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DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ASOCIACIJOS ATLIEKŲ TVARKYMO 
VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMO IR ATLIEKŲ TVARKYMO 
FINANSAVIMO SCHEMOJE, VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO ATLIEKŲ 
TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMOJE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 
ATASKAITŲ 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 
išnagrinėjo Jūsų 2021 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 20210810 (toliau – Raštas) pateiktus paaiškinimus 
ir papildomą informaciją pagal Departamento 2021 m. birželio 09 d. rašte Nr. (5.10)-AD5-10881 
pateiktas pastabas. Departamentas įvertinęs aukščiau nurodytus duomenis, pastabų 2020 m. Metinei 
ataskaitai neturi.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos 
organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei 
informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. sausio 30d. įsakymu Nr. D1-57, (toliau – Tvarkos aprašas), 27 punktą gamintojų ir 
importuotojų organizacijos (toliau – Organizacijos) kasmet pateikia metinę ataskaitą apie ataskaitinių 
metų veiklos organizavimo plano vykdymą ir finansavimo schemoje ir švietimo programoje 
numatytų priemonių įgyvendinimą (toliau – Metinė ataskaita) licencijuojamos veiklos priežiūrą 
atliekančiai institucijai naudodamos Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę 
sistemą (toliau – GPAIS). Vadovaujantis Tvarkos aprašo 29 punkto nuostatomis, išnagrinėjęs Metines 
ataskaitas, Departamentas išsiunčia Metinę ataskaitą pateikusiai Organizacijai pranešimą, 
informuojantį apie metinės ataskaitos priėmimą ar motyvuotą atsisakymą ją priimti taip pat 
naudodamasis GPAIS, kito Metinių ataskaitų priėmimo būdo nenurodo nei Tvarkos aprašas, nei 
Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-
73 „Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine 
sistema, aprašo patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, informuojame, kad pranešimas dėl jūsų Metinių ataskaitų 
priėmimo bus išsiųstas Tvarkos apraše nustatytu būdu Metines ataskaitas pateikus GPAIS. 
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