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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „VIALITA“ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TVARKYMO ĮRENGINIO, ADRESU PARTIZANŲ G. 87 A, KAUNAS, TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 1/534 KEITIMO Į 

TARŠOS LEIDIMĄ, ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO 

REGLAMENTO BEI ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO 

PLANO DERINIMO 

2021-01-19 Nr. (30.4)-A4E-642 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2021-01-15 gavo UAB 

„Vialita“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginio Taršos leidimo projekto 

patvirtinimo formą ir Mokėjimo garantinio rašto Nr. VB3/18/GR1658 SĮLD pakeitimą bei įvertino 

pateiktus dokumentus ir informaciją Duomenų teikimo formoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo 

techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) bei Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 

nutraukimo plane (toliau – Planas). 

Agentūra, įgyvendindama Pakeitimo įstatymo1 9 straipsnio 4 dalies, Įsakymo2 3.2.5 

papunkčio ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal TIPK taisyklių3 2 

priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo4 16 punkto 

 
1 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 193 straipsniu, įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas). 
2 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). 
3 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos 

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“ (toliau – TIPK taisyklės). 
4 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymas 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 
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nuostatas, priima sprendimą neatlygintinai pakeisti UAB „Vialita“ eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių tvarkymo įrenginio TIPK 2 priedo leidimą Nr. 1/534, išduotą Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. vasario 

26 d., į Taršos leidimą (toliau – Leidimas)  ir derina Reglamentą bei Planą. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13.2.4 papunkčio reikalavimais, Agentūra 2020-11-25 raštu  

Nr. (30.4)-A4E-10834 pateikė Duomenų teikimo formą, Planą, Reglamentą Aplinkos apsaugos 

departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pastaboms ir pasiūlymams. AAD per 

nustatytą terminą dėl TIPK 2 priedo leidimo pakeitimo į taršos leidimą ir Planui pastabų ir 

pasiūlymų nepateikė. 

Leidimui suteikiamas registracijos numeris Nr. 1/534/TL-K.4-102/2021. 

Leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt  

Vadovaujantis Registro taisyklių5 19 punktu, pasikeitus Registro objekto duomenims ir 

informacijai, per 20 darbo dienų privaloma atnaujinti registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės 

registre (toliau – ATVR), pateikiant paraišką elektroniniu būdu ATVR interneto svetainėje 

www.atvr.am.lt. Daugiau informacijos Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įstatymo6 11 straipsnio 2 dalies 

nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją (toliau kartu 

– Garantija). Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar 

draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Tvarkos apraše nustatyta tvarka, 

įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, 

negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. 

Kartu informuojame, kad vadovaujantis Aprašo 20 punktu, ūkio subjektams nustatyta prievolė 

tikslinti laidavimo sutarties ar banko garantijos (toliau – Garantija) sumą ne rečiau kaip kas 2 metai, 

Agentūrai pateikiant atnaujintą suderintame Plane nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatą 

ir bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą 

informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) Garantijos sumai pagrįsti. 

Informuojame, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 

d. įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais), Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu Taršos leidimai išduodami juos tvirtinant 

elektroniniu parašu ir siunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti nustatyta tvarka7. 

PRIDEDAMA. Taršos leidimas Nr. 1/534/TL-K.4-102/2021, 1 egz. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas el. parašas Rikantas Aukškalnis 
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priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – TIPK 2 priedo leidimo keitimo į taršos leidimus 

tvarkos aprašas). 
5 Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Registro taisyklės). 
6 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 
7 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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