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SPRENDIMAS DĖL DUOMENŲ APIE UAB „ECSO“  TVARKYTOJŲ SĄRAŠE 
PATIKSLINIMO IR UAB „GRANULĖS“ IŠBRAUKIMO IŠ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO

2021-01-    Nr. (27)-TS-

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), 15 punktu, atsižvelgdamas į UAB „Granulės“ 
2021-01-07 raštu Nr. 150 „Dėl UAB „Granulės“ reorganizavimo ir UAB „Ecso“ įrašymo į turinčių 
teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų 
tvarkytojų sąrašą“ (toliau – Raštas) pateiktą informaciją apie UAB „Granulės“ reorganizavimą ir 
pateiktus dokumentus patvirtinančius, kad UAB „Ecso“ perima visą UAB „Granulės“ turtą, teises 
ir pareigas, prisiima visus garantinius įsipareigojimus, kuriuos UAB „Granulės“ suteikė teisės aktų 
ar sutarčių pagrindu, Aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-02 sprendimą Nr. (30.4)-A4E-1280 
„Sprendimas dėl UAB „Granulės“ taršos leidimo Nr. TL-V.7-26/2015 sąlygų peržiūrėjimo, 
leidimo sąlygų ir rekvizitų, pasikeitus veiklos vykdytojui (UAB „Ecso“), tikslinimo, atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
plano bei aplinkos monitoringo programos derinimo“ ir nustačius, kad UAB „Ecso“ pateikti 
dokumentai atitinka Tvarkos aprašo reikalavimus priimu sprendimą:

Patikslinti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo 98 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti taip:
„98. 6. UAB „Ecso“,

įm. k. 302446374, 
Sandėlių g. 16, 
Vilnius, 
tel. 8 618 85195

Sandėlių g. 16, 
Vilnius, 
tel. 8 618 85195
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procesus))“                                                       
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           Taip pat atsižvelgęs į  UAB „Granulės“, esančios Sandėlių g. 16, Vilniuje, Raštu pateiktą 
prašymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3431 straipsnio 16 
dalies 11 punktu, Tvarkos aprašo 21.12 papunkčiu, priimu sprendimą:

Išbraukti UAB „Granulės“ (įm. k. 304085403) iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, patvirtinto 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AV-50 „Dėl 
Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų 
tvarkytojų sąrašo tvirtinimo“ (toliau – Tvarkytojų sąrašas).

Pripažįstu netekusia galios Tvarkytojų sąrašo 64 eilutę.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius                                                                                                              Rimgaudas Špokas                                                                                           

Vilma Lilienė, tel. + 370 682 88487, el. p.: vilma.liliene@aaa.am.lt

1 16. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių 
ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, 
atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išbraukiamas iš Atliekų 
tvarkytojų sąrašo:
1) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojo, gaminių ir 
(ar) pakuočių atliekų surinkėjo ir (ar) atliekų tvarkytojo, apdorojančio surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant 
gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, prašymu;
2 21. Tvarkytojas išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo:
21.1. kai yra Tvarkytojo prašymas jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo;
3 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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