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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „ŽALVARIS“ FILIALO ATLIEKŲ UTILIZAVIMO CENTRAS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO 

IR PATIKSLINIMO 
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo 

išdavimo/pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 100 punktu, įvertinusi UAB 

„Žalvaris“ filialo Atliekų utilizavimo centras pateiktą patikslintą informaciją, pagal TIPK taisyklių 92.10 

papunktį atliko sąlygų peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimo Nr. T-K.4-10/2016 (toliau – TIPK leidimas) keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK 

leidimo sąlygos.    

Atsižvelgiant į tai, ir vadovaudamasi TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu Agentūra patikslina UAB 

„Žalvaris“ filialo Atliekų utilizavimo centras TIPK leidimo 2 skyriuje „Ūkinės veiklos aprašymas“, ir 

11 skyriuje „Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas“ galiojančias sąlygas ir patikslintas sąlygas 

pateikia kartu su šiuo Agentūros sprendimu.  

Šiuo Sprendimu taip pat tikslinama UAB „Žalvaris“ filialo Atliekų utilizavimo centras TIPK 

leidimo 2 lentelė „Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas“, kurioje pateiktas 

palyginamasis įvertinimas pagal 2018-08-10 atnaujintą Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 

2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos 

geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo. 

Tvarkant atliekas ir vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti 

vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė TIPK 

leidimo dalis. Taip pat Agentūra tvirtina atitinkamai atnaujintą UAB „Žalvaris“ filialo Atliekų 

utilizavimo centras Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. 

                                                 
1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 
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Įvertinant tai, kad šiuo metu nėra pagrindo keisti turimo TIPK leidimo, paslauga dėl TIPK 

leidimo pakeitimo pagal Jūsų 2020-03-24 raštą Nr. 65 nesuteikta, galite kreiptis į Valstybinę mokesčių 

inspekciją prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) dėl Jūsų sumokėtos valstybės rinkliavos už leidimo 

pakeitimą grąžinimo. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 

straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių2, 7 punktu valstybės 

rinkliava įmonei gali būti grąžina pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą 

teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka“. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo3 3.2.1. 

papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones, 

patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo 

organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino 

laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais), karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 

TIPK leidimai ir jų priedai išduodami juos tvirtinant elektroniniu parašu ir siunčiami tik el. ryšio 

priemonėmis. 

Patikslinto TIPK leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje www.gamta.lt. 

Šis sprendimas pridedamas prie TIPK leidimo ir įtraukiamas į TIPK leidimo priedų sąrašą. 

Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, yra pridėta prie paraiškos TIPK leidimui pakeisti ir 

laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9. 

Šį sprendimą Jūs galite apskųsti4. 

PRIDEDAMA: 

1. Galiojančios sąlygos, 27 lapai. 

2. Patikslintos sąlygos, 50 lapų. 

3. Atnaujintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 41 lapai. 

4. Įrenginių ir sandėliavimo vietų išdėstymo teritorijoje planas, 2 lapai. 

 

 

Direktorius            

        Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 

                                                 
2 Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos 

mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ pakeitimo“. 
4 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos. 
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