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SPRENDIMAS DĖL UAB „POLIGRANUL“ IŠBRAUKIMO IŠ TURINČIŲ TEISĘ 

IŠRAŠYTI GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS 

DOKUMENTUS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO 

2021-02-09     Nr. (27)-TS-9 

 

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas 

(toliau – AAD) 2020-08-11 raštu Nr. (5.8)-AD5-13326 ,,Dėl informacijos pateikimo“ informavo 

Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra),  kad ,,Aplinkos apsaugos departamento prie 

Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius 

(toliau – Skyrius) gavo Aplinkos apsaugos agentūros prašymą pateikti informaciją apie 2020-03-06 

duotu UAB ,,Poligranul“ (toliau – Įmonė) privalomųjų nurodymų (toliau - PN) Nr. PN11-3 ir Nr. 

PN11-4 įvykdymą. 2020-07-15 atlikus patikrinimą nustatyta, kad PN Nr. PN11-3 ir Nr. PN11-4 

neįvykdyti (Patikrinimo aktai Nr. PA11-34 ir PA11-35). 2020-08-07 duoti pakartotiniai PN Nr. PN7-

9 ir Nr. PN7-10. Nurodymus Įmonė privalo įvykdyti iki 2020-10-07 dienos. <...>“. Atsižvelgus į visus 

faktinius duomenis apie UAB ,,Poligranul“ įm. k. 224851260, Metalo g. 19B,Vilnius  (toliau – 

Įmonė) padarytus teisės pažeidimus ir į tai, kad Įmonė nesilaikė Atliekų naudojimo ar šalinimo 

veiklos techninio reglamento reikalavimų atliekų laikymui ir priešgaisrai, Įmonė pažeidė Atliekų 

tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 4 dalies1, 82 straipsnio  reikalavimus. Įmonės 

pateikti paaiškinimai nepaneigė nurodytų teisės pažeidimų padarymo fakto. Įvertinus Įmonės 

padarytus teisės pažeidimus pagal Įstatymo 3431 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijus, 

patvirtintus Agentūros direktoriaus 2020-04-14 įsakymu Nr. AV-92 „Dėl Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. AV-273 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, 

nustatyta, kad Įmonės padaryti teisės pažeidimai nėra mažareikšmiai (veiksmai, kuriais pažeidžiama 

teisė, nenutraukti, o Įstatymo reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais), Agentūra 

2020-08-21 raštu Nr. (27)-A4E-7346 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų 

sąrašo“ (toliau – Sprendimas3) įspėjo Įmonę apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių 

                                                 
1 Atliekas tvarkančios įmonės vadovaujasi šio Įstatymo ir aplinkos ministro nustatytais atliekų tvarkymo reikalavimais, 

taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais. 
2 1. Atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai; 

   2. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų 

nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 
3 Vadovaujantis Atliekų  tvarkymo įstatymo 3431 straipsnio, 13 dalies 1 punktu, 14 dalimi, 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 
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ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų tvarkytojų sąrašo (toliau –Tvarkytojų 

sąrašas) ir nurodė, kad Įmonė iki 2020-12-31 pateiktų pažeidimų pasekmių pašalinimo įrodančius 

dokumentus (pvz., dokumentus, įrodančius, kad pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose 

Nr. PN7-9 ir PN7-10 reikalavimai įvykdyti). Sprendimas Įmonei buvo išsiųstas 2020-08-21 el. 

paštu iš Vieningos dokumentų valdymo informacinės sistemos (vdvis@am.lt). 

Iki šio Sprendimo priėmimo Įmonė nepateikė Agentūrai jokių pažeidimų pasekmių pašalinimą 

įrodančių dokumentų. 

Įstatymo 3431 straipsnio 16 dalies 3 punkte nurodyta, kad 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, jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš atliekų Tvarkytojų 

sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos nustatytą terminą nurodyti pažeidimai 

nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs. 

Atsižvelgus į AAD 2021-01-22 rašte Nr. (5.8)-AD5-1208 „Dėl TIPK leidimo galiojimo 

panaikinimo ir išbraukimo iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir/ar pakuočių atliekų sutvarkymą 

įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo“ pateiktą informaciją apie pakartotinių privalomųjų 

nurodymų Nr. PN7-9 ir Nr. PN7-10 pažeidimams pašalinti įvykdymą ir neįvykdymą, nustatytą 

faktinę aplinkybę, kad Įmonė įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo laikotarpiu 

nepašalino Agentūros nustatytų teisės pažeidimų, t. y. neįvykdė pakartotinio privalomojo nurodymo 

Nr. PN7-10, Agentūrai nepateikė iki šio Sprendimo priėmimo jokių pažeidimų pasekmių pašalinimą 

įrodančių  dokumentų, ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs, o padaryti teisės 

pažeidimai, pagal Įstatymo 3431 straipsnio 17 dalį, nėra mažareikšmiai (veiksmai, kuriais 

pažeidžiama teisė, nenutraukti, o Įstatymo reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais 

būdais), vadovaujantis Įstatymo 3431 straipsnio 16 dalies 34 punktu ir Tvarkos aprašo 21.3 papunkčiu, 

priimamas sprendimas išbraukti Įmonę iš Tvarkytojų sąrašo. 
Pažymime, kad Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyta, kad Tvarkos aprašo 21.3 papunktyje 

nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–8 punktų reikalavimus 

atitinkantis Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti 

įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir 

pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti5. 

PRIDEDAMA: 

1. AAD 2021-01-22 rašto Nr. (5.8)-AD5-1208 kopija, 53 lapai. 

2. Agentūros 2020-08-21 rašto Nr. (27)-A4E-7346 elektroninio dokumento nuorašas, 5 lapai. 

 

 

Direktorius                       el. parašu Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 Vilma Lilienė, tel. 8 682 88487, el. p.: vilma.liliene@aaa.am.lt 

                                                 
atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Tvarkos aprašas) 18 ir 19 punktais. 
4 jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos 

nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs; 
5 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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