
 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS  

DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2013 M. VASARIO 22 D. 
ĮSAKYMO NR. AV-50 „D ĖL TURIN ČIŲ TEISĘ IŠRAŠYTI GAMINI Ų IR (AR) 

PAKUOČIŲ ATLIEK Ų SUTVARKYM Ą ĮRODANČIUS DOKUMENTUS ATLIEK Ų 
TVARKYTOJ Ų SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2014 m. lapkričio 7 d. Nr. AV-356 

Vilnius 
 

Atsižvelgdamas į Atliekų tvarkytojų prašymų įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) 
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą nagrinėjimo 
komisijos 2014 m. lapkričio 4 d. protokole Nr. AUT-126 pateiktus siūlymus, 

pakeič iu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, patvirtintą 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“, 25 eilutę ir ją išdėstau 
taip: 
„25. UAB 

„Marijampolės 
švara“,  
įm. k. 151005737, 
Vasaros g. 16, 
Marijampolė,  
tel. (8 343) 724 00 

Plastikinė pakuotė, 
PET (polietileno 
tereftalatas) pakuotė, 
popierinė ir kartoninė 
pakuotė, kombinuota 
pakuotė (vyraujanti 
medžiaga popierius), 
kombinuota pakuotė 
(kita vyraujanti 
medžiaga) 

Eksportas (S4) Vasaros g. 16, 
Marijampolė,  
tel. (8 343) 724 00, 
Vokiečių g. 10, 
Marijampolė, 
Kušliškių k. Kalvarijos, 
tel. (8 343) 724 00 

Padangos, 
akumuliatoriai, 
baterijos (galvaniniai 
elementai), vidaus 
degimo variklių degalų 
ar tepalų filtrai, vidaus 
degimo variklių 
įsiurbimo oro filtrai, 
automobilių 
hidrauliniai (tepaliniai) 
amortizatoriai 

Surinkimas (S1) 



Elektros ir elektroninė 
įranga, stiklinė 
pakuotė, plastikinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) pakuotė, 
metalinė pakuotė, 
popierinė ir kartoninė 
pakuotė, kombinuota 
pakuotė (vyraujanti 
medžiaga popierius), 
kombinuota pakuotė 
(kita vyraujanti 
medžiaga) 

Surinkimas (S1) 
iš komunalinio 
srauto 
Marijampolės 
savivaldybėje, 
Vilkaviškio 
rajono 
savivaldybėje, 
Šakių rajono 
savivaldybėje, 
Kazlų Rūdos 
savivaldybėje ir 
Kalvarijos 
savivaldybėje  
 
Surinkimas (S1) 
ne iš komunalinio 
srauto 

Stiklinė pakuotė, 
plastikinė pakuotė, 
PET (polietileno 
tereftalatas) pakuotė, 
metalinė pakuotė, 
popierinė ir kartoninė 
pakuotė, kombinuota 
pakuotė (vyraujanti 
medžiaga popierius), 
kombinuota pakuotė 
(kita vyraujanti 
medžiaga), 2, 3A, 3B, 
4A, 4B, 6 kategorijų 
elektros ir elektroninė 
įranga 

Mišrių 
komunalinių 
atliekų 
apdorojimas (S5) 

Padangos Eksportas (S4) Vasaros g. 16, 
Marijampolė,  
tel. (8 343) 724 00“ 

 
 

 
Direktorius  Raimondas Sakalauskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


