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SPRENDIMAS DĖL DUOMENŲ APIE UAB „ECOSERVICE KLAIPĖDA“ TVARKYTOJŲ 
SĄRAŠE 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 
UAB ,,Ecoservice Klaipėda“ 2020-05-12 prašymą ir pateiktus dokumentus, Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-15 raštą Nr. 
(5.3)-AD5-9119 „Dėl informacijos apie UAB „Ecoservice Klaipėda“ pateikimo“ ir nustačius, kad 
UAB „Ecoservice Klaipėda“ 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 73 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti taip: 

„73. 52. UAB „Ecoservice 
Klaipėda“ 
įm. k. 140026178,                                                
Šilutės pl. 2-414, 
Klaipėda
tel. (8 46) 383 473

Stiklinė 
pakuotė, 
plastikinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
kombinuota 
pakuotė 
(vyraujanti 
medžiaga 
popierius), 
medinė 
pakuotė, 
metalinė 
pakuotė, 
kombinuota 

Surinkimas (S1) iš 
komunalinio srauto 
Klaipėdos miesto 
savivaldybėje ir 
Neringos 
savivaldybėje, 
Surinkimas (S1) ne iš 
komunalinio srauto

Tilžės g. 60/60A, 
Klaipėda,
tel. (8 46) 383 
473
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2
pakuotė (kita 
vyraujanti 
medžiaga), 

Plastikinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė

Eksportas (S4)

Netinkamos 
naudoti 
padangos

Surinkimas (S1) ne iš 
komunalinio srauto

Minijos g. 167, 
Klaipėda, tel. (8 
46) 383 473“.

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.

Justina Babikė, tel. 8 706 62042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

Direktorius Rimgaudas Špokas
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