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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pakartotinai 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).
Pakartotinai išnagrinėję pateiktus dokumentus, nustatėme, 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 47
punktu bei 46.2 papunkčiu, priima sprendimą nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, kad
nustatyti trūkumai, ir ne į visas Agentūros 2021-05-21 priimtame sprendime Nr. (30.4)-A4E-62683
(toliau – sprendimas) nurodytas pastabas atsakyta, todėl prašome pakartotinai patikslinti paraišką
pagal šias pastabas:
1. Sprendimo 1 punkte nurodėme, kaip dokumentuose turėtų būti rašomas įrenginio
pavadinimas. Paraiškos tituliniame lape nurodėte ūkinės veiklos objekto pavadinimą (įrenginio) Metalo laužo supirkimo aikštelė, tačiau specialioje paraiškos dalyje „Atliekų apdorojimas
(naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – atliekų dalis)
virš lentelių įrenginio pavadinimą nurodote jau kitą. Patikslinkite.
2. Paraiškos aprašomojoje atliekų dalyje 3 psl. apie juodųjų metalų laužo atliekų tvarkymą
nurodyta, kad <...>jos bus tvarkomos S5 ar R12 būdais <...>, o lentelėse nurodyta tik R12 tvarkymo
veikla, o reglamento spalvotųjų metalų laužo tvarkymo aprašyme nurodyta, kad šios atliekos
tvarkomos R12, S5 veiklomis. Paaiškiname, kad S5 veiklos kodas (nacionalinė pradinio apdorojimo
veikla) taikomas, kai po pradinio apdorojimo dalis susidariusių atliekų naudojamos, o dalis
šalinamos. Jei po pradinio apdorojimo susidariusios atliekos tvarkomos R kodu žymimomis
tvarkymo veiklomis, tai turėtų būti pasirenkamas R12 kodas, tuomet ir laikymui, tiek prieš
apdorojimą laikomoms atliekoms, tiek ir po apdorojimo susidariusių atliekų laikymui nereikia
Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – AA įstatymas).
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).
3 Sprendimas nepriimti UAB „Gluosnėja“, adresu Gamyklos g. 46C, Mažeikiai paraiškos taršos leidimui pakeisti.
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taikyti D15 kodo. Išanalizuokite ir patikslinkite tekstą ir/ar lentelėse esančią informaciją, kokią
veiklą planuojate vykdyti. Priklausomai kaip bus patikslinti duomenys paraiškoje, reikės patikslinti
(papildyti) ir reglamento 2.1. lentelės duomenis apie naudojamas atliekas bei turės būti tikslinama
informacija paraiškos nepavojingosios atliekos atliekų dalies 1 lentelėje apie tarpines ir galutines
atliekų tvarkymo veiklas, kurias vykdys ir galutiniai atliekų tvarkytojai. Sprendimo 10, 12
punktuose paaiškinome apie apdorojimo būdus. Paraiškos nepavojingosios atliekos atliekų dalies 1
lentelės 6 grafoje nereikia nurodyti R13 veiklos.
3. Paraiškos aprašomojoje atliekų dalyje 7 psl. nurodyta, kad <...>EEĮ atliekos bus
tvarkomos S5 ar R12 būdais<…>, tačiau 5 lentelėje (nepavojingosios atliekos) nurodyta tik R12
tvarkymo veikla (tekstas nesutampa su informacija lentelėje). Patikslinkite planuojamą vykdyti
veiklą, jei bus tikslinga reikės patikslinti ir reglamento 2.1. lentelę.
4. Pateikdami informaciją apie nepavojingų elektros ir elektroninės įrangos ir jų dalių
atliekų (toliau - EEĮ) tvarkymą nurodyta, kad <...>Pirmiausia įvertinama, ar atskirai surinkta
neišardyta elektros ir elektroninė įranga tinka paruošimui naudoti pakartotinai…Tokiu būdu EEĮ
atliekos tvarkomos R101 atliekų tvarkymo būdu<...>. Patikslinkite R101 veiklą. Jūs nurodėte R101.
Kadangi paraiškoje bei technologinėje schemoje nurodėte, kad planuojate vykdyti R101 veiklą,
todėl turėtų pildoma paraiškos atliekų dalies nepavojingosios atliekos 3 lentelė. Reglamento 2.1
lentelėje šią veiklą įrašėte tik vienai žymimai atliekai kodu 16 02 14. Patikslinkite, kokias atliekas
planuojate tvarkyti R101 veikla, atitinkamai keisis duomenys ir reglamento 2.1. lentelėje.
Atkreipiame dėmesį, kad 2.5 lentelėje nurodėte tris atliekas, kurias planuojate tvarkyti R101 veikla.
Nesutampa informacija dokumentuose, todėl ją reikia tikslinti.
5. Paraiškos atliekų dalies 5 lentelėje nurodyta paruošti naudoti atlieka žymima kodu 16 01
06 (Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų
sudedamųjų dalių). Šiuo pagrindu turi būti tikslinama paraiškos aprašomoji dalis apie šios atliekos
tvarkymą bei tikslinama reglamento aprašomoji dalis ir pildoma 2.5. lentelė.
6. Dar kartą prašome patikslinti ir papildyti paraiškos atliekų dalies „Pavojingosios atliekos“
1 lentelės 8 grafą. Šioje grafoje nurodomi tolimesni apdorojimo būdai. Taip pat prašome patikslinti
ir galutinius apdorojimo būdus pagal fizines-chemines medžiagų savybes.
7. Patikslinkite ir papildykite 1 lentelės 8 grafos duomenis pagal sprendime nurodytą 14
pastabą, išskyrus atliekos žymimos kodu 16 06 01* tvarkymą.
8. Reglamento 2.1. lentelėje atliekos žymimos kodu 16 02 14 įrašėte R13, D15 veiklas. Šioje
lentelėje rašomos tik naudojamos ir/ar šalinamos atliekos. Pataisykite. Patikslinkite reglamente
technologinius aprašymus, nes jie nesutampa su planuojama vykdyti veikla, kuri nurodyta atliekų dalies
lentelėse (juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo, EEĮ atliekų). Žr. ir šio rašto aukščiau nurodytas pastabas.
9. Kadangi vykdote ir planuojate vykdyti metalo laužo atliekų tvarkymą, todėl nepilnai atsakėte į
sprendimo 26 pastabą apie vykdomus krovos darbus ir jų atitikimą nustatytuose Minimaliuose
reikalavimuose dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 11 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-682 „Dėl minimalių
reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“.
Papildykite atskira pastraipa.

10. Išanalizavome planą ir su planu pateiktą sąmatą. Yra klaidų. Pvz. atliekos žymimos
kodu 16 06 01 pasirinkti ir nurodyti lentelėje trijų įmonių komerciniai pasiūlymai: UAB „APK“,
UAB „Žalvaris“, UAB „EMP recycling“, tačiau UAB „APK“ pasiūlymas nepridėtas (tik nuoroda),
UAB „Žalvaris“ siūloma kaina 0,58 Eur/kg, o UAB „EMP recycling“ 0,40 (neaišku mato vnt.).
Sąmatos lentelėje, skaičiuojant išlaidas šios atliekos sutvarkymui, nurodyti 0,00. Atkreipiame
dėmesį, kad nesvarbu, kad galimai švino akumuliatoriai turi teigiamą rinkos vertę, tačiau šiuo metu
pateikti komerciniai pasiūlymai yra su kainomis. Negalime įvertinti kai kurių pasirinktų komercinių
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pasiūlymų, kadangi jie nepateikti, o yra tik nuorodos į tinklapius. Būtina pridėti atliekas
apdorojančių įmonių komercinius pasiūlymus arba viešai atliekas apdorojančių įmonių pateiktą
informaciją, skelbiamą viešai su nurodytomis kainomis ar paaiškinimais, skelbimų kopijas, o ne
nuorodas. Pvz. UAB „EMP recycling“ pasiūlyme nėra katalizatorių atliekų, tačiau sąmatos lentelėje
bei plano 2 lentelėje nurodyta, kad atliekos bus perduotos tvarkyti. Sąmatoje UAB „Žalvaris“
nurodytas kaip trečias komercinis pasiūlymas, tačiau komerciniame pasiūlyme nėra atliekų žymimų
kodais 16 08 03, 16 08 01. Darytina išvada, kad sąmatoje atlikti skaičiavimai nesutampa su
komerciniais pasiūlymais bei plane nurodyta informacija. Prašome atsakingai atlikti skaičiavimus
sąmatoje pagal pridedamus komercinius pasiūlymus, patikslinti planą bei sąmatą arba paaiškinti
jūsų skaičiavimo metodiką.
11. Plano 2 lentelėje nenurodėte galutinių atliekų tvarkymo būdų, o tik paruošimą naudoti
ir laikymą. Tai nėra sutvarkymo priemonės. Jei šioje lentelėje įrašote pasirinktus komercinius
pasiūlymus, informaciją, ar ši įmonė gali sutvarkyti atliekas galima rasti atliekų tvarkytojų valstybės
registre, Agentūros tinklapyje.
12. Sąmatos lentelėje „Atliekų, perduodamų atliekų tvarkytojams sutvarkymo kaina” prašome
patikslinti, kaip buvo skaičiuojamos transporto išlaidų vidurkis.
13. Sąmatoje nėra paskaičiuotos išlaidos darbuotojų atlyginimas už sutvarkytas atliekas
„Laikomų atliekų surinkimas, pakrovimas ir transportavimas iš įrenginio į atliekų tvarkymo subjektus”.
14. Plano 3 lentelėje yra nurodyta „Sandėlių ir aikštelės sutvarkymas”, tačiau sąmatoje bei
plano 2 lentelėje nenurodytos susidarančios tvarkymo atliekos, pvz. įvairios mišrios komunalinės atliekos ar
kitos komunalinės atliekos (sąšlavos).

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.
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, jei reikia ir informaciją arba pateikti paaiškinimus, o
lydraštyje pateikite atsakymus ar buvo/nebuvo atsižvelgta į šias pastabas.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.
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
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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