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REDAKCIJOS NUOSTATAS

2019-09-  Nr. (27)-TS- 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-05-12 įsakymo Nr. D1-406 
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių 
teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 
sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) 1.31 
papunkčiu, 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), 11.12 papunkčiu, atsižvelgdamas į UAB „Literna“ 2019-
07-31 raštu pateiktus papildomus dokumentus, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos 2019-10-04 raštą Nr. (5.8)-AD5-17944 „Dėl informacijos apie UAB „Literna“ 
pateikimo“, ir nustačius, kad UAB „Literna“ bei jos pateikti papildomi dokumentai atitinka 
Tvarkos aprašo reikalavimus priimu sprendimą:

Patikslinti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą 
įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo duomenis apie UAB „Literna“ pagal 2017-
08-01 įsigaliojusios Tvarkos aprašo redakcijos nuostatas ir 155 eilutėje nurodytus duomenis 
išdėstyti taip:

1 1.3. papildau 4 punktu ir jį išdėstau taip:
„4. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai, gavus 3 punkte nurodytus dokumentus, įsigaliojus šiam įsakymui, vadovautis 
Tvarkos aprašo 9, 10, 11, 13 punktuose nustatyta tvarka, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos 
apsaugos departamentams – vadovautis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.“;
2 per 3 darbo dienas Agentūra priima ir raštu pateikia Tvarkytojui sprendimą dėl Tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą 
ar dėl Tvarkytojų sąraše esančio Tvarkytojo duomenų patikslinimo;
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Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 atsakymo įteikimo Jums dienos.
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