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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO              

NR. IX-517 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-890 

 
Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių 

atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-890 (toliau 
– įstatymo projektas), kuriuo siūloma išplėsti užstato sistemą stiklo pakuotėmis. Dėl šio įstatymo 
projekto 2022 m. birželio 1 d.  Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 593 (parengta išvada Seimui).  

Savo pastabas esame pateikę  2022-06-10 kreipimesi (rašto Nr. SR-22-242). Toliau laikomės 
pozicijos, kad įstatymo projektas nesubalansuotas ir atneš daugiau ilgalaikės žalos nei įsivaizduojamos 
naudos. 

Šiandien situacija versle yra pasikeitusi iš esmės. Elektros, dujų, biokuro biržose kainos už 
energetikos išteklius augo 2-3 kartus ir tebeauga (gamtinės dujos (GD) – nuo 39,5 EUR/MWh iki 282,62 
EUR/MWh; biokuras nuo pernai 14,08 EUR/MWh iki 45,53 EUR/MWh šiemet (didėjimas 223 proc.); 
elektra – nuo 223 EUR/MWh iki 480 EUR/ MWh. Verslas kartu su Vyriausybe ieško kelių, kaip išgyventi 
šį visiems sunkų laikotarpį. Nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėjo veikti 570 mln. Eur paramą numatanti 
priemonė, kurios tikslas – amortizuoti dujų ir elektros kainų augimą gyventojams, taip pat 90 mln. Eur 
vertės priemonė, skirta verslo energetinei transformacijai, siekiant persiorientuoti iš taršaus iškastinio 
kuro vartojimo į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.  

Bet kokie nauji papildomi kaštai verslui gali būti pragaištingi, o įstatymo projekto 
įgyvendinimui reikalingi papildomi ir didžiuliai finansiniai ištekliai. Šiuo metu visi turėtumėme būti 
susitelkę siekdami išgyventi šią, tikimės laikiną, energetinę krizę. Todėl papildomos finansinės naštos 
verslui (minėto įstatymo projekto įgyvendinimui reikės 120 mln. eurų (Aplinkos ministerijos 
užsakytos studijos duomenimis)) uždėjimas ne tik, kad nedera prie visuotinių pastangų sumažinti 
patiriamą kainų smūgį, bet ir gali daugeliui įmonių tapti bankroto priežastimi. Todėl esame įsitikinę, 
kad sprendimų, kurių įgyvendinimas apsunkintų verslą papildomais kaštais, priėmimas ir svarstymas 
turėtų būti atidėtas iki visi įveiksime iškilusius sunkumus.  

Šiuo kreipimusi prašome Jūsų įstatymo projekto nesvarstyti ir nepriimti. Dėl pakuočių 
užstato sistemos plėtros ir prie šio klausimo sugrįžti, kai ekonominė situacija leis realiau vertinti 
vienokių ar kitokių sprendimų galimą įgyvendinimą.  

Jeigu Aplinkos apsaugos komitetas nuspręstų projektą svarstyti, teikiame pasiūlymą dėl 
įstatymo projekto: 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip: 
„2. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų 

ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai spiritinius gėrimus, alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vyną, vyno gėrimus, vyno 
kokteilius, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus alkoholinius 

http://zaliasistaskas.lt/


gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, 
koncentruotus sulčių gėrimus), girą, nealkoholinį alų, nealkoholinį sidrą, nealkoholinį vyną ir kitus 
fermentuotus gėrimus, natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, 
nektarą, supakuotus į šias prekines vienkartines pakuotes, kurių talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, 
bet ne didesnė negu trys litrai: 

1) stiklines (netaikoma trijų litrų talpos stiklinėms pakuotėms ir stiklinėms vienkartinėms 
pakuotėms, į kurias supakuotas vaisių vynas, vaisių vyno gėrimai, vaisių vyno kokteiliai, vynas, vyno 
gėrimai, vyno kokteiliai, spiritiniai gėrimai); 

2) PET; 
3) metalines (netaikoma trijų litrų talpos metalinėms pakuotėms).“ 
Toks pakeitimas leistų be didesnių investicijų išplėsti užstato sistemą PET ir metalo 

pakuotėmis. Tokį siūlymą teikė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 
Kadangi tiek šiuo, tiek ankstesniu kreipimusi buvo pateikti plačios verslo visuomenės 

argumentai pagrindžiantys prašymą nepritarti įstatymo projektui, prašome į Aplinkos apsaugos 
komiteto išvadą įtraukti šiuo kreipimusi bei 2022-06-10 kreipimusi pateiktus argumentus, 
kuriais grindžiamas prašymas nepritarti įstatymo projektui (Aplinkos apsaugos komitetui 
pateikiant savo poziciją dėl visų šių argumentų). Atsakymų ir motyvų pateikimas išvadoje leistų 
verslo atstovams suprasti įstatymų leidėjo argumentus priimant vienokį ar kitokį sprendimą. 
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