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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)-AD5-
1856 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 Justina Černienė
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