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SPRENDIMAS DĖL UAB „RAGUVILĖ“ PARAIŠKOS
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
2018-08NR. (30.4)-A4(e)Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Raguvilė“ Vilniaus pl. 8,
Klaipėdos m. papildytą paraišką Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). Pateiktoje Paraiškoje
nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d įsakymu Nr. D1-259 (toliau – Taisyklės), 31.1.1
punktu priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti paraišką ir
joje pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:
1. Paraiškos Bendrojoje dalyje bei Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento
(toliau – Reglamentas) 2.2 papunktyje pakartotinai prašome patikslinti informaciją apie iš atliekų
pagaminto produkto sertifikavimo procedūras. Primename, kad tik po sertifikavimo procedūros
gaminys iš atliekos tampa produktu ir gali būti parduodamas vartotojui. Iki sertifikavimo
procedūros susmulkinta masė yra laikoma atlieka ir galėtų būti perduodama tik kitam atliekų
tvarkytojui, o ne produkto vartotojui. Prašome pagrįsti, kokiu metu bus atliekama sertifikavimo
procedūra, jei kaip numatyta Paraiškos Bendrosios dalies 7 psl. bei Reglamento 4 psl. atliekos
kraunamos tiesiai į mobilų smulkintuvą, kuriame atliekos susmulkinamos iki reikiamos frakcijos ir
ventiliatoriumi transportuojamos į greta smulkintuvo pastatytą konteinerį arba transporto priemonę.
Prašome papildyti Reglamento 2.2. papunktyje esančią Atliekų naudojimo ir šalinimo technologinio
proceso schemą sertifikavimo procedūros etapu. Prašome patikslinti po atliekų perdirbimo
(smulkinimo) gautų smulkintų nesertifikuotų atliekų laikymo vietą, atsižvelgiant į tai, kad tiek
Paraiškos Bendrojoje dalyje tiek Reglamente nurodoma, kad Atliekų perdirbimo zonoje (stoginėje)
šalia smulkintuvo bus tik atliekų konteineris, iš kurio bus kraunamos atliekos į smulkintuvą bei
biokuro konteineris.
2. Paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus patikslinti pagal Aplinkos apsaugos
departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018-08-13 rašte Nr. (5.3)-AD51856 pateiktas pastabas (raštas pridedamas).
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytą Paraišką bei paaiškinimus
pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateikta visa
paraiškos informacija kartu su paraiškos priedais. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo
terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
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Paraišką pataisymui galite atsiimti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos
departamento Atliekų prevencijos skyriuje darbo dienomis: adresu Taikos pr. 26, Klaipėdoje, 209
kabinete.
Turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 sprendimo įteikimo dienos.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018-08-13 rašto
Nr. (5.3)-AD5-1856 kopija, 1 lapas.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento direktorė

Laima Prudnikovienė, tel. 8 46 250256, el. p. laima.prudnikoviene@aaa.am.lt

Justina Černienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Raguvile Vilniaus pl. pastabos 2018-08-10

Dokumento registracijos data ir numeris

2018-08-13 Nr. (30.4)-A4(e)-664

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

JUSTINA ČERNIENĖ, Departamento direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-08-13 15:26:52

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2016-06-21 - 2019-06-21

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-08-13 15:43:21

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Dokumentų valdymo sistema VDVIS

Sertifikato galiojimo laikas

2017-12-09 - 2022-12-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2018-09-04 16:35:35

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2018-09-04 atspausdino Laima Prudnikovienė

Paieškos nuoroda

