
Originalas nebus siunčiamas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt.

Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „Kaunakiemis“ 
El. p. info@kaunakiemis.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos

Į 2018-12-06 Nr.Nr. 18/12/06

SPRENDIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠE APIE UAB „KAUNAKIEMIS“ 
PAKEITIMO

2018-12- 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 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“ (toliau – Tvarkos aprašas) 11.1 papunkčiu, 
atsižvelgdama į UAB „Kaunakiemis“ 2018-12-06 raštu Nr. 18/12/06 „Dėl prašymo pateikimo“ 
pateiktus dokumentus ir nustačius, kad UAB „Kaunakiemis“ bei jos pateikti dokumentai atitinka 
Tvarkos aprašo reikalavimus priimu sprendimą:

Pakeisti  UAB „Kaunakiemis“ Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų  
sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo 34 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis 
išdėstyti taip: 

Akumuliatoriai Surinkimas (S1) Savanorių pr. 286, 
Kaunas,
tel. 8 690 99 000
Liepų g. 5, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav.

Baterijos 
(galvaniniai 
elementai)

Surinkimas (S1) Liepų g. 5, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav.

„34. 77. UAB 
„Kaunakiemis“ 
į. k. 
133255251, 
Liepų g. 5, 
Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. 
sav.,
tel. 8 690 99 
000 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 

kategorijų elektros 
ir elektroninė 
įranga

Surinkimas (S1) 
iš platinimo vietų; 
Surinkimas (S1) 
iš komunalinio 
srauto Kauno 
miesto 
savivaldybėje; 
Vilniaus miesto 

Savanorių pr. 286, 
Kaunas,
tel. 8 690 99 000
Liepų g. 5, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r. sav.“

Elektroninio dokumento nuorašas



2
savivaldybėje, 
Kauno rajono 
savivaldybėje, 
Akmenės r. sav., 
Alytaus m. sav., 
Alytaus r. sav., 
Anykščių r. sav., 
Birštono sav., 
Biržų r. sav., 
Druskininkų r. 
sav., Elektrėnų 
sav., Ignalinos r. 
sav., Jonavos r. 
sav., Joniškio r. 
sav., Jurbarko r. 
sav., Kaišiadorių 
r. sav., 
Kalvarijos r. 
sav., Kazlų 
Rūdos sav., 
Kelmės r. sav., 
Kėdainių r. sav., 
Klaipėdos m. 
sav., Klaipėdos 
r. sav., Kretingos 
r. sav. Kupiškio 
r. sav., Lazdijų 
r. sav., 
Marijampolės r. 
sav., Mažeikių r. 
sav., Molėtų r. 
sav., Neringos 
sav., Pagėgių 
sav., Pakruojo r. 
sav., Palangos m. 
sav., Panevėžio 
m. sav., 
Panevėžio r. 
sav., Pasvalio r. 
sav., Plungės r. 
sav., Prienų r. 
sav., Radviliškio 
r. sav., Raseinių 
r. sav., Rietavo 
sav., Rokiškio r. 
sav., Skuodo r. 
sav., Šakių r. 
sav., Šalčininkų 
r. sav., Šiaulių 
m. sav., Šiaulių 
r. sav., Šilalės r. 
sav., Šilutės r. 
sav., Širvintų r. 
sav., Švenčionių 
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r. sav., Tauragės 
r. sav., Telšių r. 
sav., Trakų r. 
sav., Ukmergės 
r. sav., Utenos r. 
sav., Varėnos r. 
sav., Vilkaviškio 
r. sav., Vilniaus 
m. sav., Vilniaus 
r. sav., Visagino 
m. sav., Zarasų 
r. sav.
Surinkimas (S1) 
ne iš komunalinio 
srauto

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 sprendimo įteikimo Jums dienos.

Direktorė                                                                                                              Aldona Margerienė 

Kristina Misikonienė, tel. 8 706 62047, el. p. kristina.misikoniene@aaa.am.lt
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