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DĖL UAB „VIRGINIJUS IR KO“ TARŠOS LEIDIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pakartotinai gavo pranešimą apie numatomus 
UAB „Virginijus ir Ko“ veiklos pakeitimus veiklavietėje, esančioje Aukštkiemių g. 19 ir 21, 
Aukštkiemių k., Klaipėdos r., kurią eksploatuoja pagal Taršos leidime Nr. (11.2)-33-02/2004 / TL-
KL.2-41/2017 nustatytas sąlygas.

Agentūra, vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-
259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 
(toliau – Taisyklės) 461 ir 47.5 papunkčiais, įvertinusi pranešime pateiktą informaciją apie veiklos 
pakeitimus, atliko Taršos leidimo sąlygų peržiūrą. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, Agentūra nustatė, 
kad nepakanka informacijos sprendimui dėl leidimo pakeitimo ar tikslinimo priimti, todėl 
vadovaujantis Taisyklių 49 papunkčiu prašo patikslinti/papildyti informaciją:

1. Vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo 
ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu 
Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 5.2., 5.3 papunkčiais, Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) turi būti numatyta didžiausias leidžiamas 
įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis, (...), kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir 
išlaidos, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo priemonės ir išlaidos, 
pateikiant informaciją ir apie patalpų ir teritorijos išvalymą (sutvarkymą), ir kita, įmonės nuomone, 
svarbi informacija. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 
Planas nederinamas, jeigu jis neatitinka šio straipsnio 3 dalies nuostatų ir (ar) parengtas nesilaikant 
aplinkos ministro tvarkos, ir (ar) nepateikti visi aplinkos ministro patvirtintame apraše nurodyti 
dokumentai. Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti Plano priemonių įgyvendinimo sąmatą, 
numatant atliekų krovos, technikos nuomos, atliekų transportavimo iki atliekų tvarkytojo išlaidas.

2. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 5.6. papunkčiu, Plano priemonių įgyvendinimo sąmatai 
pagrįsti, kartu su sąmata turi būti pateikti skaičiavimuose naudoti komerciniai pasiūlymai bei viešai 
atliekų tvarkytojų pateikta informacija. 

Paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus patikslinti pagal Aplinkos apsaugos departamento 
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018-09-26 rašte Nr. (5.3)-AD5-5237 pateiktas 
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pastabas (raštas pridedamas).
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir pilnos apimties informaciją apie 

planuojamus veiklos pakeitimus pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje 
laikmenoje prašome pateikti visą informaciją kartu su priedais.

Jūs turite teisę apskųsti šį pranešimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018-10-01 rašto 
Nr. (5.3)-AD5-5627 kopija, 1 lapas.

Departamento direktorė Justina Černienė

Laima Prudnikovienė, tel. 8 46 250256, el. p. laima.prudnikoviene@aaa.am.lt
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DEL UAB,,VIGINIJUS IR KO" PATIKSLINTO ATLIEKU NAUDOJIMO AR s,AlrNImO
TECHNINTO REGLAMENTO IR ATLIEKU NAUDOJIMO AR SAlrNrN/IO r/EIKLOS

NUTRAUKIMO PLANO

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus

Klaipedos kontrolds organizavimo poskyris, atsakydamas i 2018-09-26 ra5t4 Nr. (30.fl-Aa(e)-7809

informuoja, kad, i5nagrinejgs UAB ,,Virginijus ir Ko", Auk5tkiemiq g. 19 ir 21 Klaipedos r.,
patikslint4 atliekq naudojimo ar Salinimo technini reglament4 (toliau - Reglamentas) ir atliekq

naudojimo ar Salinimo veiklos nutraukimo plan4 (toliau - Planas), teikia Sias pastabas:

Plano priemoniq lgyvendinimo s4matoje pateiktas paai5kinimas, kad neigiamq rinkos vertg

turindiq atliekq pridavimo atliekq tvarkltojams numatytos i5laidos paskaidiuotos bei s4matoje yra

pateiktos iskaitant transpoftavimo ir krovos darbus, tadiau atliekq tvarkytojq pateiktuose

komerciniuose pasillymuose nenurodyta, kad atliekq tvarkymo fkainiai yra pateikti iskaitant
transportavimo ir krovos darbus. Sqmatoje butina atskirai pateikti ir nurodyti Plane tvarkyti numatl4as

atlieku transportavimo ir krovos darbq i5laidas.

Direktoriaus pavaduotoj as And.rius Kairys

Jolanta Sipulskiene, tel.8-46 466461, el. p. jolanta.sipulskiene@aad.am.lt.
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