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ATASKAITA APIE VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMĄ
2016 METAIS

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.
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1. ORGANIZACIJOS MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Pav. Nr. 1 VšĮ „Žaliasis taškas“ misija ir strateginiai tikslai
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2. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ SĄRAŠAS
Per 2016 metus VšĮ „Žaliasis taškas“ dalininkų sudėtis keitėsi. Organizacijos steigėjų bei dalininkų sąrašas 2016 metų pabaigai nurodomas lentelėje Nr.
1. 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. Pilnas steigėjų, dalyvių bei pavedimo davėjų, kurie 2016 metais buvo pavedę Organizacijai vykdyti teisės aktais nustatytas
pareigas per 2016 metus, sąrašas pateikiamas priede Nr. 1.
Lentelė Nr. 1

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Įstaigos dalininko (Organizacijos dalyvio) –
gamintojo ir importuotojo pavadinimas

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”
UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko
UAB ,,Biržų alus”
AB ,,Kauno alus”
AB ,,Gubernija”

Valdomų
dalių
skaičius,
suteikiantis
atitinkamą
balsų
skaičių
5
1
1
1
5
1
1
1
5
5
3
2
1
1
1
1

Organizacijos dalyvio
statusas įstaigoje

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

Komiteto, kuriam priskirtas
dalininkas, pavadinimas

Stiklo pakuotėse supakuotų
gaminių gamintojų ir
importuotojų komitetas
Didmeninės prekybos
komitetas

PET ir kombinuotose
pakuotėse supakuotų
gaminių gamintojų ir
importuotojų komitetas
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17
18
19
20
21
22
23
24

AB ,,Volfas Engelman”
Čygo-Kalkio TŪB ,,Rinkuškiai”
UAB ,,Putokšnis”
SIA Tetra Pak
UAB “Nestle Baltics”
UAB “ Smurfit Kappa Baltic”
AB “Rokiškio sūris”
UAB “Rūta”

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

Jungtinis kitų pakuojamųjų
gaminių gamintojų ir
importuotojų komitetas

3. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ IKI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS TIEKTAS RINKAI GAMINIŲ
IR PAKUOČIŲ KIEKIS
Organizacijos narių (pavedimų davėjų)̨ iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2016 metų pabaigos, teiktas rinkai bendras gaminių ir pakuočių kiekis
ir faktinis sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis pateikiami lentelėje Nr. 2.
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Lentelė Nr. 2
2016 m.
Organizacijos
steigėjų,
dalyvių,
pavedimo
davėjų
bendras
planuojamas
teikti rinkai
pakuočių
kiekis, t

2016 m.
Organizacijos
steigėjų,
dalyvių,
pavedimo
davėjų
bendras
teiktas rinkai
pakuočių
kiekis
(faktinis), t

Sutvarkymo
užduotys
2016 m.

Stiklinė

31.013,580

37.895,300

65%

24.631,945

12.061,631

4.421,260

8.156,000

0,000

24638,891

24.635,895

Popierinės
(kartoninės)

46.869,000

51.189,610

80%

40.951,688

3.705,721

1.999,210

1.237,445

34.043,000

40985,375

40.984,696

Plastikinės

29.507,000

30.005,320

50%

15.002,660

5.142,281

5.018,600

830,604

4.476,485

15467,970

15.467,305

PET

1.699,000

2.455,052

50%

1.227,526

1.155,220

83,341

0,519

0,000

1239,080

1.237,490

Metalinės
Kombinuotos
pakuotės
(popierius ir
kartonas)
Kombinuotos
pakuotės (kita)

7.188,000

7.484,640

54%

4.041,706

468,528

2.494,452

238,886

870,000

4071,866

4.064,632

3.017,000

3.127,717

25%

781,929

383,360

402,888

0,000

0,000

786,248

785,126

653,000

804,383

25%

201,096

99,763

103,813

0,000

0,000

203,576

201,975

50.047,000

66.637,180

45%

29.986,731

0,000

92,060

1.619,660

28.655,900

30367,619

30.363,575

95,000

108,610

45%

48,875

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

170.088,580

199.707,812

116.874,155

23.016,504

14.615,624

12.083,114

68.045,385

117760,625

117.740,694

Pakuotės rūšis

Medinės
Kitos

IŠ VISO:

Užduotimis
nustatytas
tvarkytinas
faktinis
pakuočių
atliekų
kiekis, t

KAS

MARS

PS

NKAS

VISO

2016 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2016 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2016 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2016 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

2016 m.
surinkimo
ir
sutvarkymo
faktas, t

Paskirstytų
dokumentų
kiekiai

Pastabos

sumokėti
taršos
mokesčiai
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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 pagal bendradarbiavimo sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šių sutarčių (bendradarbiavimo
bei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo) sąrašas pateikiamas priede Nr. 2.
Siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis bei įgyvendinti pareigą organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų
tvarkymą ir/ar dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, Organizacijos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytų kitų sutarčių su atliekų tvarkytojais sąrašas yra priede Nr. 3.
Infrastruktūros plėtros finansavimo savivaldybėse 2016 metais iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytų sutarčių sąrašas pateikiamas priede Nr. 4.
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5. ORGANIZACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANE NUSTATYTŲ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ VYKDYMAS
Organizacijos parengtame Pakuočių atliekų tvarkymo veiklos plane 2016 metams numatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą
užtikrinančių priemonių įgyvendinimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ( t. y. iki 2016-12-31) pateikiama lentelėje Nr. 3:
Lentelė Nr. 3

PRIEMONĖS
pavadinimas

TIKSLAS

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

Aprašymas

I. Dalyvavimas organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose (rūšiuojamasis PA surinkimo būdas)
1. PATO1
sutartinių sąlygų
atnaujinimas su
pakuočių atliekų
tvarkytojais.
(komunalinis
srautas,
konteinerinė
sistema,
rūšiuojamasis
pakuočių atliekų
surinkimas)

Užtikrinti:
a)
nepertraukia
mą pakuočių
atliekų
surinkimą iš
gyventojų
visose
savivaldybėse;
b) patikimus ir
realius
finansuojamų
pakuočių
atliekų
kiekius;
c) tarp
srautinio

Pasirašytos sutartys su 43
tvarkytojais, teikiančiais
pakuočių atliekų surinkimo
paslaugas 60-yje savivaldybių
(iki 2016 I ketv. pabaigos).
Toliau 2016 metų eigoje,
esant konkrečiam poreikiui ir
objektyvioms priežastims,
kaip tai numatyta sutartyse
ir/ar papildomuose
susitarimuose, koreguoti
aukščiau minimų sutarčių ir/ar
susitarimų priedai.

2016-03-30

Įvykdyta, t.y.
pasirašytos/atnaujintos sutartys su
43 pakuočių atliekų tvarkytojais.

2016-12-31

PATO sutartinių sąlygų
atnaujinimas įvykdytas su visais
tvarkytojais, teikiančiais pakuočių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo
paslaugas visose Lietuvos
Respublikos savivaldybėse.
Per 2016 metus finansuotos veiklos
rezultatai nurodyti lentelėse Nr. 2 ir
Nr. 4.
Bendradarbiavimo bei PATO
sutarčių sąrašas pateikiamas priede
Nr. 2.

3.000,00 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a) Atliekų tvarkytojų, savivaldybėse aptarnaujamų atliekų
surinkimo priemonių inventorizavimas, nustatant buvimo
vietas, tipus, talpas, aptarnavimo dažnius, priskirtus
maršrutus;
b) per metus surenkamų pakuočių atliekų kiekių derinamas
su atliekų tvarkytojais ir įtraukimas į PATO sutarčių pratęsimo
projektus;
c) maršrutų logistinių duomenų nustatymas;
d) pakuočių atliekų tvarkytojų patiriamų sąnaudų
apskaičiavimas;
e) pakuočių atliekų rinkimo priemonėse randamų pakuočių ir
ne pakuočių atliekų kiekių vertinimas;
f) kompensuotinos3 sąnaudų dalies už pakuočių atliekų
tvarkymą nustatymas, įtraukimas į PATO sutarčių projektus;
g) paslaugų teikimo kontrolės metodikos tikslinimas ir
įtraukimas į PATO sutarčių pratęsimo projektus;
f) PATO sutarčių pratęsimo 2016 metams projektų
pasirašymas.

1

PATO – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartys, kaip apibrėžta LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.
Kompensuotina sąnaudų dalis tik už pakuočių atliekų surinkimą, vežimą, antrinį rūšiavimą ir panaudojimą atskiriant sąnaudas už ne pakuočių atliekų, randamų antrinių
žaliavų konteineriuose surinkimą, vežimą, antrinį rūšiavimą ir galutinį sutvarkymą.
3
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PRIEMONĖS
pavadinimas
2. Paslaugų
teikėjų sutartinių
įsipareigojimų
vykdymo kontrolė
– morfologinių
tyrimų
(pilnų/dalinių)
ir/ar pakuočių
atliekų surinkimo
bei sutvarkymo
dokumentinių
patikrinimų
atlikimas.
3. Atsiskaitymas
už paslaugas –
suteiktų paslaugų
finansavimas
PATO sutartyse
nustatytomis
sąlygomis.

TIKSLAS
kryžminimo
grėsmių
eliminavimą2;
d) pakuočių
atliekų
tvarkymo
veiklos
efektyvumą;
e) teisingas
kainas už
pakuočių
atliekų
tvarkymą;
f) savalaikius
atsiskaitymus.

2

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

Aprašymas

Atlikti morfologiniai
patikrinimai nemažiau kaip
15-oje įmonių (paslaugų
teikėjai) iki 2016 metų
pabaigos.

2016-12-31

Įvykdyta. 2016 metų pabaigos
atlikta 17-a morfologinių
patikrinimų 11-oje LR savivaldybių.

3.825,00 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a) Paslaugų teikimo kontrolė vykdyta vadovaujantis
nustatyta kontrolės metodika;
b) vykdytas metinių pakuočių surinkimo kiekių tikslinimas
pagal kontrolės rezultatus.

100% suteiktų paslaugų
finansavimas PATO sutartyse
nustatytomis sąlygomis iki
2016 metų pabaigos.

2016-12-31

Įvykdyta. 2016 metais finansuotos
veiklos rezultatai nurodyti lentelėse
Nr. 2 ir Nr. 4

3.181.756 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a. Apmokėjimas vykdytas už suteiktas pakuočių atliekų
surinkimo ir sutvarkymo paslaugas, mokėjimą vykdant per
mėnesį nuo einamojo ketvirčio pabaigos ( galutinis
įvykdymas per 2017 m. I-ą ketv.)

Tarp srautinis kryžminimas: pigesniame sraute surinktų pakuočių atliekų deklaravimas kaip brangesniame sraute surinktų pakuočių atliekų.
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4. Konkursų
sąlygų pakuočių
atliekų tvarkytojų
(paslaugų teikėjų)
parinkimui
projektų derinimo
užbaigimas bei
konkursų
paslaugų
teikėjams parinkti
Lietuvos
savivaldybėse
paskelbimas ir
vykdymas.

Paruošti konkursų sąlygų
standartai ir konkursų
pakuočių atliekų tvarkytojams
(paslaugų teikėjams) parinkti
paskelbimas 15-oje Lietuvos
savivaldybių.

2016-12-31

Dalinai įvykdyta.
Per 2016 metus Organizacijos
specialistai drauge su advokatų
profesinės bendrijos „iLAW“ bei
UAB „Ekokonsultacijos“ specialistais
paruošė, galutinai suderino
konkursų dėl pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo
paslaugų bei pakuočių atliekų
apdorojimo (paruošimo naudoti ir
naudojimo) paslaugų tiekėjų
parinkimo techninių reikalavimų bei
konkursų sąlygų dokumentus. IKI
2016 metų pabaigos konkursų
sąlygos derinamos pagal konkrečias
savivaldybes, t. y. ruošiami
dokumentai skelbti konkursus
paslaugų teikėjams parinkti Vilniaus
m., Kauno r., Šiaulių regiono,
Kėdainių r., Mažeikių r. ir Visagino
savivaldybėse bei Alytaus regione.
Paskelbti konkursai Tauragės
regiono ( 4 savivaldybėse: Tauragės
rajono, Jurbarko rajono, Šilalės
rajono ir Pagėgių) pakuočių atliekų
paruošimo naudoti ir naudojimo
paslaugai ( atskiri konkursai stiklo
pakuočių atliekų paruošimo
paslaugai ir visų pakuočių atliekų,
išskyrus stiklą, paruošimui naudoti).
Tačiau šie konkursai atsakingų
teisėtvarkos institucijų sprendimais
yra sustabdyti.

6.306,19 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a) atliktas pakuočių atliekų surinkimui ir vežimui keliamų
reikalavimų nustatymas, vežėjo atrankos kriterijų
nustatymas, paslaugų teikimo kontrolės tvarkos
nustatymas, atsiskaitymo sąlygų nustatymas;
b) atliktas pakuočių atliekų paruošimui keliamų
reikalavimų nustatymas, paruošėjo atrankos kriterijų
nustatymas, paslaugų teikimo kontrolės tvarkos
nustatymas, atsiskaitymo sąlygų nustatymas;
c) atliktas pakuočių atliekų naudojimui keliamų
reikalavimų nustatymas, naudotojų atrankos kriterijų
nustatymas, paslaugų teikimo kontrolės tvarkos
nustatymas, atsiskaitymo sąlygų nustatymas;
d) konkursai paslaugų teikėjams parinkti paskelbti
Tauragės regione ( 4 savivaldybės), tačiau konkursų
vykdymas sustabdytas teismų sprendimais.
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PRIEMONĖS
pavadinimas

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

TIKSLAS

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

Aprašymas

II. Pakuočių rūšiavimo galimybių bei priemonių visiems komunalinių atliekų turėtojams suteikimo užtikrinimas

1. Duomenų
reikalingų 2015
m. sukurtos
nemokamos,
prieinamos
visiems išmaniųjų
įrenginių
naudotojams,
mobiliosios
informacinės
aplikacijos
efektyviam
veikimui
surinkimas iš
paslaugų teikėjų
ir galutinis
mobiliosios
aplikacijos kūrimo
darbų
užbaigimas.

Suteikti
gyventojams
informaciją
apie jiems
suteiktas
pakuočių
rūšiavimo
galimybes, t.y.
informaciją
apie
artimiausią
kolektyvinių
ASP4 vietą bei
informaciją,
kaip teisingai
reikia rūšiuoti.

Iki 2016 -09-30 sukurta
mobilioji aplikacija,
nemokamai prieinama visiems
išmaniųjų įrenginių
naudotojams – pilnas
duomenų suvedimas apie
kolektyvinio naudojimo ASP
vietas visose Lietuvos
savivaldybėse.

4

2016-09-30

Įvykdyta. Pagal sutartį su
mobiliosios aplikacijos kūrėjais UAB
„Informacinių technologijų
organizaciją“ aplikacija sukurta,
išbandyta. Visi duomenys reikalingi
efektyviam mobiliosios aplikacijos
veikimui iš paslaugų teikėjų yra
surinkti ir įdiegti aplikacijos
duomenų bazėje. Aplikacijos
duomenų bazė yra pildoma, t.y.
informacijos imtis plečiama ir
tikslinama, nuolat tam, kad
visuomet vartotojams pateiktų
informaciją apie faktines
kolektyvinių ASP pastatymo vietas
visose Lietuvos savivaldybėse .

8.731,20 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a)Atliktas visų duomenų, reikalingų efektyviam
mobiliosios aplikacijos veikimui (kolektyvinių ASP
įrengimo vietų GPS koordinatės visose Lietuvos
savivaldybėse, nurodant ten esančių ASP paskirtis), skirtos
Android ir iOS operacinių sistemų vartotojams, surinkimas
iš paslaugų teikėjų;
b)atlikta duomenų analizė bei suvedimas į mobiliosios
aplikacijos duomenų bazę bei vykdomas aplikacijos
nemokamas platinimas gyventojams. Mobilioji aplikacija
parodo gyventojams artimiausias kolektyvinių pakuočių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonių vietas.

Pastaba: 2016 metų III ketv. ataskaitoje buvo teikta 9273.07 Eur
suma, pasibaigus 2016 metams anksčiau teikta suma patikslinta
ir teikiama - 8731,20 Eur.

ASP – pakuočių atliekų surinkimo priemonės.
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PRIEMONĖS
pavadinimas

TIKSLAS

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

2. 2015 m.
paruošto
infrastruktūros
plėtros plano
(2016-2018 m.)
nuolatinis
atnaujinimas

a) Vykdyti
efektyvią
infrastruktūro
s plėtrą;
b) derinti
veiksmus tarp
skirtingų
institucijų.

Nuolatinis infrastruktūros
plėtros plano (visose Lietuvos
savivaldybėse) atnaujinimas
pagal aktualią situaciją.

2016-12-31

Vykdoma nuolat. Infrastruktūros
plėtros planas 2016-2018 m. yra
nuolatos atnaujinamas ir pildomas
faktiniais duomenimis apie ASP
poreikį/pastatymo faktą visose
Lietuvos savivaldybėse tiek
remiantis faktiniais duomenimis iš
tvarkytojų, tiek savivaldybių
pateikiamais duomenimis.

500,00 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

3. Infrastruktūros
plėtros vykdymas
ir finansavimas
2016 metais

Vykdyti
numatytą ir
sutartimis
patvirtintą
infrastruktūro
s plėtrą.

200.000 konteinerių iki 2016
metų pabaigos.

2016-12-31

Įvykdyta: vykdant 2016 metais ir
anksčiau pasirašytas infrastruktūros
plėtros sutartis 2016 m. pastatyta
226.318 individualių ir 272
kolektyviniai konteineriai, bei
patvirtintas pakuočių atliekų
surinkimas 224.695 maišais.
Per 2016 metus finansuotos veiklos
rezultatai nurodyti lentelėje Nr. 4.
bei priede Nr. 4.

582.134,76Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

5

Aprašymas
a) vykdomas informacijos atnaujinimas apie naujų
individualių ASP poreikį, poreikio pagrindimą bei
pageidaujamų statyti ASP techninius parametrus;
b) vykdomas reikalingų naujų individualių ASP išsidėstymo
vietų atitikties įvertinimas teisiniams bei efektyvumo
reikalavimams;
c) atliekamas gyventojams patogiausių ASP parinkimas bei
jų kainos nustatymas;
d) atliekamas reikalingų piniginių lėšų poreikio
infrastruktūros plėtrai nustatymas;
e) vykdomas alternatyvių finansavimo šaltinių bei
intensyvumo nustatymas (ES paramos lėšos, GPAT lėšos 5,
savivaldybių lėšos);
f) atliekamas investicijų į infrastruktūros plėtrą išdėstymas
laike;
g) vykdomas nuolatinis infrastruktūros plėtros plano
derinimas tarp suinteresuotųjų pusių.
a) vykdomas Įsigijimo ir pastatymo sąnaudų finansavimas,
atliekama numatytų ir ŽTL lėšomis finansuojamų ASP
įsigijimo ir pastatymo kontrolė;
b) vykdoma numatytų ir GPAT lėšomis finansuojamų ASP
įsigijimo ir pastatymo kontrolė bei vykdomas pastatymo
sąnaudų finansavimas.

Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos (GPAT) arba Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos (LAAIF).
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PRIEMONĖS
pavadinimas

TIKSLAS

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

Aprašymas

Organizacija 2016 metų pabaigos
pasirašė: 8 infrastruktūros plėtros
finansavimo sutartis dėl ASP
įsigijimo bei pastatymo
finansavimo, 8 sutartys dėl ASP –
maišai finansavimo.
Per 2016 metus Organizacija
pasirašė 12 infrastruktūros plėtros
finansavimo sutarčių dėl ASP
pastatymo finansavimo skirtingose
Lietuvos savivaldybėse. 2016 metus
sudarytomis naujomis sutartimis
numatyta finansuoti (pagal
Organizacijos užimamą rinkos dalį)
18542 vnt. konteinerių įsigijimą. O
kartu su GPAT lėšomis įsigytų
Pastaba: teikiant duomenis apie sudarytas konteinerių įsigijimo sutartis
2016 m. II ir III ketvirčio tarpinėse ataskaitose buvo klaidingai įtrauktos
konteinerių bus finansuota bendrai
kaip naujai sudarytos 2015 metų sutartys dėl įsigijimo su Anykščių
viso 108799 vnt. konteinerių
komunalinis ūkis ( 1000 vnt.), Ecoservice, UAB ( Vilkaviškio raj. 5500 vnt
pastatymas. Be to, Organizacija
ir 1749 vnt. ir Kazlų Rūdos 1750 vnt. ir 557 vnt.)
ateinančiais laikotarpiais finansuos
308077 vnt. ASP priemonės –
maišai įsigijimą.
III. Rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos
vidaus rinkai supakuotus gaminius, organizavimas, Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymas. Šiame skyriuje dėstomas pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimas bei Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinamas vykdant šios lentelės I ir II skyriuose nurodytas bei šiame III skyriuje pateikiamas
priemones (pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo organizavimas komunaliniame sraute – papildančiose sistemose bei mišrių atliekų rūšiavimo sistemose ir nekomunaliniame
sraute (komercinis srautas))
2016-12-31
1. Sutarčių
Užtikrinti:
Sutartimis patvirtintas 100%
Įvykdyta. Per 2016 metus
3.500,00 Eur
a) įvykdyti pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo
pasirašymas su
a) pakuočių
pakuočių atliekų sutvarkymo
finansuotos veiklos rezultatai
Gamintojų ir
konkursai, informacija pateikiama priede Nr.3;
pakuočių atliekų
atliekų
užduočių įvykdymas iki 2016
nurodyti lentelėse Nr. 2 ir Nr. 4,
importuotųjų
b) pravestos derybos dėl paslaugų teikimo bei kontrolės
tvarkytojais –
tvarkymo
metų pabaigos.
sudarytų kitų sutarčių su atliekų
lėšos
sąlygų nustatymo;
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PRIEMONĖS
pavadinimas

TIKSLAS

sutartimis
patvirtintas
pakuočių atliekų
sutvarkymo
užduočių
įvykdymas.
2. Sutartinių
įsipareigojimų
vykdymo kontrolė
– pakuočių atliekų
sutvarkymą
įrodančių
dokumentų
patikrinimas

užduočių
įvykdymą
Klientams;
b) patikimus
kiekius;
c) teisingas
kainas,
leidžiančias
konkuruoti
rinkoje;
d) savalaikius
atsiskaitymus

3. Atsiskaitymas
už paslaugas –
paslaugų už
pakuočių atliekų
tvarkymo
užduočių
įvykdymą
apmokėjimas

APIMTIES PLANAS
(skaitinės reikšmės)

Faktinė
įvykdymo
data

Įgyvendinimo faktinė APIMTIS
(skaitinės reikšmės)

Skirta LĖŠŲ
SUMA Eur ir
Finansavimo
šaltinis

tvarkytojais sąrašas pateikiamas
priede Nr. 3

100% patikrinti pakuočių
atliekų sutvarkymą įrodantys
dokumentai iki 2017-03-31.

2016-12-31

100% apmokėtos paslaugos
už pakuočių atliekų tvarkymo
užduočių įvykdymą per 2016
metus.

2016-12-31

Vykdoma. Per 2016 metus pateiktų
per IKS sistemą įrodančių
dokumentų už sutvarkytus per 2016
m. pakuočių atliekų kiekius patikra
ir priėmimas įvykdyti. Per 2016 m.
finansuotos veiklos rezultatai
nurodyti lentelėse Nr. 2 ir Nr. 4, o
sudarytų kitų sutarčių su atliekų
tvarkytojais sąrašas pateikiamas
priede Nr. 3.
Vykdoma. Per 2016 metus
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.

Aprašymas
c) atliktos pakuočių atliekų tvarkytojų atrankos bei
paslaugų teikimo sutarčių pasirašymas.

2.700,00 Eur
Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

2.665.117,00
Eur

Gamintojų ir
importuotųjų
lėšos

a)

vykdoma atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų
kontrolė sutartyse nustatytomis sąlygomis
(galutinis įvykdymas 2017 m. I-ame ketv.)

Apmokėjimas vykdomas už kiekvieną ketvirtį suteiktas
pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugas,
mokėjimą vykdant per mėnesį nuo einamojo ketvirčio
pabaigos (galutinis įvykdymas 2017 m. I-ame ketv.).

VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius
Kęstutis Pocius
Aida Markaitienė, 8-699 44098 el.paštas: aida.markaitiene@ztl.lt
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INFORMACIJA APIE 2016 METŲ FINANSAVIMO SCHEMOS VYKDYMĄ
1. Organizacijos finansavimo schemos vykdymas 2016 metais
Organizacijos finansavimo schemos vykdymas iki 2016 metų pabaigos pateikiamas lentelėje Nr.
4 (pajamos / sąnaudos):
Lentelė Nr. 4 (pajamos)

PAJAMOS 2015
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
Baudos ir delspinigiai
Delspinigiai
Pajamų bendra suma:

SĄNAUDOS 2015
Lėšos, skirtos 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 vykdymui6
Lėšos, skirtos su pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms
Infrastruktūros plėtra - konteinerių įsigijimo išlaidų finansavimas
Infrastruktūros plėtra - konteinerių pastatymo išlaidos
Infrastruktūros plėtra - išdalintų individualioms namų valdoms rūšiavimo maišų
finansavimas
Lėšos, skirtos Organizacijos administravimui ir darbo užmokesčiui
Administravimo išlaidos
Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
Sąnaudų bendra suma:

6

Suma
EURAIS

Pasiskirstymas
%

2.201.191 €
1.177.162 €
1.917.784 €
159.361 €
411.421 €
375.340 €
94.072 €
930.445 €
3.802 €
7.270.578 €
99,84%
11.759 €
0,16%
1.495 €
8.963 €
1.301 €
7.282.337 €
100,00%
Lentelė Nr. 5 (sąnaudos)
Suma
Eur
5.846.873 €

Pasiskirstymas
%
81,72 %

3.181.756 €
2.665.117 €
217.929 €
582.135 €
399.686 €
171.586 €

3,04 %
8,14 %

10.863 €
507.801 €
194.134 €
313.667 €
7.154.738 €

7,10 %

100,00 %

Švietimo sąnaudų dalis nuo bendrų pajamų 3 % sudaro 218.470 Eur.
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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. 5:
Lentelė Nr. 5
Pakuotės rūšis

Paslaugų įkainiai Eur/t

Stiklinė pakuotė

61,00

Popierinė (kartoninė) pakuotė

25,00

Plastikinė pakuotė

67,00

PET pakuotė

67,00

Metalinė pakuotė
Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga - popierius
ir kartonas)
Kombinuota pakuotė

62,00
123,00

Medinė pakuotė

16,00

Kita pakuotė

41,00

122,00

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

Aida Markaitienė, 8-699 44098 el.paštas: aida.markaitiene@ztl.lt
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