, t
46.804

2019 m.
Organizacijos
steigėjų,
dalyvių,
pavedimo
davėjų
bendras
tiektas rinkai
pakuočių
kiekis
(faktinis), t
22.184

Popierinės
(kartoninės)

59.930

Plastikinės

KAS

MARS

PS

NKAS

VISO

Sutvarkymo
užduotys
2019 m.

Užduotimis
nustatytas
tvarkytinas
faktinis
pakuočių
atliekų
kiekis, t

2019 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2019 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2019 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2019 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2019 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

68%

15.085

6.540

48

0

0

6.588

29.054

80%

23.243

1.995

0

3.200

5.195

35.232

16.894

50%

8.447

3.728

288

0

1.500

5.516

PET

3.644

1.685

50%

843

224

8

0

0

232

Metalinės
Kombinuotos
pakuotės
(popierius ir
kartonas)

8.141

3.723

54%

2.011

296

284

0

0

580

4.312

2.115

25%

529

251

0

0

0

251

1.183

555

25%

139

88

0

0

0

88

32.902

16.070

45%

7.232

0

0

0

2.500

2.500

228

87

45%

39

0

0

0

0

0

192.377

92.368

28.827

13.122

628

0

7.200

20.950

Pakuotės rūšis

Stiklinė

Kombinuotos
pakuotės (kita)
Medinės
Kitos
IŠ VISO:
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4. ORGANIZACIJOS PASIRAŠYTOS SUTARTYS IR JŲ VYKDYMAS
Organizacija turi galiojančias sutartis su visomis savivaldybėmis ir / arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta
administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvos Respublikoje ir atliekų tvarkytojais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Bendradarbiavimo bei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarčių sąrašas
pateikiamas priede Nr. 2.
Siekiant įvykdyti nustatytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei įgyvendinti pareigą organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymą savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, Organizacijos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos galiojančių kitų sutarčių su atliekų
tvarkytojais sąrašas pateikiamas priede Nr. 3.
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5. ORGANIZACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANE NUSTATYTŲ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ VYKDYMAS
Organizacijos parengtame Pakuočių atliekų tvarkymo veiklos plane 2019 metams numatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą
užtikrinančių priemonių įgyvendinimo eiga iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ( t. y. iki 2019-06-30) pateikiama lentelėje Nr. 3:
Lentelė Nr. 3

PRIEMONĖS
pavadinimas

Planuojama APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

TIKSLAS

I ketv.
I.

1. Pakuočių atliekų
tvarkymo
organizavimo ir
paslaugų teikimo
(PATO) sutarčių
komunaliniame
rūšiuojamųjų atliekų
sraute
(pagal LR pakuočių ir
pakuočių atliekų
tvarkymo įstatymo
nuostatas)
atnaujinimas,
pratęsimas.

II. ketv.

Įgyvendinimo EIGA ir faktinė
APIMTIS (skaitinės reikšmės)
Iki 2019.06.30

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

Aprašymas

Dalyvavimas organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE komunalinių atliekų tvarkymo sistemose

Užtikrinti nepertraukiamą
pakuočių atliekų surinkimą
iš gyventojų visose
savivaldybėse ir realų
pakuočių atliekų
sutvarkymą bei įgyvendinti
teisės aktų organizacijoms
numatytą pareigą
finansuoti komunaliniame
atliekų sraute susidarančių
pakuočių surinkimą ir
sutvarkymą.

Esant konkrečiam
poreikiui ir objektyvioms
priežastims
koreguojamos PATO
sutartys, jų priedai,
tvirtinami susitarimai.

Esant konkrečiam
poreikiui ir
objektyvioms
priežastims
koreguojamos
PATO sutartys, jų
priedai, tvirtinami
susitarimai.

Vykdoma.
Vykdomas PATO sutartinių sąlygų
atnaujinimas su visais tvarkytojais,
teikiančiais pakuočių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo paslaugas visose Lietuvos
Respublikos savivaldybėse.
Per 2019 m. II ketvirtį finansuotos veiklos
rezultatai nurodyti lentelėse Nr. 2 ir Nr. 4.
Bendradarbiavimo bei PATO sutarčių
sąrašas pateikiamas priede Nr. 2.

1.000 Eur;
Gamintojų ir
importuotųjų lėšos

Organizacija kiekvienais metais atnaujina
galiojančias PATO sutartis, pagal planuojamus
einamaisiais metais surinkti ir sutvarkyti pakuotės
atliekų kiekius kiekvienoje savivaldybėje.
Planuojamus surinkti ir sutvarkyti pakuotės atliekų
kiekius deklaruoja Paslaugos teikėjas, o
Organizacija įvertinusi planuojamų kiekių realumą,
tuos kiekius tvirtina arba papildomai atlieka
Paslaugos teikėjų kontrolę ir esant poreikiui
duomenis tikslina.
PATO sutartys taip pat gali būti
persirašomos / keičiamos dėl tikslinamų paslaugos
teikimo įkainių arba pasikeitusio Paslaugos teikėjo
savivaldybėje.
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2. Paslaugų teikėjų
sutartinių
įsipareigojimų
vykdymo kontrolė –
morfologinių tyrimų
(pilnų/dalinių) ir/ar
pakuočių atliekų
surinkimo bei
sutvarkymo
dokumentinių
patikrinimų atlikimas.

Užtikrinti deklaruojamų
surenkamų ir sutvarkomų
pakuočių atliekų kiekių bei
sudėties realumą, atitikimą
įstatymų numatytiems
reikalavimams bei teikti
įžvalgas pakuočių atliekų
surinkimo bei sutvarkymo
organizavimui.

-

3. Rūšiuojamųjų
pakuotės atliekų
surinkimo ir
sutvarkymo
finansavimas pagal
2019 m. Organizacijos
finansuojamą rinkos
dalį.

Savalaikis atsiskaitymas už
Apmokėti ne daugiau kaip
suteiktas pakuotės atliekų
25% numatomų per metus
tvarkymo organizavimo
suteikti paslaugų.
paslaugas

4.Bendradarbiavimas
su savivaldybėmis
vykdant pakuotės
atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo ir
(arba) paruošimo/
sutvarkymo konkursus
paslaugos teikėjui
parinkti.

Pakuotės atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo ir
sutvarkymo veiklų
skaidrinimas, paslaugų
kokybės gerinimas bei
konkurencingos paslaugos
kainos nustatymas.

Konkurso paskelbimas
2-ose savivaldybėse

II.

Atlikti ne mažiau
kaip 5 (penki)
Paslaugos teikėjų
skirtingose
savivaldybėse
patikrinimai.

Atlikti 5 (penki) Paslaugos teikėjų
skirtingose savivaldybėse patikrinimai:
2019-06-11 atliktas SĮ „Kretingos
Komunalininkas“ morfologinis atliekų
tyrimas, 2019-04-01 atliktas dokumentinis
UAB „Ecoservice“ patikrinimas, 2019-07-03
atliktas UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“
dokumentinis ir faktinio apvažiavimo
patikrinimo auditas, 2019-07-19 atliktas
UAB „Pakruojo komunalininkas“ faktinio
apvažiavimo patikrinimo auditas, 2019-0724 atliktas UAB „Utenos komunalininkas“
faktinio apvažiavimo patikrinimo auditas.

Apmokėti ne daugiau
kaip 25% numatomų
per metus suteikti
paslaugų.

Įvykdytas veiklos planas, kuriame numatyta,
jog per 2019 m. II ketv. bus apmokėta ne
daugiau kaip 25 % numatomų per metus
suteikti paslaugų, t.y. apmokėtos visos
pateiktos sąskaitos-faktūros už per II ketv.
suteiktas paslaugas. 2019 m. II ketv.
finansuotos veiklos rezultatai nurodyti
lentelėse Nr. 2 ir Nr. 4.

Konkurso
paskelbimas 2-ose
savivaldybėse

Vykdoma.
I ir II ketvirtyje iš viso įvyko 4 konkursai.
Per II ketvirtį trečią kartą skelbtas įvyko
Skuodo rajone konkursas ir Jurbarko rajone
konkursas, skelbtas antrą kartą.

1.000 Eur;
Gamintojų ir
importuotųjų lėšos

Organizacija vykdo paslaugų teikimo kontrolę:
1) atlikdama morfologinės atliekų sudėties
tyrimus pagal PATO sutartyse aprašytą metodiką;
2) pasirinktinai pagal poreikį atlikdama
Paslaugos teikėjo atliekų tvarkymo apskaitos
patikrinimus, lygindama deklaruojamus pakuočių
kiekius PATO sutartyse su duomenimis pirminiuose
apskaitos dokumentuose;
3) sekdama teisės aktų reikalavimų ir
Paslaugų teikėjų teisės rinkti ir tvarkyti atitinkamos
rūšies atliekas bei išrašyti pakuotės atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus pasikeitimus.

3.650.493 Eur;
Gamintojų ir
importuotųjų lėšos

Apmokėjimas
vykdomas
PATO
sutartyse
numatytais terminais - už kiekvieno praėjusio
ketvirčio suteiktas paslaugas apmokama per 30 d.
nuo sąskaitos išrašymo dienos, išskyrus paskutinio
ketvirčio mokėjimą, kuomet sąskaitos apmokamos
tik pilna apimtimi Paslaugos teikėjui pateikus
pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus
už ataskaitinius metus.

500 Eur Gamintojų
ir importuotųjų lėšos

Organizacija bendradarbiauja su savivaldybėmis,
teikdama ir (ar) derindama konkurso sąlygas naujam
Paslaugos teikėjui savivaldybės teritorijoje parinkti.
Konkretaus konkurso atveju tikslinami pakuočių
atliekų surinkimui ir vežimui keliami reikalavimai,
pakuočių atliekų paruošimui keliami reikalavimai,
vertinamas
pateiktų
pasiūlymų
atitikimas
konkursinių sąlygų reikalavimams.

Pakuočių atliekų rūšiavimo galimybių ir priemonių komunalinių atliekų turėtojams suteikimo užtikrinimas

Organizacija nuolat renka informaciją apie
Organizacija pasirašydama su Paslaugos teikėjais
gyventojų aprūpinimą rūšiuojamojo
407.390 Eur
infrastruktūros plėtros sutartis įsipareigoja
Nuolatinis
Aprūpinti visų
surinkimo priemonėmis, derina
Gamintojų ir
finansuoti rūšiuojamojo surinkimo priemonių
Nuolatinis
1. Infrastruktūros
infrastruktūros
savivaldybių gyventojus
infrastruktūros plėtros planus su
įsigijimą per ketverius, o pastatymą per vienerius
importuotųjų lėšos
infrastruktūros plėtros
plėtros vykdymas ir
plėtros plano
rūšiuojamojo surinkimo
savivaldybėmis ir paslaugų teikėjais,
metus.
plano atnaujinimas.
finansavimas.
atnaujinimas.
priemonėmis.
planuoja finansinius išteklius. Vykdomas
nuolatinis infrastruktūros plėtros plano
atnaujinimas.
III.
LR Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymas. Rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir
importuotojų tiektus LR vidaus rinkai supakuotus gaminius, organizavimas.
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Šiame skyriuje numatytas pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas bei Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymas įgyvendinamas vykdant šioje lentelėje I ir II skyriuose nustatytas priemones bei III skyriuje
pateikiamas priemones (pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimas Komunalinį srautą papildančiose sistemose bei mišrių atliekų rūšiavimo sistemose ir Nekomunaliniame sraute).
Užtikrinti:
1. Sutarčių
pasirašymas su
pakuočių atliekų
tvarkytojais –
sutartimis patvirtintas
pakuočių atliekų
sutvarkymo užduočių
įvykdymas.
2. Sutartinių
įsipareigojimų
vykdymo kontrolė pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančių
dokumentų patikra bei
nuotolinis
informacijos apie
pakuočių atliekų
tvarkytojų
suteiktus/panaikintus
leidimus ar gautus
įspėjimus
atnaujinimas,
perdavimas
suinteresuotoms
šalims.
3. Atsiskaitymas už
paslaugas – paslaugų
už pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių
įvykdymą
apmokėjimas.

a) pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių
įvykdymą Pavedimo
davėjams;
b) patikimus kiekius bei
savalaikį atsiskaitymą;
c) teisingas kainas,
leidžiančias konkuruoti
rinkoje.

25% pakuočių atliekų
sutvarkymo užduočių
įvykdymas.

25% pakuočių
atliekų sutvarkymo
užduočių
įvykdymas.

Vykdoma. Per 2019 m. II ketv. finansuotos
veiklos rezultatai nurodyti lentelėse Nr. 2 ir
Nr. 4, sudarytų kitų sutarčių su atliekų
tvarkytojais sąrašas pateikiamas priede Nr. 3

200 Eur;
Gamintojų ir
importuotojų lėšos

a) pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo
konkursų įvykdymas;
b) pakuočių atliekų tvarkytojų atranka bei paslaugų
teikimo sutarčių pasirašymas;
c) derybų vedimas, paslaugų teikimo bei kontrolės
sąlygų nustatymas.

Nėra panaikintų pakuočių
atliekų sutvarkymą
įrodančių dokumentų, visi
paslaugų teikėjai turi visus
įstatymų tvarka
reglamentuotus leidimus
vykdyti veiklą.

Patikrinta ne mažiau
kaip 25% visų teiktinų
per metus pakuočių
atliekų sutvarkymą
įrodančių dokumentų
arba 100% patikrinti visi
pateikti pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodantys
dokumentai.

Patikrinta ne mažiau
kaip 25% visų
teiktinų per metus
pakuočių atliekų
sutvarkymą
įrodančių
dokumentų arba
100% patikrinti visi
pateikti pakuočių
atliekų sutvarkymą
įrodantys
dokumentai.

Užtikrinti pakuočių atliekų
tvarkymo paslaugų
finansavimą.

Apmokėta ne mažiau
kaip 25% suteiktinų per
metus paslaugų.

Apmokėta ne
mažiau kaip 25%
suteiktinų per metus
paslaugų.

Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo gauti ir
priimti įrodantys dokumentai.

0 Eur;
Gamintojų ir
importuotojų lėšos

Atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kontrolė
sutartyse nustatytomis sąlygomis, kur galutinis
įvykdymas 2019 m II-ame ketv.

Vykdoma. Per 2019 m. II ketv. finansuotos
veiklos rezultatai nurodyti lentelėse Nr. 2 ir
Nr. 4, o skelbtų konkursų bei sudarytų kitų
sutarčių su atliekų tvarkytojais sąrašas
pateikiamas priede Nr. 3.

422.047 Eur;
Gamintojų ir
importuotųjų lėšos

a) Apmokėjimas vykdomas už kiekvieną ketvirtį
suteiktas pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo
paslaugas, mokėjimą vykdant per mėnesį nuo
einamojo ketvirčio pabaigos.
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INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SCHEMOS VYKDYMĄ 2019 METŲ II KETVIRTĮ
1. Organizacijos finansavimo schemos vykdymas 2019 metais
Organizacijos finansavimo schemos vykdymas 2019 metais iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
pateikiamas lentelėje Nr. 4 ir lentelėje Nr. 5 (pajamos/ sąnaudos):
Lentelė Nr. 4 (pajamos)

PAJAMOS 2019
Stiklinė pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Popierinės (kartoninės) pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Plastikinės pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
PET pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Metalinės pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Kombinuotos pakuotės (vyraujanti medžiaga - popierius ir kartonas) atliekų
tvarkymo organizavimas
Kombinuotos pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Medinės pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Kitos pakuotės atliekų tvarkymo organizavimas
Administravimo mokestis
Viso Organizacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų įnašų suma:
Kitos Organizacijos pajamos
Draudimo išmokos
Kitos pajamos
Baudos ir delspinigiai
Pajamų bendra suma:

Suma
EURAIS
1.038.331 €
823.009 €
2.216.813 €
210.605 €
153.211 €
258.432 €
50.838 €
500.497 €
7.074 €
5.258.810 €
925 €
€
925 €
€
5.259.735 €
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Lentelė Nr. 5 (sąnaudos)

SĄNAUDOS 2019

Suma
EURAIS

Lėšos pakuočių atliekų tvarkymui
Lėšos, skirtos komunalinių atliekų sraute susidarančių
pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti ir
naudojimui
Lėšos, skirtos LR Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų
tvarkymo užduočių vykdymui
Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui *

4.072.540 €

Lėšos, skirtos su pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms

407.390 €

Infrastruktūros plėtra - konteinerių įsigijimo išlaidų finansavimas

396.502 €

3.650.493 €
422.047 €
87.545 €

Infrastruktūros plėtra - konteinerių pastatymo išlaidos
Infrastruktūros plėtra - išdalintų individualioms namų valdoms rūšiavimo
maišų finansavimas

10.888 €

Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui

228.813 €

Administravimo išlaidos
Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
Sąnaudų bendra suma:

84.647 €
144.166 €
4.796.288 €

11

TARPINĖ ATASKAITA, II KETVIRTIS, 2019
I versija

2. Organizacijai mokami narių įnašai
Organizacijos steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai, Organizacijai įnašus moka vienodomis
sąlygomis, pagal Organizacijos valdybos patvirtintus paslaugų tarifus. Paslaugų tarifai Eurais už toną
be PVM paskaičiuoti pagal kiekvieną pakuotės rūšį ir pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 6:
Lentelė Nr. 6

Pakuotės rūšis
Stiklinė pakuotė
Popierinė (kartoninė) pakuotė
Plastikinė pakuotė
PET pakuotė
Metalinė pakuotė
Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga - popierius ir kartonas)
Kombinuota pakuotė
Medinė pakuotė
Kita pakuotė

Paslaugų įkainiai EUR/t
79,00
38,00
177,00
177,00
54,00
139,00
143,00
44,00
95,00

Visiems Organizacijos nariams yra taikomi vienodi paslaugų teikimo tarifai bei jų taikymo
sąlygos (įskaitant Organizacijos dalyvius – Organizacijos steigėjus bei dalininkus). Taikomų tarifų
dydžiai ir paslaugų teikimo sąlygos yra pateikiamos kiekvienam Organizacijos nariui pasirašant
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis ir / arba sutarčių priedus (sutarčių pratęsimo atveju)
vieneriems metams.
Organizacijos nariai mokėjimus už pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą moka pagal
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartyje numatytas sąlygas, pagal kurias mokėjimų dydis
priklauso nuo Organizacijos nario į vidaus rinką išleidžiamos pakuotės rūšies bei kiekio.

VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius

Kęstutis Pocius

Asta Baranauskienė, 867351913 el.paštas: asta.baranauskiene@ztl.lt
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