
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,tel.8 70662008, el.p. aaa@gamta.lt, http:// aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „BNB Capital“
El. p. vilnius.bnbcapital@gmail.com 

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
el. p. info@aad.am.lt  

Į -

SPRENDIMAS
PANAIKINTI UAB „BNB CAPITAL“ TIPK LEIDIMO NR. T-Š.5-28/2019 GALIOJIMĄ

2022-03-        NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2021-07-23 raštu Nr. (30.1)-A4E-8657 pradėjo 

UAB „BNB Capital“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-Š.5-28/2019 (toliau – 

TIPK leidimas) sąlygų peržiūrą ir paprašė įmonės papildomos informacijos bei paaiškinimų dėl 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) 2021-05-27 rašte Nr. 

(14.9)-AD5-9794 ir 2021-07-15 rašte Nr. (14.9)-AD5-13316 nurodytų TIPK leidimo sąlygų 

pažeidimų. AAD 2021-05-27 raštu Nr. (14.9)-AD5-9794 „Dėl UAB „BNB Capital“ vykdomos 

veiklos“ informavo Agentūrą apie Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos 2021-

05-21 atliktą neplaninį UAB „BNB Capital“ patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad veiklos 

vykdytojas pažeidė TIPK leidimo sąlygas. AAD 2021-07-15 raštu  Nr. (14.9)-AD5-13316 pateikė  

2021-07-02 Patikrinimo aktą Nr. (14.9)-PA-3322; Privalomąjį nurodymą Nr. (14.9)–PN-3322; 

Apžiūros aktą Nr. (14.9)-TVR-3792 su priedais).  2021-07-02 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-3322, 

atliekant neplaninį patikrinimą  dėl 2021-05-24 Privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-252 vykdymo, 

nustatyta, kad 2021-05-24 Privalomasis nurodymas Nr. (14.9)-PN-252 nėra įvykdytas, <...> viršijami 

numatyti leidžiami atliekų kiekiai.

UAB „BNB Capital“ 2021-08-06 raštu atsakė į Agentūros 2021-07-23 raštą Nr. (30.1)-A4E-

8657 nurodydama, kad pažeidimai atsirado dėl atliekų rinkos pokyčių, naftos produktų (skysto kuro 

– mazuto) paklausos mažėjimo ES šalyse, lėšų trūkumo/Viruso Covid 19 įtakos pardavimams (- 60% 

pajamų), darbinių klaidų. Taip pat nurodoma, kad pažeidimams ištaisyti reikalingas protingas laikas 

bei investicijos, neturėdami galimybės priimti aukštos kokybės atliekų, kurias galima perdirbti kartu 

su perteklinėmis atliekomis, negalės įvykdyti privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-381 ir prašoma 

Elektroninio dokumento nuorašas
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suteikti 6 mėn. pažeidimų ištaisymui bei per šį laikotarpį grąžinti teisę priimti atliekas iš įmonių: 

UAB „Ekovalis“, UAB „Parsekas“, UAB „Cowas Baltics“.

Agentūra gavo AAD Šiaulių valdybos 2021-12-02 raštą Nr. (14.9)-AD5-23862 „Dėl UAB 

„BNB Capital“ taršos integruotos ir kontrolės leidimo Nr. T-Š.5-28/2019 galiojimo panaikinimo“ ir 

kartu pateiktus papildomus dokumentus: 2021-12-01 Patikrinimo aktą Nr. (14.9) -PA-7269, 2021-

05-21 Patikrinimo aktą Nr. (14.9)-PA-1910, 2021-05-24 Privalomąjį nurodymą Nr. (14.9)-PN-252, 

2021-07-02 Patikrinimo aktą Nr. (14.9)-PA-3322, 2021-07-02 Privalomąjį nurodymą Nr. (14.9)-PN-

381.

2021-05-21 Patikrinimo akte Nr. 102/(14.9)-PA-1910 nustatytas TIPK leidimo sąlygų  

nesilaikymas viršijus laikomų atliekų kiekį: 

1. Stoties g. Petrašiūnai 1348,2 m3 arba 1213,38 t naftos produktų atliekų, kai TIPK leidime  

Nr. T-Š.5-28/2019, atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente,  atliekų tvarkymo veiklos 

nutraukimo plane numatytas planuojamas didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis yra 

iki 803 t ( įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidariusias atliekas).

2.  Dolomito g. 4 , Petrašiūnai 261 m3 naftos produktų.

AAD 2021-07-15 raštu  Nr. (14.9)-AD5-13316  pateiktame  2021-07-12 Apžiūros akte Nr. 

(14.9)-TVR-3792, surašytame nuvykus į UAB „BNB Capital“ veiklavietę , Stoties g, 5, Petrašiūnų 

k., Pakruojo  r. užfiksuota, kad buvo priimtos atliekos su naftos produktais: iškrautos 3 metalinės 

statinės po 200 l su naftos produktų atliekomis, 3 metalinės statinės  po 200 l dar kraunamos, padėtos 

ant sunkvežimio keltuvo.

2021-07-02 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-3322, atliekant neplaninį patikrinimą  dėl 2021-05-

24 Privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-252 vykdymo, nustatytos faktinės aplinkybės: 2021-05-24 

Privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-252 5.1.1 punktas nėra įvykdytas; Per laikotarpį nuo 2021-05-

24 vyko tik naujų atliekų priėmimas, <...>, vykstant naujų atliekų priėmimui, jų kiekiai nemažėją, o 

didėja; 2021-05-24 Privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-252 5.1.2  punktas nėra įvykdytas, atliekos 

sandėliuojamos  šiuo adresu nebuvo nei sutvarkytos , nei perduotos atliekų tvarkytojams, kaip tai 

nurodyta Privalomame nurodyme.

2021-12-01 Patikrinimo akte Nr. (14.9) -PA-7269 AAD fiksavo ir nustatė, kad 2020-07-02 

privalomas nurodymas Nr. (14.9)-PN-381 yra neįvykdytas, nes UAB „BNB Capital“ Stoties g. 5, 

Petrašiūnų k. Pakruojo r. laiko 1213,38 t. atliekų taip viršydama TIPK leidime nustatytą didžiausias 

vienu metu leidžiamą laikyti atliekų kiekį - 803 t. 

Agentūra 2021-12-21 raštu Nr. (30.1)-A4E-14945 kreipėsi į AAD prašydama pateikti 

papildomą informaciją ar buvo atliktas 2021-07-02 privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-381 

įvykdymo patikrinimas, dokumentus, kuriuose buvo užfiksuotas atliekų kiekis 2021-07-01 
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patikrinimo metu, schemą su pažymėtomis atliekų laikymo zonomis (atsižvelgiant į TIPK leidime 

Nr. T-Š.5-28/2019 ir/ar jo priede (-uose) pateiktą faktinę situaciją) ir jų kiekiais patikrinimo metu. 

AAD 2021-12-28 raštu Nr.(14.9)-AD5-25402 informavo, kad: <...>1. Tikrinant 2021-07-02 UAB 

„BNB Capital“ teikto Privalomojo nurodymo Nr. (14.9)-PN-381 įvykdymą, 2021-07-12 buvo nuvykta 

į UAB „BNB Capital“ veiklaviete ir surašytas Apžiūros aktas Nr. (14.9)-TVR-3792. Minimu aktu 

buvo konstatuota, kad 2021-07-02 privalomasis nurodymas Nr. (14.9)-PN-381 nėra vykdomas. Apie 

tai, kad 2021-07-02 privalomasis nurodymas Nr. (14.9)-PN-381 nėra vykdomas, 2021-07-15 

Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos jau buvo informuota raštu Nr. (14.9)-AD5-

13316 pridedant visą surinktą medžiagą.

2. 2021-07-02 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-3322 konstatuota, kad UAB „BNB Capital“ 

laikomas atliekų kiekis nėra sumažintas nuo 2021-05-21 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-1910 

fiksuoto laikomo atliekų kiekio. Atlikus planinį UAB „BNB Capital“ patikrinimą 2021-12-01, 

Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-7269 nurodyta, kad įmonės vadovas K. Bubnelis paaiškino, jog po 

2021-05-24 laikomo atliekų kiekio nesumažino, taip pat nepateikė jokių dokumentų, įrodančių atliekų 

sutvarkymą iki Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-Š.5-28/2019 leidžiamo vienu 

metu laikyti didžiausio atliekų kiekio. GPAIS atliekų tvarkymo apskaita nevedama. Minėti 

patikrinimų aktai 2021-12-02 raštu Nr. (14.9)-AD-23862 buvo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai 

prie Aplinkos ministerijos.

3. Patikrinimų metu atliekų laikymo schemos su pažymėtomis atliekų laikymo zonomis nebuvo 

sudaromos, atliekų laikymas fiksuotas sudaromose fotolentelėse ir vaizdo įrašuose, kurie yra 

patikrinimo aktų priedai. 2021-05-21 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-1910 nurodyti nustatyti 

laikomų atliekų kiekiai ir jų laikymo vietos.<…>. 

Agentūra, įvertinusi AAD pateiktą informaciją, parengė 2022-01-07 pažymą1 ir pateikė išvadą, 

kad: UAB „BNB Capital “ 2019-05-03 TIPK leidimo Nr. T-Š.5-28/2019 sąlygų pažeidimas, kai vienu 

metu laikomas naftos produktų atliekų kiekis (1213, 38 tonos) viršija 2019-05-03 TIPK leidimo Nr. 

T-Š.5-28/2019 sąlygose nustatytą naftos produktų atliekų laikymo normatyvą, t. y. vienu metu 

laikomo didžiausio naftos produktų atliekų kiekį (803 tonų), yra AAD pareigūnų užfiksuotas ir 

nustatytas pirmą kartą 2021-05-21 (2021-05-21 patikrinimo aktas Nr. (14.9) PA-1910), pažeidimo 

paaiškėjimo dieną nurodytas pažeidimas nenutrauktas, laikotarpiu nuo 2021-05-21 iki 2021-12-01 

AAD atliekant pakartotinius patikrinimus (2021-07-02 patikrinimo aktas Nr. (14.9)-PA-3322, 2021-

12-01 Patikrinimo aktas .Nr. (14.9) PA-7269), nurodytas TIPK leidimo sąlygų pažeidimas (vienu 

1 Komisija Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio keturioliktosios dalies 9 punkte ir 192 
straipsnio vienuoliktosios dalies 9 punkte nurodytų aplinkybių nustatymui, sudaryta Agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 
18 d. įsakymu Nr. AV-73 „Dėl komisijos sudarymo“.
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metu laikomų naftos produktų atliekų kiekio viršijimas) nenutrauktas, t. y. pažeidimas nenutrauktas 

ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo datos.

Agentūra 2022-02-04 raštu Nr. (30.1)-A4E-1274 kreipėsi į AAD, prašydama atlikti UAB „BNB 

Capital“ veiklavietės, esančios Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r. patikrinimą, patikrinimo akte 

fiksuojant konkrečiai šioje veiklavietėje esančius pažeidimus, nurodant kokių atliekų kiekiai ir kiek 

yra viršijami. AAD 2022-02-25 raštu Nr. (14.9)-AD5-3509 pranešė apie 2022-02-25 atliktą UAB 

„BNB Capital“ patikrinimą bei pateikė papildomą informaciją: 2022-02-25 Patikrinimo aktą Nr. 

(14.9)-PA-754 su priedais, 2022-02-10 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio 

skyriaus raštą Nr. (11.3E) DV-S-11988 „Dėl duomenų apie UAB „BNB Capital“ pateikimo“ ir UAB 

„Agrochema“ 2022-02-08 raštą Nr. 24 „Dėl UAB „BNB Capital“. AAD 2022-02-25 Patikrinimo akte 

Nr. (14.9)-PA-754 nurodo, kad: <...> 1. UAB „BNB Capital“ veiklavietėje Stoties g. 5, Petrašiūnų k., 

Pakruojo r., laikoma 1332,98 m3 naftos produktų atliekų. Perskaičiavus tūrį pagal tankį tai sudaro 

1199,68 t. TIPK leidime Nr. T-Š.5-28/2019 numatytas didžiausias vienu metu leidžiamas saugoti 

atliekų kiekis - 803 t. Laikant 396,68 t. didesnį naftos produktų atliekų kiekį nei numatyta TIPK 

leidime, UAB „BNB Capital“ pažeidžia TIPK leidimo sąlygas.

2. UAB „BNB Capital“ adresu Dolomito g. 4, Petrašiūnų k., Pakruojo r., laiko 261 m³ naftos 

produktų atliekų. Perskaičiavus tūrį pagal tankį tai sudaro 234,9 t. Minėtos atliekos laikomos ne 

TIPK leidime numatytoje vietoje, jos susidarė įmonės veiklavietėje Stoties g. 5, Petrašiūnų k., 

Pakruojo r.

3. UAB „BNB Capital“ laiko naftos produktų atliekas, viršydama TIPK leidime nustatytą 

leistiną normatyvą ilgiau nei šešis mėnesius.

4. UAB „BNB Capital“ veiklavietėje Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r., laikoma 296,98 

m³ gamybinių nuotekų.

5. Patikrinus GPAIS nustatyta, kad UAB „BNB Capital“ atliekų tvarkymo ir atliekų susidarymo 

apskaita GPAIS nesutvarkyta.<...>.

1. lentelė. Informacija apie AAD nustatytus UAB „BNB Capital“ TIPK leidimo T-Š.5-
28/2019 sąlygos nesilaikymo atvejus.

Didžiausias vienu metu laikomų naftos 
produktų atliekų kiekis

Eil 
Nr. 

TIPK leidime  
Nr. T-Š.5-
28/2019 (9 
lentelė)

AAD nustatytas kiekis patikrinimo 
metu  Stoties g. 5, Petrašiūnų k. 
Pakruojo r. (TIPK leidimo 
nurodytas ūkinės veiklos 
objektas)

Dokumentas, 
kuriame 
Aplinkos 
apsaugos 
valstybinės 
kontrolės 
įstatymo 
nustatyta 
tvarka 
nustatytas 

Pastabos
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TIPK leidime  
Nr. T-Š.5-
28/2019 
nustatyto 
atliekų 
susidarymo, 
laikymo 
normatyvo  
viršijimas 

1. 803 tonų 1213,38 tonos Stoties g. 5, 
Petrašiūnų k.. 

AAD 2021-05-
21 patikrinimo 
aktas Nr. (14.9) 
PA-1910. 

2020-05-24 
privalomas 
nurodymas 
Nr. (14.9)-
PN-252. 

2. 803 tonų 1213,38 tonos Stoties g. 5, 
Petrašiūnų k.. Laikoma ilgiau kaip 
2 mėn.

AAD 2021-07-
02 patikrinimo 
aktas Nr. 
(14.9)-PA-
3322.

2020-05-24 
privalomas 
nurodymas 
Nr. (14.9)-
PN-252 
neįvykdytas
, 
pažeidimas 
nepašalinta
s. 2020-07-
02 
privalomas 
nurodymas 
Nr. (14.9)-
PN-381

3. 803 tonų 1213,38 tonos Stoties g. 5, 
Petrašiūnų k.

AAD 2021-12-
01 patikrinimo 
aktas Nr. (14.9) 
PA-7269

2020-07-02 
privalomas 
nurodymas 
Nr. (14.9)-
PN-381 
neįvykdytas
, 
pažeidimas 
nepašalinta
s. Apžiūros 
aktas Nr. 
(14.9)-TVR-
3792.

4. 803 tonų 1199,68 tonos Stoties g. 5, 
Petrašiūnų k.

AAD 2022-02-
25 patikrinimo 
aktas Nr. (14.9) 
PA-754

2020-07-02 
privalomas 
nurodymas 
Nr. (14.9)-
PN-381 
neįvykdytas
, 
pažeidimas 
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nepašalinta
s. 

Agentūra 2022-02-04 raštu Nr. (30.1)-A4E-1275 vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi kreipėsi į UAB „BNB Capital“ prašydama pateikti 

papildomus paaiškinimus papildant informaciją, pateiktą UAB „BNB Capital“ 2021-08-06 raštu, dėl 

AAD 2021-12-01 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-7269 konstatuotų TIPK leidimo sąlygų, kai 

viršijami TIPK leidime nustatytas vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, pažeidimų. Agentūra 

atsakymo į 2022-02-04 raštą Nr. (30.1)-A4E-1275 negavo, tačiau AAD pateiktame 2022-02-25 

Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-754 pateiktas  K. Bubnelis žodinis paaiškinimas, kad UAB „BNB 

Capital“ veiklos nebevykdo nuo 2021-07-02, kai jam buvo pateiktas privalomasis nurodymas, 

kuriame nurodyta nuo 2021-07-05 nutraukti naujų naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimą 

UAB „BNB Capital“ įrenginyje adresu Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r. Taip pat paaiškino, kad 

atliekų kiekio nėra sumažinęs, anksčiau duotų privalomųjų nurodymų nėra įvykdęs. Dokumentų, 

patvirtinančių atliekų sutvarkymą, nepateikė. 2022- 02-24 K. Bubnelis elektroniniu paštu pateikė 

paaiškinimą, kuriame nurodė, kad nuo 2021-07-05 iki šios dienos įmonė nėra sumažinusi perteklinių 

atliekų. <...>.

AAD pateiktame 2022-02-25 Patikrinimo akte Nr. (14.9)-PA-754 pateiktos išvados:

1. laikoma 1332,98 m3 naftos produktų atliekų. Perskaičiavus tūrį pagal tankį tai sudaro 

1199,68 t. TIPK leidime Nr. T-Š.5-28/2019 numatytas didžiausias vienu metu leidžiamas saugoti 

atliekų kiekis - 803 t. Laikant 396,68 t. didesnį naftos produktų atliekų kiekį nei numatyta TIPK 

leidime, UAB „BNB Capital“ pažeidžia TIPK leidimo sąlygas.

2. UAB „BNB Capital“ adresu Dolomito g. 4, Petrašiūnų k., Pakruojo r., laiko 2. 261 m3 naftos 

produktų atliekų. Perskaičiavus tūrį pagal tankį tai sudaro 234,9 t. Minėtos atliekos laikomos ne TIPK 

leidime numatytoje vietoje, jos susidarė įmonės veiklavietėje Stoties g. 5, Petrašiūnų. k., Pakruojo r.

3. UAB „BNB Capital“ laiko naftos produktų atliekas, viršydama TIPK leidime nustatytą 

leistiną normatyvą ilgiau nei šešis mėnesius.

<...>

Agentūra, vadovaudamasi Įstatymo 191 straipsnio keturioliktosios dalies 9 punktu ir 

penkioliktąja dalimi, vykdydama TIPK taisyklių 106 punktą, 107.2 papunktį ir atsižvelgdama į AAD 

raštuose (2021-05-27 raštas Nr. (14.9)-AD5-9794, 2021-07-15 raštas Nr. (14.9)-AD5-13316, 2021-

12-02 raštas Nr. (14.9)-AD5-23862, 2021-12-28 raštas Nr.(14.9)-AD5-25402, 2022-02-25 raštas Nr. 

(14.9)-AD5-3509) pateiktą informaciją ir Agentūrai pateiktuose UAB „BNB Capital“ veiklos 

patikrinimų aktuose (Aktas Nr. (14.9) PA-1910), Aktas Nr. (14.9)-PA-3322, Aktas Nr. (14.9) PA-

7269, Aktas Nr. (14.9)-PA-754) nustatytas faktines aplinkybes, Komisijos 2022 m. sausio 7 d. 

pažymoje Nr. A11-3 pateiktas išvadas, nustačiusi aplinkybes, dėl kurių turi būti panaikintas leidimo 
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galiojimas, t.y. AAD Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka nustatė UAB 

„BNB Capital“ TIPK leidime nustatyto vienu metu laikomo didžiausio naftos produktų atliekų kiekio 

viršijimą, Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., kai toks TIPK leidimo sąlygų pažeidimas 

nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos, priima sprendimą 

panaikinti UAB „BNB Capital“ naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo, ir 

paruošimo naudoti kaip kurą įrenginio, adresu Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., išduoto 

TIPK leidimo galiojimą. TIPK leidimo galiojimas panaikinamas nuo sprendimo priėmimo 

datos.

Įstatymo 191 straipsnio penkioliktoje dalyje nustatyta, kad nustačius 191 straipsnio 

keturioliktosios dalies <...> ir 9 punktuose nurodytas aplinkybes, TIPK leidimo galiojimas 

panaikinamas neteikiant šioje dalyje numatyto įspėjimo. Fizinis ar juridinis asmuo apie priimtą 

sprendimą panaikinti TIPK leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos 

informuojamas raštu, išskyrus atvejus, <...> ir nurodomos TIPK leidimo galiojimo panaikinimo 

priežastys. Panaikinus TIPK leidimą, fizinis ar juridinis asmuo (ūkinės veiklos vykdytojas) privalo 

saugiai nutraukti įrenginio veiklą ir įgyvendinti būtinas priemones, reikalingas siekiant užtikrinti, kad 

nebus padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir nekils žalos aplinkai grėsmė.

Pažymime, kad net ir nebegaliojant TIPK leidimas UAB „BNB Capital“ veiklą turi nutraukti 

laikydamasi teisės aktuose skirtų įpareigojimų, garantuodama tinkamą ūkinės veiklos vietos 

sutvarkymą ir Įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinto principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą. Atkreipiame 

dėmesį, kad, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimas yra viešosios teisės reguliavimo sritis ir ūkio 

subjektui išlieka pareiga paisyti viešosios teisės jam nustatytų įpareigojimų. Nors Atliekų naudojimo 

ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (toliau – Planas) yra priskirtas TIPK leidimo priedams, Plano 

rengimą ir derinimą reguliuoja savarankiškas teisės aktas, tuo remiantis, pažymime, kad panaikinus 

TIPK leidimą, Planas nenustoja galioti ir veiklos vykdytojui išlieka prievolė įgyvendinti Plane 

numatytas priemones.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

Direktorė                                                                                                                 Milda Račienė
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