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Vadovaujantis Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo
patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas), 11.1 papunkčiu, atsižvelgiant į UAB „Bioineksas“ 2020-0807 raštu Nr. B-V-1/07 „Prašymas dėl įsitraukimo į atliekas tvarkančių ir turinčių teisę išrašyti
įrodančius dokumentus įmonių sąrašą“ pateiktus dokumentus, Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-08-20 raštą Nr. (5.8)-AD5-14115 „Dėl
informacijos apie UAB „Bioineksas“ pateikimo“ ir nustačius, kad UAB „Bioineksas“ bei jos pateikti
dokumentai atitinka Tvarkos aprašo reikalavimus priimu sprendimą:
Įrašyti UAB „Bioineksas“ į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą 161 eilute, eilutėje nurodytus duomenis
išdėstyti taip:
„„161.

UAB „Bioineksas“,
įm. k. 305208150,
S. Daukanto g. 172B, Kaunas
tel. +370 63341662

Medinė
pakuotė,
Popierinė ir
kartoninė
pakuotė.

Naudojimas (R3 –
organinių medžiagų
perdirbimas (įskaitant
kompostavimą ir kitus
biologinio pakeitimo
procesus))
Surinkimas (S1) ne iš
komunalinio srauto

Titnago g. 74,
Vilnius
tel.
+370 63341662,
Pliauškių 5 k.,
Švenčionėlių r.,
+37063341662

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų komisijų 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 sprendimo įteikimo dienos.

Direktorius

Ieva Lebednikienė, tel. 8 706 68 071, el. p. ieva.lebednikiene@aaa.am.lt

Rimgaudas Špokas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SPRENDIMAS DĖL UAB „BIOINEKSAS“ ĮRAŠYMO Į
TVARKYTOJŲ SĄRAŠĄ

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-08-27 Nr. (27)-TS-52

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-08-26 16:04:20

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-08-26 16:04:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Kristina Misikonienė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-08-27 08:08:50

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-08-27 09:15:25

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2020-08-27 atspausdino Ieva Lebednikienė

Paieškos nuoroda

