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Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos

Į 2020-05-04 Nr. Nr. 1

SPRENDIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠE APIE UAB „VIRGINIJUS IR 
KO“ PATIKSLINIMO 

2020-06-   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, 
atsižvelgdamas į su 2020-05-04 prašymu Nr.1 ir 2020-05-18 pateiktus dokumentus, Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-04 
raštą Nr. (5.3)-AD5-8442 „Dėl informacijos apie UAB „Virginijus ir Ko“ pateikimo“ ir nustačius, 
kad UAB „Virginijus ir Ko“ bei jos pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo reikalavimus 
priimu sprendimą:

Patikslinti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo 42 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti taip: 

„42. 26. UAB 
„Virginijus ir 
Ko“, 
įm. k. 
171704584, 
J. Tumo-
Vaižganto g. 94-
9, Plungė
tel. (8 46) 481 
783

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

Eksportas 
(S4)

Kietųjų antrinių žaliavų 
rūšiavimo bazė, 
Aukštkiemių k., Klaipėdos 
r.
tel. 8 65214475,                                                           
Antrinių žaliavų 
rūšiavimo aikštelė, 
Statybininkų 3A, Telšiai,
tel. 8 65214475,                                                            
Antrinių žaliavų 
rūšiavimo bazė, Kužių k. 
Šiaulių r.,
tel. 8 65214475
Kairių aikštelė, Plento g. 
2D, Kairiai, Šiaulių r.,
tel. 8 65214475
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Stiklinė 
pakuotė, 
plastikinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
kombinuota 
pakuotė 
(vyraujanti 
medžiaga 
popierius), 
kombinuota 
pakuotė (kita 
vyraujanti 
medžiaga), 
medinė 
pakuotė, 
metalinė 
pakuotė

Surinkimas (S1) 
ne iš komunalinio 
srauto

Plastikinė 
pakuotė, 
medinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė

Naudojimas                                  
(R3- organinių 
medžiagų 
perdirbimas 
(įskaitant 
kompostavimą ir 
kitus biologinio 
pakeitimo 
procesus))

Stiklinė 
pakuotė, 
plastikinė 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
metalinė 
pakuotė

Surinkimas (S1) iš 
komunalinio 
srauto
Tauragės rajono 
savivaldybėje, 
Klaipėdos rajono 
savivaldybėje, 
Šiaulių rajono 
savivaldybėje, 
Telšių rajono 
savivaldybėje, 
Palangos miesto 
savivaldybėje, 
Radviliškio rajono 
savivaldybėje

Medinė 
pakuotė

Naudojimas                                  
(R3- organinių 
medžiagų 
perdirbimas 

Antrinių žaliavų 
rūšiavimo bazė, Kužių k. 
Šiaulių r.,
tel. 8 65214475
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(įskaitant 
kompostavimą ir 
kitus biologinio 
pakeitimo 
procesus))

Netinkamos 
naudoti 
padangos

Surinkimas (S1) Kužių aikštelė
 Kužių km., Šiaulių raj., 
tel. 8 699 54482, el. p. 
siauliai@virginijusirko.lt
Kairių aikštelė
Plento g. 2D, Kairiai, 
Šiaulių raj., tel. 8 699 
54482, el. p. 
siauliai@virginijusirko.lt
Aukštkiemių aikštelė
Aukštkiemių g. 19 ir 21, 
Aukštkiemių km., 
Klaipėdos raj., tel. 8 652 
14475, el. p. 
klaipeda@virginijusirko.lt
Telšių aikštelė
Pramonės g. 9A, Telšiai, 
tel. 8 699 42255, el. p. 
telsiai@virginijusirko.lt

Stiklinė 
pakuotė

Naudojimas (R5 
– kitų 
neorganinių 
medžiagų 
perdirbimas ir 
(arba) 
atnaujinimas)

Kužių aikštelė,  Kužių 
km., Šiaulių raj., tel. 
8 699 54482, el. p. 
siauliai@virginijusirko.lt

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.

Ieva Lebednikienė, tel. 8 706 68071, el. p. ieva.lebednikiene@aaa.am.lt

Direktorius Rimgaudas Špokas
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