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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. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 3.1. lentelėje 
nurodytas bendras visose Reglamente įvardintose atliekų laikymo vietose laikomas didžiausias 
vienu metu laikomas atliekų kiekis yra mažesnis nei taršos leidime nurodytas didžiausias leidžiamas 
laikyti atliekų kiekis. Atsižvelgiant į tai, prašome pagrįsti, kaip numatomas atliekų laikymo vietų 
plotas yra pakankamas numatytam atliekų kiekiui laikyti.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 
nuostatomis, 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 bei vadovaujantis Tvarkos aprašo 5.6. papunkčiu, prašome pateikti 
įmonės pateikto Plano 9 psl. nurodytą pridedamą dokumentą – Plano priemonių įgyvendinimo 
sąmatą.

3. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 5.6. papunkčiu, Plano 2 lentelės 4 grafoje prašome nurodyti 
po dvi atliekas tvarkančias įmones, kurioms gali būti perduodamos atliekos.

4. Kaip buvote informuoti Aplinkos apsaugos agentūros 2018-06-29 raštu Nr. (30.4)-A4-
6200, nuo 2018 m. liepos 1 d. taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymosi bei Atliekų naudojimo 
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ir šalinimo veiklos nutraukimo planuose numatytų priemonių vykdymo kontrolės vykdymas yra 
pavestas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos. Prašome Reglamento 4.2, 
4.6 skyriuose bei Plano 4 skyriuje vietoj Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento įrašyti 
Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

5. Prašome pateikti pagal pastabas pataisytą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu ir 
parašu patvirtintą Reglamentą bei Plano 2 egzempliorius.

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.

Departamento direktorė Justina Černienė

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