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NEPRIIMTI UAB „GLUOSNĖJA“, ADRESU GAMYKLOS G. 46C, MAŽEIKIAI 
PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-05-    Nr. (30.4)-A4E- 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Gluosnėja“, adresu 
Gamyklos g. 46C, Mažeikiai (toliau – Įmonė), paraišką Taršos leidimui pakeisti metalo laužo 
supirkimo aikštelei (toliau – Paraiška) ir kartu su Paraiška pateiktus Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techninį reglamentą (toliau – Reglamentas) Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
planą (toliau – Planas). 

Agentūra, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nustatė, kad pateiktoje Paraiškoje nepakanka 
duomenų ir informacijos, reikalingų taršos leidimo (toliau – Leidimas) sąlygoms nustatyti, todėl, 
vadovaujantis AA įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu, TL taisyklių2 46.2 papunkčiu, priima 
sprendimą nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti trūkumai, prašome patikslinti 
Paraišką pagal šias pastabas:

1. Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos tituliniame lape nurodėte ūkinės veiklos objekto 
(įrenginio) pavadinimą – Metalo laužo supirkimo aikštelė, todėl visuose dokumentuose turėtų būti 
nurodomas ir šis įrenginio pavadinimas.

2. Pildant Bendrąją Paraiškos dalį vadovaukitės TL taisyklėse 25 punkto antraštėse 
nurodytais pildymo paaiškinimais ir juos išpildykite, kaip nurodyta. Paraiškos 1.2 punkto 
paskutiniame sakinyje patikslinkite, kad numatoma veiklos pradžia, tik pakeitus leidimą. Šiuo metu 
veikla vykdoma pagal šiuo metu galiojanti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 
55. Šiame punkte turi būti nurodoma IR šiuo metu vykdomos (esamos veiklos) veiklos projektinis 
pajėgumas.

3. Paraiškos 1.2 punkto nepateiktas išsamus įrenginyje vykdomos ir planuojamos vykdyti 
veiklos (dėl kurios keičiamas leidimas), naudojamų technologijų (ūkinės veiklos) aprašymas, kaip 
nurodyta šio punkto antraštėje. Prašome papildyti trumpai, aprašant ir konkretizuojant kiekvieną 
Jūsų vykdomą veiklą.

1 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – AA įstatymas). 
2 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-425 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. 
įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo (toliau – TL taisyklės).
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4. Paraiškos 1.5 papildykite apie įrenginio eksploatavimo vietos, geografines sąlygas, kur 
įrenginys yra. 

5. Paraiškos 1.6 papunktyje prašome papildyti, kaip bus vykdomi ir įgyvendinami numatyti 
teisės akte Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias 
medžiagas3 nurodyti reikalavimai, taikomi metalo laužo laikymui, krovimui, vežimui.

6. Paraiškos 1.8 punkte nenurodėte informacijos apie paviršinių nuotekų tvarkymo būdus, jų 
kiekius, vykdomą apskaitą. Prašome papildyti. 

7. Paraiškoje nenaudokite nuorodos į V. Ž. Tokio informacijos šaltinio jau nėra. 
8. Paraiškos 1.11 papunktyje prašome papildyti ir patikslinti, kokie <...>ūkinės veiklos 

vykdytojui taikomi Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos 
reikalavimai<...> ir kokius taikomus reikalavimus vykdysite.

9. Paraiškos 1.11 papunktyje nurodėte, kad <...>bus nustatoma teisės aktų nustatyta 
norminio dydžio sanitarinės apsaugos zona (100 m atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo 
įmonės įrenginiams (statiniams)) bei PŪV teritorijai Nekilnojamojo turto kadastre įrašomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos<...>. Beje, šis reikalavimams Jums buvo įrašytas, kaip 
sąlyga atrankos išvadoje dėl poveikio aplinkai vertinimo, o Nacionalinio visuomenės sveikatos  
centro Telšių departamentas, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, į
vertinęs pateiktą informaciją, pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas, bet nurodė, kad turi būti nustatytas 100 m sanitarinės apsaugos zonos dydis. Prašome 
papildyti, kada bus nustatytas SAZ dydis.

10. Specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 
paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – Atliekų dalis) „Nepavojingosios atliekos“ 1 
lentelės 6 grafoje, nurodomi tolimesni atliekų apdorojimo būdai, o S1, S2, S3, S4, S6, S7 veiklos nėra 
apdorojimo būdai. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių4 2 priede pateiktu veiklų sąrašu, 1 
lentelės 6 stulpelyje, prašome patikslinti tolimesnes atliekų apdorojimo veiklas, kurias vykdys 
tarpiniai ir galutiniai atliekų tvarkytojai. Atkreipiame dėmesį, kad Atliekų tvarkymo taisyklių 51 
punktas nurodo, kad atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų 
tvarkymo veiklos rūšimis, laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju. Jūs nurodėte tik tarpinius 
apdorojimo būdus. 

11. Paraiškos 1 lentelės 2 grafoje parašome papildyti ir surašyti visus patikslintus 
pavadinimus, nurodant susidarymo šaltinį. Reglamento 3.1 lentelėje esate nurodę, todėl prašome 
patikslinti.  

12. Jei po pradinio apdorojimo susidariusios atliekos tvarkomos tik R kodu žymimomis 
atliekų tvarkymo veiklomis, tuomet ir laikymui, tiek prieš apdorojimą laikomoms atliekoms, tiek ir 
po apdorojimo susidariusių atliekų laikymui, nereikėtų nurodyti D15. Patikslinkite 1 lentelės 4 grafą 
pagal 6 grafos informaciją, nes nurodėte S5 veiklą, tuomet nurodoma ir D15 veikla. 5 lentelės 4 
grafoje nurodėte tvarkymo būdus R12, S5, tuomet ir 1 lentelės 6 grafoje reikia nurodyti šias veiklas, 
o 1 lentelės 4 grafoje ir D15. Jei numatomas tolimesnis atliekų apdorojimas S5 kodu žymima 
atliekų tvarkymo veikla (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti), tai šios atliekos turėtų būti laikomos 
R13 ir D15 atliekų laikymo kodais. Įvertinkite, ar atliekos bus šalinamos (D kodu žymimos 
veiklos), nesvarbu ar šalinimo veikla bus vykdoma įmonėje, kuri laiko atliekas, ar kitoje įmonėje, į 
kurią atliekos bus perduotos šalinimui. Kadangi po pradinio apdorojimo visos susidariusios atliekos 
laikomos R13 atliekų laikymo kodu, tuomet atliekų apdorojimą tiksliau apibūdins atliekų tvarkymo 

3 Patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-11-11 įsakymu  Nr. D1-682 „Dėl  Minimalių reikalavimų 
dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas”.
4 Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).
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veiklos kodas R12, o ne S5. Prašome išanalizuoti savo veiklą ir patikslinti. Atitinkamai patikslinti ir 
Reglamentą. Nurodant tolimesnes atliekų tvarkymo veiklas turi būti vadovaujamasi AT įstatymo5 3 
straipsnyje nustatytu atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetu eiliškumu.

13. Paraiškos Atliekų dalies „Pavojingosios atliekos“ 1 lentelės 8 grafoje nurodomi 
tolimesni apdorojimo būdai. Taip pat prašome patikslinti ir galutinius apdorojimo būdus pagal 
fizines-chemines medžiagų savybes.  1 lentelės  8 grafoje nurodėte susidariusių atliekų tik tarpinį 
tvarkymą, bet nenurodėte galutinio atliekų tvarkymo kodų.  

14. Paraiškos 5 lentelėje atliekos žymimos kodu 16 01 04* tvarkymo kodą nurodėte S5, 
tuomet 1 lentelėje susidarančios atliekos tvarkomos nurodant tarpinį S5 veiklos kodą ir nurodant 
galutinį tvarkymo kodą pagal atliekų fizikines-chemines savybes. Jūsų nurodytas R13 yra tarpinis 
atliekų tvarkymo veiklos kodas. Susidariusios po atliekos žymimos kodu 16 01 04* apdorojimo 
veiklos, 1 lentelės 6 grafoje turi būti nurodomas ir D15 tvarkymo kodas, išskyrus atliekos žymimos 
kodu 16 06 01*, kadangi šios atliekos tvarkymo kodas 5 lentelėje nurodytas R12. Prašome patikslinti 
Atliekų dalies „Pavojingosios atliekos“ lenteles.

15.  Užpildytas Reglamentas neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 69 punkto, 5 priedo 1 
priedelyje pateiktos išsamios Atliekų naudojimo ar šalinimo reglamento rengimo instrukcijos 
(toliau – Instrukcija), kuria vadovaujantis reikia pildyti ir pateikti duomenis Reglamente. 2.1 
lentelėje nurodomos tik naudojamos ir (ar) šalinamos atliekos. Laikomos atliekos nurodomos 3.1 
lentelėje. 2.1 lentelėje nereikia nurodyti S1, S2, S3, S4, S6, S7 veiklos Šios veiklos nepriskiriamos 
naudojamoms ar/ir šalinamoms veikloms. 

16. Prašytume Reglamento puslapius sunumeruoti. 
17. Reglamento 2.1, 2.5  lenteles prašome lapo formą pateikti išpildytame gulsčiame lape.
18. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 70 punktu, Reglamentas nepatvirtintas, nėra 

datos, įmonės vadovo parašo, vardo, pavardės ar jo įgalioto asmens duomenų. Nėra žymos 
„SUDERINTA“, kaip nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių  3 priedo Reglamento formoje. 

19. Reglamento 2.1 lentelėje papildykite patikslintus pavadinimus pagal Instrukcijos 2.1.3 
papunktį. Ne visas grafas užpildėte. 

20. Reglamento švino akumuliatorių atliekų tvarkymo technologinio proceso aprašyme 
nurodyta, kad <...> planuojama vienu metu laikyti iki 50 t tokių atliekų, švino akumuliatorių 
laikymui reikės 50 vnt. plastikinių konteinerių<...>, o Atliekų dalies „pavojingosios atliekos 1 
lentelėje atliekos žymimos kodu 16 06 01* didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis - 45 t. 
Prašome patikslinti.

21. Neteisingai užpildytas Reglamento 2.5. medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų 
(teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų papunktis. Prašome vadovautis 
Instrukcijos 2.5 papunkčio nurodymais. Patikslinkite.

22. Reglamento 3.1. lentelės 9 grafoje pagal Instrukcijos 3.1.9 papunktį, reikia nurodyti 
kiekvienos atliekos didžiausią vienu metu laikomą atliekų kiekį (toliau – DVML) t, kuris bus 
laikomas konkrečioje vietoje. Nurodėte tik kai kurių DVML atliekų kiekius.  

23. Reglamento 3.1 lentelėje nurodyta, kad po apdorojimo susidariusi atlieka 16 01 06 
laikoma atviroje lauko aikštelėje, tačiau schemoje šių atliekų laikymas nepažymėtas.

24. Patikslinkite ir papildykite Reglamento 3.3 papunktį, kaip nurodyta Instrukcijos 3.3 
papunktyje. Neišpildėte nurodytų reikalavimų visoms atliekų grupėms, ne visoms nurodėte laikymo 
sąlygas. Prašome nurodyti, kaip užtikrinama, kad D15 ir R13 kodais laikomos atliekos savalaikiai 
būtų perduotos atliekų tvarkytojams, neviršijant teisės aktuose nustatytų terminų.  

5 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – AT įstatymas).
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25. Pagal Reglamento pildymo Instrukcijos 4.6 papunkčio nurodymą, patikslinkite 
Reglamento 4.6 papunktį, kokiomis priemonėmis bus informuojama Aplinkos apsaugos 
departamentas prie Aplinkos ministerijos nuo atsisakymo priimti pavojingąsias atliekas.

26. Reglamente turi būti pateikta informacija apie atliekų krovos bei laikymo procesus, 
nurodant, kur jie vykdomi (pastate ar atviroje aikštelėje). Aprašyta, kokiu principu atliekos bei 
produkcija yra kraunamos į laikymui skirtas vietas ir iš jų – į transportavimui skirtas priemones.

27. Pateiktas Planas parengtas neįvertinus Aprašo6 nuostatų ir neatitinka Aprašo 
reikalavimų. Vadovaujantis Aprašo 6 punktu, nėra Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudo 
ir parašo, Planas nepatvirtintas. Teikiant dokumentus elektroniniu formatu, Planas turi būti 
pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, 
kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti Planą teikiantį asmenį. 
Planas turi būti pateiktas *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Nėra 
Plano rengėjo parašo.

28. Vadovaujantis Aprašo 5.2 papunkčiu, Plane nurodomas didžiausias leidžiamas Įmonėje 
laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis, nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidarančios atliekos, 
nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą, kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės 
ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms. Kai Planas atitiks 
Aprašo reikalavimus, turės būti tikslinama ir Sąmata, o išlaidos skaičiuojamos  kiekvienos atliekos, 
o pagal Aprašo 5.6 papunktį, Plane nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų Sąmatai pagrįsti 
Įmonė turi pateikti bent 2 Įmonei pateiktus atliekas apdorojančių įmonių komercinius pasiūlymus 
arba viešai atliekas apdorojančių įmonių pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją 
(internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad DVML atliekų kiekiai 
Reglamento 3.1 lentelėje, Plano 1 lentelėje ir Sąmatoje turi sutapti su Atliekų dalies lentelėmis, 
kuriose nurodyti bendri DVML atliekų kiekiai ir negali būti didesni nei priimtoje atrankos išvadoje. 
Šiuo metu agentūra negali įvertinti, ar Sąmatoje nurodytos išlaidos Garantui yra paskaičiuotos 
teisingai, nes Planas neatitinka Aprašo reikalavimų. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis AT įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 
nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos 
ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus 
reikalavimus atitinkančią Garantiją. Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę 
AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje 
nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano 
priemonių įgyvendinimo sąmatoje (Garantija reikalinga pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms). 
Garantijos originalas turi būti pateiktas Agentūrai.

29. Lydraštyje pateikite atsakymus, ar buvo/nebuvo atsižvelgta į šias pastabas ir, kokiame 
dokumente, ar buvo patikslinta bei papildyta informacija.

30. Agentūra suinteresuotos visuomenės pasiūlymų ir pastabų, vadovaujantis TL taisyklių 
42 punktu, negavo, todėl nepriimdama Paraiškos jų nevertina.   

6 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
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31. Pažymėtina, kad vadovaujantis AA įstatymo 192 straipsnio 8 dalimi, Įsakymo7 3.2.5.3. 
papunkčiu, jei pagal TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas keičiamas dėl bet kurios iš AA 
įstatymo 192 straipsnyje nustatytų leidimo keitimo sąlygų, TIPK 2 priedo leidimo keitimo į taršos 
leidimus Tvarkos aprašo8 22 punktu, keičiant TIPK leidimą į taršos leidimą taikomi atitinkami TL 
taisyklių 68, 69 punktuose nustatyti reikalavimai leidimo keitimui ir turi būti sumokėta nustatyto 
dydžio valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą, vadovaujantis Rinkliavos taisyklių9 4.1412.2 
punktu (mokestis 97 Eur). Jūs pateikėte Lėšų pervedimo nurodymą Nr. 4384 už paslaugą pagal 
Rinkliavos taisyklių 4.1412.1 už taršos leidimo išdavimą (mokestis 137 Eur), todėl galite kreiptis į 
Valstybinę mokesčių inspekciją ir susigrąžinti dalį sumos. 

Vadovaujantis TL taisyklių 21 punktu, kad būtų užtikrintas AA  įstatymo 192 straipsnio 2 
dalyje įtvirtintų principų laikymasis, prašome atsižvelgti į aukščiau nurodytas pastabas, patikslinti 
Paraišką ir kartu pateiktus dokumentus, pateikti trūkstamus dokumentus, jei reikia, ir informaciją 
arba pateikti paaiškinimus.

Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones10 karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir klientai 
aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius dokumentus 
el. ryšio priemonėmis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka11. 

Direktoriaus įgaliota 
Taršos prevencijos departamento direktorė

Justina Černienė

Cilistina Bogušienė, tel. 8612 89927, el. p. cilistina.bogusiene@aaa.am.lt  
Linas Kraipavičius, mob. 8695 09549, el. p. linas.kraipavicius@aaa.am.lt 

7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).
8 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų TIPK taisyklių 2 priedą, keitimo į Taršos leidimus tvarkos 
aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. AV-190 ,,Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu 
Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –  Tvarkos aprašas).
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 914 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos 
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Rinkliavos taisyklės). 
10 patvirtintas Agentūros Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. AV-72 „Dėl darbo 
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su 
įsakymo pakeitimais).
11 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.
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