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2021-04-27 Nr. (30.5)-A4E-5213 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ukmergės vandenys“ 

Prašymą1, patikslinti UAB „Ukmergės vandenys“ Deltuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių, 

Deltuvos mstl. Deltuvos sen., Ukmergės r. nuotekų išleistuvo duomenis, nes pasikeitė informacija 

apie nuotekų išleidimo vietą/ priimtuvą Agentūros 2020 m. sausio 22 d. išduoto Taršos leidimo Nr. 

VR-4.7-V-02-U-4/TL-V.6-44/2020 (toliau – Leidimas) Specialioje leidimo dalyje Nuotekų 

tvarkymas ir išleidimas. Nuotekų išleidimo trasa praėjo per privačiam asmeniui priklausančią 

žemę. Savininko prašymu, dėl ūkinės veiklos pasikeitimo, suprojektuota ir sumontuota nauja valytų 

nuotekų išleidimo trasa, todėl pasikeičia išleidimo vietos/priimtuvo koordinatės ir priimtuvo (upė 

Armona) atstumas iki žiočių, ir kartu pateiktas „Bendrąją“ ir „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“. 

paraiškos dalis ir Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (toliau – Monitoringo programa). 

Agentūra išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, vadovaujantis Įstatymo2 192 straipsnio 1 ir 8 

dalimis, Taršos taisyklių3 72.5 papunkčiu ir 80 punktu, atliko Leidimo sąlygų peržiūrą ir nenustatė 

nei vienos Įstatymo 192 straipsnyje nurodytos Leidimo pakeitimo sąlygos.  

Agentūra, vadovaujantis Įstatymo 192 straipsnio 10 dalimi, Taršos taisyklių 80.3 papunkčio 

nuostatomis, įvertinusi pateiktą informaciją, priima sprendimą, kad Leidimą keisti nėra pagrindo, 

tačiau turi būti patikslintos Leidimo sąlygos, pagal Taisyklių 59 punkto reikalavimus užpildoma 

 
1UAB „Ukmergės vandenys“ 2021-04-02 raštas Nr. 04-118 „Dėl UAB „Ukmergės  vandenys“ Taršos leidimo pakeitimo 

Deltuvos miestelio nuotekų valymo įrenginiams“ (toliau – Prašymas). 
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas). 
3 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 

taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) 

(toliau  – Taisyklės). 
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Leidimo „Bendroji“ dalis ir tikslinama specialiosios dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 

lentelė. Informacija apie nuotekų tvarkymą ir išleidimą. 

Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 69 punktu ir Monitoringo nuostatų4 19.1 papunkčiu, 

derina UAB „Ukmergės vandenys“ Deltuvos mstl. nuotekų valymo įrenginių, Deltuvos mstl. 

Deltuvos sen., Ukmergės r., Monitoringo programą. 

Šis sprendimas pridedamas prie Leidimo ir įtraukiamas į Leidimo priedų sąrašą. Sprendimas 

laikomas Leidimo sąlyga ir juo turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo 

sąlygų laikymosi kontrolę.  

Įvertinant tai, kad nėra pagrindo keisti turimo Taršos leidimo Nr. VR-4.7-V-02-U-4/TL-V.6-

44/2020, pakeitimo paslauga pagal Jūsų pateiktą Prašymą nesuteikta, galite kreiptis į VMI prie 

Finansų ministerijos 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 taisyklių5 7 punktu, valstybės rinkliava gali 

būti grąžinta 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 atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones6 karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, taršos leidimai išduodami, tikslinami, keičiami juos 

tvirtinant elektroniniu parašu ir siunčiami tik el. ryšio priemonėmis. 

Šį Sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka7. 

PRIDEDAMA: 

1. Patikslinti Leidimo titulinis lapas, Leidimo „Bendroji“ dalis ir specialiosios dalies 

„Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 lentelė, Leidimo priedų sąrašas 5 lapai. 

2. Monitoringo programa, 7 lapai. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis 

 

Dokumentas pasirašytas el. parašu. 

 

 

 

 

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt 

 

 
4 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija) (toliau – Monitoringo nuostatai). 
5 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“. 
6 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos 

apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu" (su visais pakeitimais ir 

papildymais). 
7 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. 


