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Nr.(27)-TS-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-11-18 raštu Nr. (27)-TS-299 ,,Dėl
įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“, atsižvelgusi į tai, kad Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) 2019-09-30 privalomasis nurodymas Nr.
PN-8 pakeistas į 2019-11-07 privalomąjį nurodymą Nr. PN-8, kuriame Įmonei iki 2019-11-29
nurodyta: „UAB „Verslo vizijos“ teritorijoje, adresu Kauno g. 108, Jonavos m., Jonavos r. sav.,
visas Leidimo priede Nr. 1 zonose 16H1b ir Nr. 1 laikomas įvairias atliekas: plastiko (plastikiniai
buteliai, plastikiniai maišeliai, plastikinės vaistų pakuotės ir pan.), metalo (metaliniai dangteliai),
stiklo duženas, kurios nėra skirtos kompostavimui, pašalinti iš zonų 16H1b ir Nr. 1. Atliekas
teritorijoje, kurioje vykdoma ūkinė veikla, laikyti Reglamente nurodytose atliekų laikymo zonose
(Atliekų tvarkymo taisyklių 70 punktas).“ ir tai, kad nurodytas pažeidimas pagal Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (toliau – ATĮ) 3431 straipsnio 17 dalį, nėra mažareikšmis
(veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė, nenutraukti, o ATĮ reikalavimų laikymasis negali būti
užtikrintas kitais būdais), vadovaudamasi ATĮ 3431 straipsnio 13 dalies 1 punktu, 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), 18 ir 19 punktu, įspėjo Įmonę apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo ir
nurodė Įmonei iki 2020-11-19 pašalinti AAD nustatytus pažeidimus ir raštu Agentūrai pateikti
patvirtinančius dokumentus, kad pažeidimai pašalinti (toliau – Įspėjimas).
Įmonė 2020-07-28 raštu Nr. 07/28 informavo, kad ,,Atsakydami į Aplinkos apsaugos
agentūros 2019 m. lapkričio 18 d. raštą Nr. (27)-TS-299 ,,Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš
Tvarkytojų sąrašo“, informuojame, kad šiuo metu UAB ,,Verslo vizijos“ atliekų tvarkymo veiklą
vykdo pagal Taršos leidime ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau –
Techninis reglamentas) nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
Siekiant pašalinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2019 m.
rugsėjo 13 d. Patikrinimo akte PAS-86 nustatytus pažeidimus, UAB ,,Verslo vizijos“ Aplinkos
apsaugos agentūrai pateikė paraišką Taršos leidimui pakeisti, kurios pagrindu 2020 m. vasario
28 d. buvo patikslintos Taršos leidimo sąlygos ir Techninis reglamentas. Techniniame reglamente
patikslintas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo procesų aprašymas ir atnaujintas teritorijoje
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esančių atliekų tvarkymo zonų planas.
2020 m. liepos 24 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno
aplinkos kokybės kontrolės skyriaus (toliau – AAD) vyriausiasis specialistas Vytautas
Jaškevičius neplaninio patikrinimo metu patikrino AAD vyresniosios valstybinės aplinkos
apsaugos inspektorės Aušros Kričenienės 2019 m. lapkričio 7 d. Privalomuoju nurodymu Nr. 8
duotų nurodymų įvykdymą. Patikrinimo išvada: UAB ,,Verslo vizijos įvykdė 2019-11-07 Nr. PN 8.
Atsižvelgiantį į aukščiau išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184 patvirtinto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos
aprašo 20 p., prašome panaikinti įspėjimą apie galimą įmonės išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.
PRIDEDAMA:
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-02-28 Sprendimas Nr. (30,4)-A4-654 ,,Dėl
UAB ,,Verslo vizijos“ Taršos leidimo sąlygų patikslinimo, Atliekų naudojimo ar šalinimo
techninio reglamento bei Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano derinimo“ – 2
lapai;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno aplinkos kokybės
skyriaus 2020-07-24 Patikrinimo aktas - 6 lapai.“
Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė pašalino Įspėjime nurodytus AAD nustatytus pažeidimus ir
iki Įspėjime nurodyto termino pabaigos pateikė tai patvirtinančią informaciją ir dokumentus, taip
pat į Patariančiosios komisijos dėl informacijos apie Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos atitikimą teisės
aktų reikalavimams įvertinimo ir siūlymams dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams taikytinų poveikio priemonių
parengti1 siūlymą, vadovaujantis ATĮ 3431 straipsnio 152 dalimi, Tvarkos aprašo 203 punktu,
priimamas sprendimas panaikinti Įmonei teiktą Įspėjimą.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
Direktorius
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patvirtintos Agentūros direktoriaus 2013-02-08 įsakymu Nr. AV-45 „Dėl Patariančiosios komisijos informacijos apie
turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų veiklos
atitikimą teisės aktų reikalavimams įvertinimo ir siūlymams dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojams, taikytinų poveikio priemonių parengti ir darbo reglamento
patvirtinimo“ (kartu su Agentūros direktoriaus 2015-12-10 įsakymu Nr. AV-357, direktoriaus 2019-06-04 įsakymu Nr.
AV-172 ir direktoriaus 2020-04-01 įsakymu Nr. AV-85),
2 15. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo panaikinamas, jeigu per įspėjime nurodytą terminą
pašalinami nurodyti pažeidimai ir šio straipsnio 14 dalyje nurodytai institucijai pateikiami pažeidimų pašalinimą
įrodantys dokumentai.
3 20. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo panaikinamas, jei per įspėjime nurodytą terminą pašalinami
nurodyti pažeidimai ir Agentūrai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (įmonių, kurioms buvo
išrašyti ir pripažinti negaliojančiais Įrodantys dokumentai, informavimą įrodantys dokumentai, dokumentai, įrodantys,
kad pažeidimo pasekmės, kilusios dėl neteisėtai išrašytų Įrodančių dokumentų, yra pašalintos, sutartys ir kiti
dokumentai). Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą panaikinimo skelbiama Agentūros interneto svetainėje
http://gamta.lt ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas Tvarkytojas.
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 šio sprendimo įteikimo Jums dienos.
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