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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Juodmeda“ pavojingų ir 
nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos adresu Mažeikių g. 96, Juodeikiai, Mažeikių r., paraišką 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.4-27/2018 (toliau – TIPK leidimas) 
pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-03-10 raštu Nr. (5.8)-AD5-4126 
pateiktas pastabas (pridedama) ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas.

Pažymime, kad jeigu Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – 
Planas) 2 lentelės ,,Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones“ grafoje „Tvarkymo būdas 
(pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas)“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo 
veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas). 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų 
tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų 
tvarkymo veiklos rūšimis. Atsižvelgiant į tai, prašome pataisyti informaciją.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo2 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 
d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
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darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3, karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų 
dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti 
ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių 
paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-03-10 rašto Nr. (5.8)-AD5-4126 kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais)
4 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 įteikimo dienos.
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