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Viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“
ATASKAITA
apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais

Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ yra gamintojų ir importuotojų organizacija (toliau – Organizacija),
turinti galiojančią licenciją visų rūšių pakuočių atliekų tvarkymui organizuoti.
ORGANIZACIJOS ADMINISTRACINĖ STRUKTŪRA IR DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
VšĮ „Žaliasis taškas“ visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu 2012 metais buvo išrinkta nauja
įstaigos valdyba iš 8 (aštuonių) narių 4 (keturių) metų laikotarpiui, kurios pirmininku išrinktas Rolandas
Viršilas (AB “Švyturys – Utenos alus” generalinis direktorius).
Valdyba svarsto ir tvirtina:
1) įstaigos veiklos strategiją;
2) įstaigos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes.
Valdyba priima:
1) sprendimus įstaigai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
2) sprendimus dėl įstaigos teikiamų paslaugų tarifų dydžių, jei visuotinis dalininkų susirinkimas
priėmė sprendimą dėl tarifų dydžių nustatymo taisyklių;
3) kitus įstaigos įstatuose ar visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai
priskirtus sprendimus.
Valdyba analizuoja ir vertina įstaigos vadovo pateiktą medžiagą apie:
1) įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą;
2) įstaigos veiklos organizavimą;
3) įstaigos finansinę būklę;
4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo
apskaitos duomenis.
Valdyba analizuoja ir vertina įstaigos metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektus
bei teikia juos visuotiniam dalininkų susirinkimui.
Įstaigos vadovą skiria ir atleidžia visuotinis dalininkų susirinkimas.
2012 metų pabaigoje įstaigos administracinė struktūra ir darbuotojų skaičius buvo:
- Generalinis direktorius;
- Komercijos direktorius;
- Pardavimų direktorė;
- Paslaugų pardavimo vadovas;
- 4 klientų grupės vadybininkės (2 vaiko priežiūros atostogose);
- Marketingo vadovė;
- Buhalterė.
Bendras organizacijos darbuotojų skaičius – 10. Visi organizacijos darbuotojai yra pavaldūs įstaigos
vadovui - generaliniam direktoriui.
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ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPAI.
ORGANIZACIJOS, JOS NARIŲ IR PARTNERIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS
VšĮ „Žaliasis taškas“ organizuoja savo veiklą sudarydamas sutartis su organizacijos nariais dėl
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo bei sutartis su atliekas tvarkančiomis bendrovėmis dėl pakuočių
atliekų tvarkymo.
Visi gamintojai ir importuotojai, sutartiniais pagrindais pavedę Įstaigai vykdyti visas ar dalį pareigų,
susijusių su pakuočių atliekų tvarkymo organizavimu, tampa organizacijos nariais. Gamintojai ir
importuotojai (organizacijos nariai) gali laisvai išeiti (išstoti) iš Organizacijos, jei yra įvykdę savo sutartinius
įsipareigojimus.
Organizacijos (viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“) narių skaičius 2012 metais sudarė 1580 arba
93% nuo 2012 metams planuoto narių skaičiaus (1700 narių).
Sutartys su organizacijos nariais dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo numatė vienodas
standartines sąlygas visiems organizacijos nariams, nes LR Atliekų tvarkymo įstatymas reglamentuoja, jog
visų organizacijos steigėjų ir narių pareigas ir užduotis organizacija turi vykdyti vienodomis sąlygomis.
Mokėjimų už pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą tarifai atskiroms pakuočių rūšims buvo
nurodomi sutarčių dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 1 priede. Šie tarifai buvo vienodi visiems
organizacijos nariams. Šių sutarčių objektu buvo organizacijos nario Tvarkymo užduočių vykdymo
organizavimas, kurio svarbiausias tikslas buvo nario atleidimas nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės
atliekomis, remiantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo lengvatomis.
Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartimis VšĮ „Žaliasis taškas” įsipareigojo:
1)
užtikrinti nario (kliento) Tvarkymo užduočių įvykdymą, jeigu narys (klientas) Sutartyje
nustatyta tvarka laiku pateikė duomenis apie pakuotės išleidimą į vidaus rinką, o Žaliasis taškas patvirtino
nario (kliento) duomenų įtraukimą į informacinę sistemą;
2)
visiškai atsakyti prieš narį (klientą), jei Tvarkymo užduotys nevykdomos dėl Žaliojo taško ir/ar
bet kurio trečiojo asmens, esančio sutartiniuose teisiniuose santykiuose su Žaliuoju tašku, kaltės;
3)
pagal nario (kliento) pateiktus duomenis ir jam pageidaujant parengti ir už narį (klientą)
kompetentingoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatytais terminais pateikti metinę į vidaus rinką
išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą;
4)
pagal nario (kliento) pateiktus duomenis ir jam pageidaujant parengti mokesčio už aplinkos
teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją;
5)
sutarties dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo Trečiojoje dalyje nustatyta tvarka
nemokamai suteikti nariui (klientui), kaip Žaliojo taško pakuočių atliekų tvarkymo sistemos dalyviui, teisę
žymėti į vidaus rinką išleidžiamų prekių pakuotes Žaliojo taško prekių ženklu (“DER GRÜNE PUNKT”,
liudijimai Nr. 28870, 28871);
6)
sutartyje nustatyta tvarka suteikti nariui (klientui) galimybę prisijungti prie Žaliojo taško
informacinės sistemos ir jos pagalba teikti, koreguoti ir peržiūrėti jo pateiktus duomenis apie į vidaus rinką
išleistą pakuotę;
7)
garantuoti Žaliojo taško informacinės sistemos duomenų apsaugą ir konfidencialumą;
8)
sutartyje nustatyta tvarka informuoti narį (klientą) apie jo perduotų duomenų įtraukimą į Žaliojo
taško informacinę sistemą arba apie duomenų neįtraukimą ir tai sąlygojančias priežastis;
9)
informuoti narį (klientą) apie Tvarkymo užduočių vykdymą ir sutartyje nustatyta tvarka pateikti
atitinkamą patvirtinimą;
10) vykdyti kitas sutartyje nustatytas pareigas sutartyje nustatyta tvarka: konsultuoti narį (klientą),
apmokyti nario (kliento) personalą, informuoti jį apie pokyčius pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje.
Sutartimis su atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl pakuočių atliekų tvarkymo yra numatoma, kad
pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai (organizacijos Partneriai) privalo:
1) atlikti Užsakymuose nurodytų pakuočių atliekų kiekių surinkimą Lietuvos Respublikos teritorijoje,
rūšiavimą bei paruošimą naudoti ir perdirbti, pervežimą į naudojimo ir perdirbimo vietą, naudojimą ir
perdirbimą Lietuvoje arba išvežimą naudoti ir perdirbti nustatyta tvarka iš Lietuvos į Europos Bendrijos
muitų teritoriją, pažymų išrašymą ir pristatymą;
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2) Žaliojo taško vardu išrašyti pažymas, patvirtinančias tik Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktą ir
Lietuvoje bei kitoje Europos Bendrijos muitų teritorijoje perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti pakuočių
atliekų kiekį ir šias pažymas Užsakyme nustatytais terminais pristatyti Žaliajam taškui;
3) pateikti Žaliojo taško pareikalautus dokumentus, patvirtinančius tinkamą sutarties vykdymą, t.y.
Pirminės atliekų apskaitos žurnalų išrašus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius pakuočių atliekų surinkimą
Lietuvos Respublikos teritorijoje, rūšiavimą bei paruošimą naudoti ir perdirbti, pervežimą į naudojimo ir
perdirbimo vietą, naudojimą ir perdirbimą Lietuvoje arba išvežimą naudoti ir perdirbti nustatyta tvarka iš
Lietuvos į Europos Bendrijos muitų teritoriją;
4) nedelsdami informuoti Žaliąjį tašką apie bet kokias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam
sutarties vykdymui.
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjai turėjo teisę dalį savo pareigų pavesti vykdyti trečiajam
asmeniui, išlikdami pilnai atsakingi Žaliajam taškui už jo veiksmus.
Sutartimis su atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl pakuočių atliekų tvarkymo VšĮ „Žaliasis taškas“
privalėjo:
1) už paslaugų teikėjų suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyse nustatyta tvarka;
2) laiku pateikti tinkamam sutarčių vykdymui būtinus dokumentus ir informaciją;
3) informuoti paslaugų teikėjus apie bet kokias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam sutarčių
vykdymui.
Organizacija sutartyse dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo buvo numačiusi prisiimti pilną
civilinę atsakomybę, jei pakuočių atliekų tvarkymo užduotys nebus įvykdytos dėl Organizacijos ar su ja
sutartiniuose santykiuose esančių asmenų (įskaitant ir atliekų tvarkytojus) kaltės. Sukauptas Įstaigos
nuosavas kapitalas užtikrino visų privalomų veiklų ir sričių (administravimas, bendrosios veiklos sąnaudos ir
visuomenės švietimo ir informavimo programos įgyvendinimas) finansavimą visus kalendorinius metus
nepriklausomai nuo Įstaigos sėkmės surenkant lėšas iš pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugos
pardavimo.
ORGANIZACIJOS DALININKAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Per 2012 metus pasikeitė VšĮ „Žaliasis taškas“ dalininkų sudėtis. Atsižvelgiant į naujus norminių teisės
aktų reikalavimus bei vadovaujantis naujai registruotais VšĮ „Žaliasis taškas“ įstatais ir atitinkamais
valdybos sprendimais buvo patenkinti šių dalininkų pareiškimai atsisakyti dalininkų teisių: UAB
“Ekonovus”, UAB “Jargala”, UAB “Baltvita”, AB “Klaipėdos kartonas”, Lietuvos pramonininkų
konfederacija ir bendrovė “Procter and Gamble Marketing Latvia”, UAB “Unilever Lietuva”, Latvijos
bendrovė “Colgate-Palmolive” ir Suomijos bendrovės “Elopak Oy”, o taip pat buvo priimti nauji VšĮ
„Žaliasis taškas“ dalininkai (organizacijos dalyviai): UAB “Maxima LT“ ir UAB „Vesiga“.
Įstaigos įstatinis kapitalas susideda iš 58 dalių, viso įstaigoje yra 27 dalininkai (organizacijos dalyviai),
kiekvienas jų valdo ne daugiau kaip 5 dalis, t.y. turi ne daugiau 9 proc. balsų priimant sprendimus
visuotiniame susirinkime:
1 lentelė
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Įmonės (organizacijos dalyvio) pavadinimas
UAB “Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko
UAB “Biržų alus”
UAB “Coca-Cola HBC”
UAB “Elmenhorster Vilnius”
AB “Gubernija”
AB “Kalnapilio – Tauro grupė”
AB “ Kauno alus”
UAB “Maxima LT“
AB “Pieno žvaigždės”
AB “Volfas Engelman”
Čygo-Kalkio TŪB “Rinkuškiai”
AB “Rokiškio sūris”
UAB “Rūta”
AB “Stumbras”

Valdomų dalių skaičius
(organizacijos dalyvio statusas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
2 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AB “Švyturys –Utenos alus”
UAB “Bennet distributors”
UAB “Eugesta”
UAB “Vesiga”
UAB “Mineraliniai vandenys”
UAB “Nestle Baltics”
UAB “Palink”
Bendra Lietuvos-JAV įmonė “Sanitex”
UAB “ Kappa Packaging Baltic”
TŪB “Nemuno Banga”
UAB “Putokšnis”
SIA “Tetra Pak”
UAB “ Šiaulių tara”

5 (steigėjas ir dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
5 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
3 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)
1 (steigėjas ir dalininkas)

Pagal naujus įstatus įstaigos dalininkai (organizacijos dalyviai) pasiskirstė į keturis komitetus: stiklo
pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas, didmeninės prekybos komitetas, PET ir
kombinuotose pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas, jungtinis kitų
pakuojamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas. Komitetai renka ir deleguoja atstovus į įstaigos
valdybą pagal įstatais nustatytas kvotas ir tvarką.
Visuotinis organizacijos (VšĮ „Žaliasis taškas“) dalininkų susirinkimas turi šias teises ir pareigas:
1) keičia Įstaigos įstatus;
2) nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
3) skiria ir atleidžia Įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
4) renka ir atšaukia valdybos narius;
5) tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
6) nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
7) priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos,
perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
8) priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
9) priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
10) priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
11) skiria ir atleidžia likvidatorių, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų
susirinkimas;
12) nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
13) priima sprendimą dėl Įstaigos audito ir renka audito įmonę;
14) sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo
kompetencijai priskirtus klausimus.
Organizacijos dalininkai dalyvavo viešosios įstaigos valdyme ir lėmė Organizacijos veiklos
prioritetus, tačiau Organizacijos teikiamų paslaugų sąlygos buvo tos pačios tiek dalininkams, kurie yra su
Organizacija sudarė sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo, tiek ir kitiems Organizacijos
nariams.
Visi gamintojai ir importuotojai, sutartiniais pagrindais pavedę įstaigai vykdyti visas ar dalį pareigų,
susijusių su pakuočių atliekų tvarkymu, tapo įstaigos (gamintojų ir importuotojų organizacijos) nariais.
Gamintojai ir importuotojai gali laisvai išstoti iš Organizacijos, jei yra įvykdę savo sutartinius
įsipareigojimus.
ORGANIZACIJOS VYKDYTOS VEIKLOS PRIORITETAI 2012 METAIS
Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“, organizuodama pakuočių atliekų tvarkymą 2012 metais, vadovavosi
Aplinkos ministerijai pateiktuose veiklos planuose nustatytais šiais veiklos prioritetais:
1. Siekė išlaikyti užimamą pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo šalies rinkoje dalį ne mažesnę
kaip 30 – 32 procentai (pagal išleidžiamų į rinką visų pakuočių kiekį). Pasiekta 2012 metais
rinkos dalis, lyginant su paskutiniais paskelbtais 2011 metų duomenis sudarė apie 35 procentus.
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2. Siekė sudaryti sutartis dėl pakuočių atliekų surinkimo su didžiausiais atliekų tvarkytojais,
veikiančiais komunalinėse atliekų tvarkymo sistemose pagal sutartis su vietinėmis
savivaldybėmis ir bendrai surenkančiais 75-80 procentų pakuočių atliekų, randamų rūšiavimui
skirtuose konteineriuose, maišuose ir perrūšiuojamame mišrių atliekų sraute. Remiantis
preliminariais surinktais duomenimis, 2012 metais planuotas pasiekti finansavimo apimties lygis
buvo pasiektas.
3. Kompensavo atliekų tvarkytojams (Organizacijos partneriams), veikiantiems pagal sutartis su
vietinėmis savivaldybėmis, didžiąją dalį visų, komunalinėje atliekų tvarkymo sistemoje surinktų
ir perdirbtų ar kitaip panaudotų bei pagrįstai apskaitytų, pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas šalių
suderintomis sąlygomis. Pagal sudarytas sutartis 2012 metais prisiimti sutartiniai įsipareigojimai
buvo pilnai įvykdyti.
4. Vykdė komunalinėse atliekų tvarkymo sistemose Organizacijos Partnerių surenkamų ir
pateikiamų perdirbti ar kitaip panaudoti pakuočių atliekų pagrįstos apskaitos kontrolę.
5. Reguliariai priminė visuomenei apie tai, kodėl būtina rūšiuoti pakuočių atliekas ir kaip tai reikia
daryti teisingai, informavo apie priimtus ir numatomus įgyvendinti įstatyminius pasikeitimus
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikloje.
6. Parengė ir pateikė Aplinkos ministerijai turimos licencijos galiojimui pratęsti būtiną informaciją
(pagal nustatytus reikalavimus) ir užtikrino nenutrūkstamą turimos licencijos galiojimą.
7. Parengė ir pradėjo derinti sutarčių projektus su su atskiromis savivaldybėmis ir atitinkamais
regioniniais atliekų tvarkymo centrais bei Lietuvos savivaldybių asociacija dėl bendradarbiavimo
organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą,
vežimą ir paruošimą naudoti.
8. Parengė ir pradėjo derinti siūlomų sudaryti laikinųjų sutarčių nuostatas ir sąlygas dėl pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo su atskirais pakuočių atliekų surinkėjais.
9. Parengė organizacijos veiklos strategiją ir pagrindines nuostatas 2013 ÷ 2016 metų laikotarpiui.
10. Parengė ir pateikė esamiems bei pageidaujantiems jais tapti organizacijos nariams naujas
kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarčių redakcijas ir sąlygas 2013 metams.
11. Užtikrino prisiimtų įsipareigojimų prieš organizacijos narius 2012 metais pilną ir kokybišką
įvykdymą.
Nustatyti veiklos prioritetai 2012 metais buvo iš esmės pasiekti (išskyrus sutarčių pasirašymą su
savivaldybėmis) ir įgyvendinti toliau nurodomomis pagrindinėmis priemonėmis.
PAGRINDINIAI BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI 2012 METAIS:
-

-

Bendras licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos VšĮ „Žaliasis taškas“ narių išleistas į
vidaus rinką pakuotės kiekis 2012 metais sudarė 102,32 tūkst. tonų, arba 7,4% (7,1 tūkst. tonų)
daugiau nei 2011 metais (95,25 tūkst. tonų);
VšĮ „Žaliasis taškas“ subsidijavo 2012 metais 58,3 tūkst. tonų pakuotės atliekų sutvarkymą, arba
8,9% daugiau nei 2011 metais (53,5 tūkst. tonų);
Organizacijos narių išleistų į vidaus rinką ir tvarkytų visų pakuočių prognozuojama dalis rinkoje
siekia 35% (skaičiuojant nuo paskutinio paskelbto 2011 m. išleistų į vidaus rinką pakuočių kiekio);
VšĮ „Žaliasis taškas“ 2012 metais sutartiniais pagrindais bendradarbiavo su 13 partnerių - atliekų
tvarkytojų;
2012 metais VšĮ „Žaliasis taškas“ partneriai pateikė pakuočių atliekų tvarkymo faktą patvirtinančius
dokumentus (170 pažymų) iš turinčių teisę juos išduoti 33 atliekų perdirbėjų, naudotojų ir
eksportuotojų;
Pakuočių atliekų surinkimą iš komunalinio srauto (pagal sutartis su savivaldybėmis) vykdė šie VšĮ
„Žaliasis taškas“ partneriai:
UAB “Ecoservice”, UAB “VSA Vilnius”, UAB “Ekobazė”, UAB “Eko Group” (kartu su UAB
,,Ekonovus”), UAB “Ecovox” (kartu su UAB ,,Valda”), UAB ,,Antraža”.
Organizacijos narių skaičius 2012 metais sumažėjo 5% (organizacijos dalyvių ir pavedimo davėjų
sąrašas pridedamas prie ataskaitos). Informaciją apie Organizacijai priklausiusius narius 2012 metais
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galima rasti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateiktoje „Gautų pažymų apie
apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų
paskirstymo Organizacijos nariams ataskaitos“ už 2012 metus elektroninėje formoje;
- tapdami VšĮ „Žaliasis taškas“ organizacijos nariais ir mokėdami už pakuočių atliekų tvarkymui
nustatytų užduočių įvykdymo kolektyvų organizavimą, jie 2012 metais sutaupė 92,9 mln. litų,
pasinaudoję mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvata (vietoje 104,3 mln. Lt
mokesčio sumokėdami už pakuočių atliekų kolektyviam tvarkymui nustatytų užduočių įvykdymą
11,4 mln. Lt).
Finansiniai veiklos rodikliai:
- bendros pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugų pardavimo pajamos 2012 metais sudarė
11,4 mln. Lt (t.y. padidėjo 31% arba 2,7 mln. Lt, palyginus su 2011 metų rezultatu – 8,7 mln. Lt );
- grynasis veiklos rezultatas 2012 metais (neaudituotų duomenų pagrindu) – 98443 Lt pelno (t.y.
padidėjo 209839 Lt, palyginus su 2011 metų rezultatu – 111396 Lt nuostoliu).
Per 2012 metus įstaigos nuosavas kapitalas sumažėjo iki 1 mln. 808 tūkst. litų (t.y. sumažėjo 2,8% arba
51,6 tūkst. Lt). Nuosavo kapitalo sumažėjimas didesne dalimi susijęs su dalies įstaigos dalininkų
pasitraukimu ir jų įnašų dalies sugražinimu.

ORGANIZACIJOS NARIŲ IŠLEISTŲ Į VIETINĘ RINKĄ BEI ORGANIZACIJOS PRISIIMTŲ
TVARKYTI PAKUOČIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI 2012 METAIS
Bendras visų organizacijos narių išleistas į rinką bei surinktas ir sutvarkytas pakuočių atliekų kiekis 2012
metais:

Išleisti į
vidaus rinką
pakuočių
Pakuotės rūšis
kiekiai
2012 metais, t
(planuota)

Popierinė ir
kartoninė
Plastikinė
PET
Stiklinė
Metalinė
Komb. (pop.)
Komb. (kita)
Medinė
Kita
IŠ VISO:

27488,329
(26000,0)

16194,021
(16000,0)

6565,632
(7700,0)

23351,680
(20000,0)

5242,000
(4500,0)

2175,543
(1500,0)

475,484
(0,0)

20731,036
(14000,0)

99,029
(0,0)

102322,754
(89700,0)

Nustatytos
pakuočių
atliekų
tvarkymo
užduotys
2012 m.

80%

Apskaičiuoti
tvarkytini
pakuočių
atliekų
kiekiai
2012 m., t
(pagal
nustatytas
užduotis)

Pakuočių
atliekų
tvarkymo
faktas, t
(pagal
įsigytas
Pažymas)

21990,664 21997,253

2 lentelė
Pakuočių
Tvarkytų pakuočių atliekų
atliekų
panaudojimo pobūdis
tvarkymo
Perdirbtas LR Išvežtas į ES
faktas, t (pagal
pakuočių
perdirbimui
organizacijos
atliekų kiekis atliekų kiekis
nariams
bendrame
bendrame
išduotus
tvarkytų atliekų tvarkytų atliekų
patvirtinimo
kiekyje, t
kiekyje, t
raštus)

21992,120

5841,590

16155,663

32%

5182,087

5183,002

5183,002

4240,245

942,757

32%

2101,003

2102,099

2101,079

1066,673

1035,426

16346,176 16347,630

16346,240

16347,630

0,0

70%
54%

2830,680

2832,410

2830,928

0,0

2832,410

15%

326,332

326,674

326,382

0,0

326,674

25%

118,871

119,000

118,896

0,0

119,000

45%

9328,967

9330,000

9329,238

9330,000

0,0

45%

44,564

45,000

44,850

45,000

0,0

58269,344 58283,068

58272,735

36871,138

21411,930

(vid.57%)

VŠĮ „ŽALIASIS TAŠKAS“ ATASKAITA APIE VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMĄ 2012 METAIS

-6-

VŠĮ “ŽALIASIS TAŠKAS”

Pakuočių atliekų tvarkymas pagrįstas gautomis pažymomis apie atitinkamų pakuočių atliekų perdirbimą
arba išvežimą perdirbti į kitas ES šalis (nenaudojant jų energijai išgauti, išskyrus komb.(kitas) pak. atliekas).
Pakuočių atliekų naudojimo veikla buvo vykdoma pagal šiuos veiklos kodus:
- popierinės ir kartoninės pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R3;
- plastikinės ir PET pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R3;
- stiklinės pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R5;
- metalinės pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R4;
- popierinės ir kartoninės pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R3;
- kombinuotos (vyr. medžiaga popierius) pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R3;
- kombinuotos (kitos) pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R1;
- medinės ir kitos pakuotės atliekos buvo naudojamos pagal veiklos kodą R3.
2 lentelėje nurodyti pakuočių atliekų kiekiai (išvežtas į ES perdirbimui atliekų kiekis bendrame tvarkytų
atliekų kiekyje, t) buvo tvarkomi pagal eksportuojamoms panaudoti pakuočių atliekoms taikomą veiklos
kodą S4.
2 lentelėje nurodytas pakuočių atliekų tvarkymo faktas (pagal organizacijos nariams suformuotus ir
išduotus patvirtinimo raštus) skiriasi nuo apskaičiuoto tvarkytino kiekio (pagal nustatytas užduotis) tiek, kiek
tai sąlygoja kiekvieno atskiro nario duomenų apvalinimas (1 kg tikslumu) į didesnę pusę. Pvz.: organizacijos
narys išleido 11,0 kg stiklinės pakuotės į vidaus rinką, apskaičiuotas tvarkytinas kiekis sudaro 7,7 kg,
suformuotu ir išduotu patvirtinimo raštu priskirtas tvarkytinas kiekis lygus 8,0 kg.
Organizacija įvykdė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis už Organizacijos narius pilnoje apimtyje, su
nedideliu rezervu atskirose pakuočių rūšyse.
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS
Vykdydama pakuočių atliekų tvarkymo užduotis už savo narius, organizacija (VšĮ „Žaliasis taškas)
sudarytų sutarčių pagrindu (sutarčių objektas - sutartyse nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų
teikimas, t.y. pakuočių atliekų kiekių surinkimas Lietuvos Respublikos teritorijoje, rūšiavimas bei
paruošimas naudoti ir perdirbti, pervežimas į naudojimo ir perdirbimo vietas, naudojimas ir perdirbimas
Lietuvoje arba išvežimas naudoti ir perdirbti nustatyta tvarka iš Lietuvos į Europos Bendrijos muitų
teritoriją, pažymų išrašymas ir pristatymas) bendradarbiavo 2012 metais su šiomis atliekų tvarkymo
įmonėmis, surenkančiomis bei superkančiomis pakuočių atliekas savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose bei pakuočių atliekų surinkimo ne komunalinių atliekų sraute ir visų surinktų
pakuočių atliekų paruošimu naudoti bei naudojimu (išvežimu naudoti) užsiimančiomis bendrovėmis:
3 lentelė
Eil.
Nr.

Pakuočių atliekų tvarkymu
užsiimanti bendrovė

Sutarties objektas

Pakuočių atliekų tvarkymo
paslaugų teikimas, įskaitant
(kartu su UAB ,,Skongalis”,
pakuočių atliekų surinkimą,
UAB ,,Kauno švara”, UAB
paruošimą naudojimui ,,Raseinių komunalinės
paslaugos”, UAB ,,Marijampolės rūšiavimą, pervežimą, pristatymą
naudotojams, pažymų pateikimą
švara”, AB ,,Panevėžio
specialusis transportas”, AB
,,Specializuotas transportas”,
UAB ,,Dunokai”, UAB ,,Utenos
komunalininkas” ir kt.)
Pakuočių atliekų tvarkymo
2 UAB „Ecoservice“
paslaugų teikimas, įskaitant
(kartu su UAB ,,Tvar.com”,
pakuočių atliekų surinkimą,
UAB ,,Trakų KĮK”, UAB
paruošimą naudojimui ,,Specialus autotransportas”)
rūšiavimą, pervežimą, pristatymą
naudotojams, pažymų pateikimą

1 UAB „Ekobazė“

Sutarčių Nr.,
jų sudarymo
datos ir
galiojimas

Bendrovės veikla apimamos
savivaldybių komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos ir savivaldybių
teritorijos

120131-1,
2012-01-31,
galiojo iki
2013-02-10

Vilniaus, Kauno, Šiaulių,
Panevėžio, Druskininkų miestų ir
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
Utenos, Švenčionių, Tauragės,
Marijampolės, Kėdainių,
Raseinių, Pasvalio, Radviliškio,
Lazdijų, Kalvarijos, Zarasų,
Ignalinos, Molėtų, Ukmergės
rajonų bei Vilniaus, Utenos,
Kėdainių sąvartynų
120131-4,
Vilniaus, Klaipėdos ir Neringos
2012-01-31, miestų, Klaipėdos, Šilutės,
galiojo iki
Pagėgių, Trakų, Širvintų,
2013-02-10 Varėnos, Vilkaviškio rajonų,
Kazlų Rūdos

VŠĮ „ŽALIASIS TAŠKAS“ ATASKAITA APIE VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMĄ 2012 METAIS

-7-

VŠĮ “ŽALIASIS TAŠKAS”

Eil. Pakuočių atliekų tvarkymu
Nr.
užsiimanti bendrovė

Sutarties objektas

Sutarčių Nr.,
jų sudarymo
datos ir
galiojimas

3 UAB „Eko Group“

Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
(kartu su kitais UAB
,,Ekonovus” padaliniais) paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą

120126-1,
2012-01-26,
galiojo iki
2013-02-10

Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
5 UAB „Ecovox“
(kartu su UAB ,,Valda”, įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
UAB ,,Palangos
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
komunalinis ūkis”)
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
6 UAB „Glasget“
(kartu su UAB ,,Ekstara” įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
ir ,,Ekotaškas”)
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
7 UAB „Antraža“
(kartu su AB ,,Panevėžio įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
specialusis transportas”, paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
AB ,,Rokiškio
komunalininkas”)
8 UAB „Boen Lietuva“ Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
9 UAB „Biodegra“
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
10 UAB „Kauno stiklas“ Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
11 UAB „Mirita“
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
12 UAB „Maldis“
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas,
13 UAB „Rivona“
įskaitant pakuočių atliekų surinkimą,
paruošimą naudojimui - rūšiavimą, pervežimą,
pristatymą naudotojams, pažymų pateikimą

120131-5,
2012-01-31,
galiojo iki
2013-02-10
120131-6,
2012-01-31,
galiojo iki
2013-02-10
120131-2,
2012-01-31,
galiojo iki
2013-02-10
120904-13,
2012-10-25,
galiojo iki
2013-02-10

4 UAB „VSA Vilnius“

120131-7,
2012-01-31,
galiojo iki
2013-02-10
120222-10,
2012-02-22,
galiojo iki
2013-02-10
120222-9,
2012-02-22,
galiojo iki
2013-02-10
120302-11,
2012-03-02,
galiojo iki
2013-02-10
121102-14,
2012-11-02,
galiojo iki
2013-02-10
120402-12,
2012-04-02,
galiojo iki
2013-02-10

Bendrovės veikla apimamos
savivaldybių komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos ir
savivaldybių teritorijos

Vilniaus, Klaipėdos,
Alytaus, Elektrėnų,
Birštono miestų ir Kauno,
Alytaus, Jonavos, Prienų,
Kaišiadorių, Šakių ir
Jurbarko raj.
Vilniaus miesto

Plungės, Rietavo, Skuodo
rajonų ir Šiaulių sąvartyno,
Palangos miesto
savivaldybė
Supirktuvės Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
miestuose
Panevėžio miesto ir
Rokiškio rajono bei kitos
savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Įvairios šalies savivaldybės

Atliekų tvarkytojų apklausos ir atrankos procedūra 2012 metais buvo vykdoma vadovaujantis šiais
kriterijais:
- pirmoje eilėje buvo apklaustos tos atliekų tvarkymo bendrovės, kurios vykdo veiklą, surinkdamos
pakuočių atliekas savivaldybių sukurtose ir prižiūrimose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose bei
pageidaujančios ir sutinkančios pasirašyti atitinkamas pakuočių atliekų tvarkymo sutartis ir vykdyti jose
nurodytus reikalavimus pasiūlytomis sąlygomis;
VŠĮ „ŽALIASIS TAŠKAS“ ATASKAITA APIE VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMĄ 2012 METAIS

-8-

VŠĮ “ŽALIASIS TAŠKAS”

- toliau buvo patikrintas gautų atliekų tvarkytojų pageidavimų/pasiūlymų tvarkyti pakuočių atliekas
atitinkamose savivaldybių teritorijose pagrįstumas (atliekų surinkimo ir paruošimo perdirbti vietos ir būdai,
priemonės, atliekų kiekiai, numatomi atliekų perdirbėjai, tvarkytojų veiklos apskaitos ir teikiamų dokumentų
patikimumas ir pan.);
- įvertinus pateiktus pasiūlymus pagal aukščiau nurodytus reikalavimus, atrinkti pageidaujantys
sudaryti pasiūlytas sutartis atliekų tvarkytojai, vykdantys veiklą komunalinėse atliekų tvarkymo sistemose,
patikslinti ir suderinti su jais numatomi tvarkyti pakuočių atliekų kiekiai, išlaidų kompensavimo dydžiai, šių
sutartinių rodiklių tikslinimo ir keitimo tvarka;
- pasirašius sutartis su aukščiau nurodytais atliekų tvarkytojais bei sudarius sutartis su organizacijos
nariais (nustačius planuojamus organizacijos įsipareigojimus organizuoti atitinkamų pakuočių atliekų
apimčių tvarkymą), nustatytas papildomų sudaryti pakuočių atliekų tvarkymo sutarčių sudarymo poreikis;
- atsižvelgiant į papildomą poreikį, buvo sudaromos (didėjant metų eigoje pakuočių atliekų tvarkymo
poreikiams) sutartys su kitais atliekų tvarkytojais (surinkėjais ir perdirbėjais) dėl pakuočių atliekų tvarkymo
šalims priimtinomis ekonominėmis bei apskaitos sąlygomis, siekiant pilnai bei ekonomiškai pagrįstai
įvykdyti visus, prieš organizacijos narius prisiimtus įsipareigojimus.
2012 metais atrankos būdu buvo patikrinti kai kurių atliekų tvarkytojų (partnerių) pateiktų pakuočių
atliekų tvarkymo faktą patvirtinančių dokumentų (pažymų) pagrįstumas. Tai buvo vykdoma sudarytų
sutarčių suteiktomis teisėmis patikrinant vietose atliekų tvarkytojų pildomus pirminės atliekų apskaitos
žurnalus bei susipažįstant su atliekų tvarkytojų turimais kitų organizacijų patikrinimo aktais (surašytais
atitinkamų regioninių aplinkos apsaugos departamentų) bei susipažįstant su partnerių vykdoma veikla šių
bendrovių objektuose. Tokius atrankinius patikrinimus 2012 metais vykdėme UAB „Ekobazė“, UAB
„Ekonovus“, UAB „Ecoservis“, UAB „Antraža“. Patikrinimų metu buvo siekiama įsitikinti, kad pakuočių
atliekų kilmė, nurodytos susidarymo vietos ir kiekiai atitinka sutartyse keliamus reikalavimus. Patikrinimų
metu esminių trūkumų pirminėje apskaitoje nebuvo pastebėta. Šiuos patikrinimus įforminančių dokumentų
nesudarinėjome.
Parengtas Bendradarbiavimo sutarties projektas, jo adaptavimo konkrečiai savivaldybei sąlygos,
organizacijos veiklos ir pasiūlymų prisistatymas bei kita informacinė medžiaga savivaldybėms. Projektai
buvo pristatyti 28 savivaldybėms ir 5 RATC. Papildomai sutarties projektas derintas su LSA darbo grupe.
Pagrindiniai nesutarimai ir pastabos dėl Bendradarbiavimo sutarčių projekto buvo šie:
1) nesutinkama su nurodyta sąlyga, kad pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo konkursus organizuoja
savivaldybės ar jų įgalioti RATC (tokios nuostatos laikosi AM ir VPT) dėl šių aplinkybių:
- savivaldybės nedisponuoja lėšomis toms paslaugoms pirkti;
- negali garantuoti konkurso nugalėtojui (kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymas iš perkančiosios
organizacijos) finansavimo užtikrinimo visam sutarties galiojimo laikotarpiui (pvz. organizacija ar
organizacijos negali pilnai ir laiku finasuoti veiklos, bankrutuoja, praranda licenciją ir pan.);
- savivaldybės mano, kad šių konkursų organizavimo išlaidas ir savivaldybių ar RATC patirtas
paslaugų teikėjų veiklos kontrolės sąnaudas turi apmokėti organizacijos (jie nemano, kad su PA tvarkymo
organizavimu patirtas sąnaudas gali daryti iš kitų komunalinių atliekų tvarkymui skirtų asignavimų);
2) Reikalauja, kad sutartyse būtų aiškiai apibrėžtos rūšiuojamojo surinkimo priemonių įsigijimo ir
pastatymo sąlygos, konkrečios apimtys ir terminai (savivaldybes pagrinde domina, kiek ir kokių
surinkimo priemonių bei kada planuojama pastatyti, kaip jos bus įsigyjamos ir kas bei kaip viską
finansuos, kaip tai įtakos surenkamų PA apimtis). Su šiuo, savivaldybių nuomone svarbiausiu,
reikalavimu iš esmės sutinka tik viena organizacija – VšĮ ,,Žaliasis taškas”.
Savivaldybėms neaiški padėtis dėl rinkos dalių paskirstymo tarp organizacijų bei jų veiklos statuso.
Nepriėjus galutinės išvados dėl šalių pozicijų suderinimo, pradėtos tiesioginės derybos su Vilniaus,
Kauno, Panevėžio ir Elektrėnų savivaldybėmis bei Alytaus RATC.
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VŠĮ “ŽALIASIS TAŠKAS”

PAGRINDINĖS VYKDYTOS 2012 METAIS IR 2013 M. PRADŽIOJE ORGANIZACINĖS
PRIEMONĖS:
VšĮ “Žaliasis taškas”, siekdamas vystyti ir tobulinti pakuočių atliekų tvarkymo veiklą 2012 metais
bei ruošdamasis veiklai nuo 2013 metų pagal naujus reikalavimus, vykdė šias pagrindines organizacines
priemones:
1) Tęsė pradėtą pakuočių atliekų surinkimo bandomąjį projektą – eksperimentą Alytaus miesto
privačiose gyvenamosiose namų valdose (340 valdų), apibendrino eksperimento metu surinktus
duomenis galimam jų panaudojimui veiklos planavime ir prognozavime šiame atliekų turėtojų
sektoriuje (bandomojo projekto metu surinkti ir apibendrinti duomenys pridedami prie ataskaitos);
2) 2012 m. spalio 24 d. Panevėžyje, kartu su LKATA organizavo seminarą apie pasikeitimus pakuočių
atliekų tvarkymo veiklą savivaldybėse reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose ir keliamus
naujus reikalavimai pakuočių atliekų surinkėjų parinkimui (dalyvavo 110 savivaldybių ir RATC,
atliekų tvarkytojų, VPT, LSA, LKATA ir ŽT atstovų);
3) Paruošė pasiūlymus ir pradėjo derybas su savivaldybėmis (tiesiogiai arba tarpininkaujant
regioninams atliekų tvarkymo centrams) dėl bendradarbiavimo organizuojant rūšiuojamąjį pakuočių
atliekų surinkimą komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 2012 m. spalio – gruodžio mėn. 28
savivaldybėms ir 5 RATC pristatė vietose pasiūlymus dėl galimo bendradarbiavimo ir sutarčių
sudarymo (susitarta dėl būtinų duomenų, pasiūlymų ir pastabų pateikimo bei jų derinimo tvarkos);
4) 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. atliekų tvarkytojams savivaldybėse pateikė anketas ir iš didžiosios
jų dalies surinko duomenis, reikalingus bendradarbiavimo ir trišalių sutarčių sudarymui (apie
naudojamas priemones ir surenkamus bei sutvarkomus pakuočių atliekų kiekius);
5) 2013 m. sausio - vasario mėn. išanalizavo ir apibendrino surinktus iš atliekų tvarkytojų duomenis bei
pakartotinai pareikalavo iš atliekų tvarkytojų patikslinti juos ir papildyti, atsižvelgiant į pateiktas
pastabas ir nurodant planuojamas surinkti ir paruošti naudoti 2013 metais pakuočių atliekų apimtis
pagal kiekvieną savivaldybę atskirai (duomenų surinkimui parengtos ir pateiktos atliekų
tvarkytojams užpildyti apklausos formą pridedame prie ataskaitos). Apklausos metu gautų duomenų
pagrindu pradėtos rengti Bendradarbiavimo sutartys su savivaldybėmis ar jų įgaliotais RATC;
6) 2013 m. sausio - vasario mėn. pradėjo derinti su didžiausių tvarkytojų atstovais principines sutartines
nuostatas bei galimus tvarkymo kaštų kompensavimo įkainius (susitikta su UAB ,,Ecoservice“, UAB
,,Ekonovus“, UAB ,,VSA Vilnius“ užimančiais apie 50% rinkos, susijusios su rūšiuojamuoju
pakuočių atliekų surinkimu komunalinių atliekų sraute);
7) 2013 m. sausio mėn. kartu su kompanija LAWIN parengė trišalės paslaugų teikimo sutarties pradinį
projektą (šiuo metu rengiami ir tikslinami sutarties priedų projektai apie renkamų atliekų pobūdį,
naudojamas surinkimo priemones bei jų išdėstymo tvarką, planuojamus sutvarkyti pakuočių atliekų
kiekius, veiklos kaštų dalinio apmokėjimo įkainius bei tvarką, atliekų sutvarkymą patvirtinančių
dokumentų sudėtį bei pateikimo tvarką);
8) 2013-02-14 LKATA organizuotame atliekų tvarkytojų susirinkime Kaune (UAB ,,Kauno švara“)
pristatė pagrindines nuostatas dėl laikinųjų trišalių sutarčių sudarymo bei planuojamos veiklos
organizavimo (tvarkytojams pasiūlyta pradėti derybas dėl trišalių sutarčių sudarymo ir rengti jų
projektus, nelaukiant bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su savivaldybėmis, t.y. pasirengti
trišalių sutarčių pasirašymui iš karto po bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su atitinkamomis
savivaldybėmis ar jų įgaliotais regioninais atliekų tvarkymo centrais);
9) surengė 2012 m. spalio 23 ÷ lapkričio 20 d. laikotarpyje 8 – ių seminarų ciklą gamintojų ir
importuotojų atstovams Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje ir
Marijampolėje pakuočių apskaitos ir tvarkymo klausimais, atsižvelgiant į pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo bei apskaitos pasikeitimus nuo 2013 metų;
10) Dalyvavo Žaliųjų taškų organizacijų tarptautinės asociacijos PRO EUROPE (Packaging Recovery
Organisation EUROPE s.p.r.l.) veikloje. Ši asociacija vienija gamintojų ir importuotojų organizacijas
35 šalyse (Europoje ir Kanadoje). Šioje organizacijoje VšĮ ,,Žaliasis taškas” atstovauja Lietuvos
Respubliką ir yra viena iš Tarptautinio prekino ženklo "der Grüne Punkt" ("The Green Dot")
bendrasavininkių (kartu su kitomis asociacijos narėmis). Plačiau su asociacija PRO EUROPE ir jos
veikla galima susipažinti internetinėje svetainėje adresu http://pro-e.org/index.html.
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ORGANIZACIJOS PLANUOTOS IR VYKDYTOS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO
UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMO PAGRINDINĖS PRIEMONĖS 2012 METAIS
Organizacijos parengtame Pakuočių atliekų tvarkymo veiklos plane 2012 metams numatytų pakuočių
atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą užtikrinančių priemonių įvykdymo eiga:
3 lentelė
Planuotos priemonės pavadinimas

Numatytas priemonės įgyvendinimo

ir apimtis

tikslas

Planuota
priemonės

Priemonės įvykdymo eiga ir
pasiektas rezultatas

įgyvendin. apimtis

1. Organizacijos narių
Siekiama išlaikyti pakuočių
Įsipareigojimų
skaičiaus ir jų į rinką
tvarkymo organizavimo rinkoje
vykdymas
išleidžiamų bei būtinų
30-32 procentų dalį (pagal bendrą prieš 1700
surinkti ir perdirbti
išleidžiamų į rinką pakuočių
narių
pakuočių kiekio
kiekį) ir užtikrinti būtiną
vienodomis
suformavimas pagal
licencijuotai veiklai tęsti rinkos
sąlygomis
pakuočių atliekų rūšis bei
dalies pakuočių atliekų
atitinkamų tvarkymo
sutvarkymą pagal nustatytas
organizavimo sutarčių
užduotis
sudarymas su organizacijos
nariais
2. Organizacijos pajamų ir Siekiama užtikrinti prisiimtų
Organizacijos
išlaidų biudžeto sudarymas įsipareigojimų prieš visus
narių (1700) ir
organizacijos narius pilną ir
partnerių (12)
kokybišką įvykdymą bei
veiklos
kompensuoti pageidaujantiems
tinkamas
atliekų tvarkytojams visų,
finansavimas
komunalinėje atliekų tvarkymo
didesnėje
sistemoje surinktų ir perdirbtų ar šalies
kitaip panaudotų bei pagrįstai
teritorijos
apskaitytų, pakuočių atliekų
dalyje
tvarkymo išlaidas šalių
suderintomis sąlygomis
3.Sutarčių su atliekų
Sudaryti pirmumo ir palankumo Finasuojama
tvarkytojais (pirmoje eilėje teises tvarkytojams, veikiantiems ne mažesnė
su pageidaujančiais atliekų savivaldybių komunalinėse atliekų kaip
surinkėjais, turinčiais
tvarkymo sistemose, siekiant
75-80 proc.
sutartis su savivaldybėmis finansuoti (kompensuoti) ne
pakuočių
dėl komunalinių atliekų
mažiau 75-80 procentų visų
atliekų
tvarkymo sistemų
komunalinėse atliekų tvarkymo
surenkama
aptarnavimo) dėl pakuočių sistemose surinktų ir paruoštų
dalis
atliekų tvarkymo sudarymas perdirbti bei kitaip panaudoti
komunalinėse
pakuočių atliekų kiekio tvarkymo atliekų
išlaidų dalį sutartimis
tvarkymo
suderintomis sąlygomis
sistemose
4.Sutarčių su atliekų
Užtikrinti tinkamą ir pagrįstą
Patikrinti
tvarkytojais vykdymo
pakuočių tvarkymo užduočių
sutarčių sąlygų
kontrolė, sutarčių
įvykdymą, siekiant išvengti
vykdymo
tikslinimas, surenkamų ir
nepagrįstų ir neteisingai
pagrįstumą pas
paruošiamų perdirbti bei
apskaitytų paslaugų nupirkimo
4-5
kitaip panaudoti pakuočių
sutartinius
atliekų apskaitos duomenų
partnerius
ir pažymų kokybės kontrolė

Pasiekta pakuočių tvarkymo
organizavimo rinkoje 35 proc.
dalis (nuo paskelbtų 2011
metų preliminarių rezultatų).
Sudarytos paslaugų teikimo
sutartys su 1580 organizacijos
narių (įstaigos dalininkų organizacijos dalyvių
užimama rinkoje dalis viršija
27 proc. nuo 2011 m. išleistų į
rinką pakuočių kiekio)
Sudarytas pajamų ir išlaidų
biudžetas leido pilnai ir laiku
užtikrinti prisiimtus
įsipareigojimus prieš visus
organizacijos narius bei
kompensuoti pageidavusiems
atliekų tvarkytojams (13 – ai
partnerių) visų, komunalinėje
atliekų tvarkymo sistemoje ir
ne komunalinių atliekų sraute
surinktų ir perdirbtų pakuočių
atliekų tvarkymo išlaidas
Sudaryta 13 sutarčių su atliekų
tvarkymo bendrovėmis.
Orientaciniais preliminariais
skaičiavimais finansuota
(kompensuota) ne mažiau kaip
75 proc. visų, komunalinėse
atliekų tvarkymo sistemose
surinktų, pakuočių atliekų
tvarkymo išlaidų sutartimis
suderintomis sąlygomis
Atlikti sutartinių sąlygų
patikrinimai pas 4 partnerius
(UAB „Ekobazė“, UAB
„Ekonovus“, UAB
„Ecoservis“, UAB „Antraža“)
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VŠĮ “ŽALIASIS TAŠKAS”
Planuotos priemonės pavadinimas

Numatytas priemonės įgyvendinimo

Planuota

Priemonės įvykdymo eiga ir

ir apimtis

tikslas

įgyvendin. apimtis

pasiektas rezultatas

5.Atlikti šalies pakuočių
Parengti pasiūlymus
atliekų tvarkytojų turimų
savivaldybėms dėl atliekų
gamybinių pajėgumų bei jų surinkėjų parinkimo sąlygų
plėtros galimybių analizę ir
parengti tipines technines
sąlygas bei kvalifikacinius
reikalavimus pakuočių
atliekų tvarkytojų veiklai
reglamentuoti komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose

Apima visas
60
savivaldybių
komunalinių
atliekų
tvarkymo
sistemas

Surinkta informacija apie
pakuočių atliekų tvarkytojų
turimų pajėgumų bei jų plėtros
galimybių analizę, parengtos
kvalifikacinių reikalavimų
principinės nuostatos bei
trišalės pakuočių atliekų
tvarkymo organizavimo ir
paslaugų teikimo sutarties
projektas, kurie bus tikslinami
po Bendradarbiavimo sutarčių
pasirašymo su savivaldybėmis
arba jų įgaliotais RATC
6.Parengti ir pateikti
Užtikrinti nenutrūkstamą turimos Nuo 30 iki 50 Reikalinga veiklos atitikimui
Aplinkos ministerijai
licencijos galiojimą
proc. rinkos
nuo 2013 01 01 nustatytiems
turimos licencijos
dalies
reikalavimams pagrįsti (bei
galiojimui pratęsti būtinus
gamintojų ir
rinkos daliai nustatyti)
dokumentus naujų
importuotojų informacija pateikta pagal
įstatyminių reikalavimų
atstovavimas nustatytus reikalavimus ir
pagrindu (pagal numatomus
terminus Aplinkos ministerijai
patvirtinti reikalavimus)
7.Parengti, suderinti ir
Užtikrinti reikalavimų
Apima visas
Parengtas Bendradarbiavimo
pasirašyti sutartis su su
licencijuotai veiklai įvykdymą ir 60 – ties
sutarties projektas, jo
visomis savivaldybėmis
tinkamą pakuočių atliekų
savivaldybių adaptavimo konkrečiai
(arba savivaldybių įsteigtais tvarkymo sistemų diegimą
komunalinių savivaldybei sąlygos,
juridiniais asmenimis,
savivaldybių administruojamose atliekų
organizacijos veiklos ir
kuriems pavesta
teritorijose
tvarkymo
pasiūlymų prisistatymas bei
administruoti komunalinių
sistemas
kita informacinė medžiaga
atliekų tvarkymo sistemą)
savivaldybėms. Projektai
dėl bendradarbiavimo
pristatyti 28 savivaldybėms ir
organizuojant komunalinių
5 RATC. Papildomai sutarties
atliekų sraute susidarančių
projektas derintas su LSA
pakuočių atliekų
darbo grupe. Nepriėjus
rūšiuojamąjį surinkimą,
galutinės išvados dėl šalių
vežimą ir paruošimą naudoti
pozicijų suderinimo, pradėtos
tiesioginės derybos su
Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir
Elektrėnų savivaldybėmis bei
Alytaus RATC
8. Dalyvauti pakuočių
Užtikrinti reikalavimų
Apima visas
Įvyko derybos su
atliekų tvarkytojų parinkimo licencijuotai veiklai įvykdymą ir 60 – ties
savivaldybėmis ir RATC bei
procese ir parengti, suderinti tinkamą pakuočių atliekų
savivaldybių konsultacijos su Viešųjų
bei pasirašyti pakuočių
tvarkymo sistemų diegimą
komunalinių pirkimų tarnyba dėl pakuočių
atliekų tvarkymo
savivaldybių administruojamose atliekų
atliekų surinkėjų parinkimo
organizavimo sutartis su
teritorijose
tvarkymo
tvarkos ir jos įgyvendinimo,
savivaldybėmis ir parinktais
sistemas
parengtas ir pradėtas derinti
atliekų surinkėjais
trišalės sutarties projektas

VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius
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