
UAB „Virginijus ir Ko“ 

 

Dokumentai ir įvykiai bei įmonės veiksmai sudėti pagal eigą. 

 

2011-04-06 Išduotas SLD  
Nr. LNS-67-100319-
00048 
 
Tikėtina, kad leidimas 

išduotas UAB 

Natūralios sultys. 

Dabar Infostatyboje 

duomenų apie tą 

leidimą nėra 

9199-3004-4012 Pastatas 
sandėlis metalas su 
karkasu 
 
 

860,06 m²  7604 m³ 

2015-08-07 Pirkimo pardavimo 
sutartis Nr. 5364 

UAB „Virginijus ir Ko“ 
 

 

2016-03-23  Aplinkos pasaugos 
agentūra  

Priėmė atrankos išvadą, 
kad planuojamai ūkinei 
veiklai – nepavojingų 
atliekų tvarkymui 
poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas  

Tikslas – rašyti į AAA paklausimą – 

ar atrankoje pateiktos veiklos 

aprašas atitinka PVSV ataskaitoje 

teikiamos veiklos turinį. 

2016-05-26 Aplinkos pasaugos 
agentūra  

Kairių aikštelei išduotas  
Taršos leidimas  Nr. TL-
Š.9-10/2016 
 

Tikslas – rašyti į AAA paklausimą – 

išduotas leidimas atitinka dabar 

vykdomos veiklos turinį. 

2016-06-03 SUSIRINKIMAS  Protokolas  
Dėl UAB „Virginijus ir 
Ko“ Kairių aikštelėje 
planuojamo vykdyti 
nepavojingų atliekų 
surinkimo, tvarkymo  
(rūšiavimo, paruošimo 
naudoti  ir (ar) šalinti), 
laikymo plano 
 

Pažadai: 
• Atskiros vandens ir fekalijų 

kanalizacijos 
• Prie Lietaus kanalizacijos 

(vamzdžio) Guobų g. gyventojai 
galės jungtis nemokamai. 
• Nebus teršiamas upelio vanduo 
• Veikla tik uždarose patalpose 
• Nenumato sandėliuoti atvirose 

aikštelėse 
• Nenumato gruntinių vandenų ir 

dirvožemio taršos 
• Nenumato biologinės taršos 
• Nebus kvapo ir graužikų 
• Užsodinti eglutes 
• Atsiradus kvapams ir triukšmui 

nedelsiant šalinti trūkumus 
2016-06-16 Rita Žadeikytė 

 
Straipsnis laikraštyje 
„Šiaulių kraštas“ 
Sąvartyno karma 
persekioja miestelį 

http://musu.skrastas.lt/?data=2016-07-
07&rub=1065924812&id=1465921150 
 

2016-09-22 Gręžinio pasas    
2017-07-17 Deklaracija apie 

statybos užbaigimą 
 

Nuotekų šalinimo tinklai  

2017-08-09 Deklaracija apie 
statybos užbaigimą 

Vandentiekio tinklai.  



2017-08-22 Deklaracija apie 
statybos užbaigimą ir 
paskirties pakeitimą 

4400-0208-7750 - 
Kiemo aikštelė 
 

801  m² 
Išraše nematau įrašo, kad danga 

betonas arba asfaltas. 
4400-4427-8337 - 
Kiemo aikštelė 

3643,64 
2900,1 
179,53 
1553,75 m² 

4400-4504-0986 
Svarstyklės 

 

2017-09-07 Išduotas SLD 
  

9199-3004-5014 
rekonstruoti  
administracinį pastatą 
Išduotas šio pastato 
energinio naudingumo 
sertifikatas 2015-07-21 – 
prieš pardavimą 

203 m² 

2020-07-02  Simona Janulienė Prašo seniūno perduoti 
2016-06-03 susirinkimo 
protokolą 

 

2020-07-07 Artūras Šulčius  perduoda protokolą 
Simonai Janulienei raštu  
Nr. S19-13(1.4) 

 

2020-08-06 Edita Karklelienė  
 
Edita Aksomaitienė  
Specialioji 
korespondentė  

Straipsnis „Ne rožių 
aliejus“ kelia gyventojų 
nepasitenkinimą 

https://www.skrastas.lt/aktualijos/ne
-roziu-aliejus-kelia-gyventoju-
nepasitenkinima 

2020-07-08 Kairių gyventojai  Skundas dėl neigiamo 

poveikio gyventojų 

sveikatai įmonei 

vykdančiai atliekų 

tvarkymo veiklą 
63 parašai 
8 nuotraukos 

• Aplinkos apsaugos departamentas 
prie AM Šiaulių valdyba 
• Šiaulių rajono savivaldybei 
• Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie SAM Šiaulių 
departamentui 
• Šiaulių apskrities priešgaisrinei 

gelbėjimo tarnybai 
2020-07-14 Šiaulių rajono 

savivaldybė 
 

Nr. SG-550(3.3E) Skunde nėra skundžiamų veiksmų 
kurie priklauso nagrinėti 
savivaldybei 

2020-08-10 Aplinkos apsaugos 
departamentas prie 
AM Šiaulių valdyba 

Dėl gauto pranešimo 
Nr. (14.5)-AD5-13220 
 
Šiaulių aplinkos 
apsaugos inspekcijos 
pareigūnai atliko 
neplaninį patikrinimą 

Nustatyta: 
• Antrinės žaliavos laikomos 

sandėliuose ir atviroje lauko 
aikštelėje esančiuose kaupuose 
• Atliekos dengiamos tentais kad 

nenešiotų po teritoriją 
• Kiekiai neviršija didžiausio leistino 

saugoti vienu metu 
• Netinkamai rūšiuojamos 

susidariusios nepavojingos atliekos 
• Paviršiniam vandeniui surinkti yra 
įrengti 7 vnt. surinkimo šuliniai iš 
kurių vanduo patenka į valymo 
įrenginius su naftos/smėlio 
gaudykle iš kurios patenka į 
DUBIJOS upelį (Upelis yra 
Šiladis) 



• Paėmė paviršinio vandens 
mėginius. Buvo nustatytas  
momentinis biocheminio deguonies 
suvartojimo  per 7 paras viršijimas 
• Paskirta nuobauda ir nurodymas 

pašalinti. 
2020-07 Šiaulių priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba 
Dėl faktinių duomenų 
patikrinimo  

• Prie pastato arčiau nei 2 m yra 
sandėliuojamos degios medžiagos 
• Taikomos administracinio poveikio 

priemonė 
• Terminas trūkumams pašalinti 

2020-08-12 Savivaldybė raštu pateikė NVSC • Didelė dalis statinių yra nebaigti 
statyti - nepriduoti 
• Statinys – Sandėlis 1428 m² 

naudojamas – už jį skirta nuobauda 
• Kitiems statiniams reikalingas 

paprastasis remontas 
• Administraciniam pastatui 

neatliekama techninė priežiūra – 
nuobauda. 

2020-08-18 Nacionalinio 
visuomenės sveikatos 
centro prie SAM 
Šiaulių departamentas 
 

Dėl Jūsų pateikto skundo 
nagrinėjimo 
Nr. (6-12 4.80 E)2-
53800 

• Komisija 2020-07-24 atliko 
vertinimą - Kvapas patikrinimo 
metu nebuvo jaučiamas, tačiau gali 
būti siejamas su įmonės veikla 
• Nukreipė Aplinkos pasaugos 

agentūrai 
• Pridedami atsakymai iš 

savivaldybės ir AAD 
2020-08-28 Susirinkimo dalyvių 

sąrašas 
59 parašai 

 NĖRA PROTOKOLO 

2021-01-06 R.Pumputienės 
Pretenzija UAB 
„Virginijus ir Ko“ 

2021-01-26 Atsakymas į 
pretenziją dar negautas 

Išsiųsta: 
UAB „Virginijus ir Ko“  
Kairių seniūnija 
 

2021-01-06 PVSV Ataskaitos 
aptarimas 

Susirinkimas ZOOM 
platformoje 

Susirinkimas vyko 2,5 valandos. 
Gyventojai buvo pasiruošę ir 
klausimus uždavinėjo aktyviai. 
Atsakymai į viską buvo – neviršija 
leistinų ribinių normų. 

2021-01-06 Po susirinkimo 
Sukurta Peticija 
portale 

 https://www.peticijos.lt/visos/77384/atl
ieku-tvarkymo-imonei-kairiu-
miestelyje-
ne/?fbclid=IwAR3ztdJMW8ZiFdp594
N7p7Lc2pDMfc1z0O4Awsm4W6o4W
6_eax-GRleze8A 

2021-01-08  R.Pumputienės 
Pretenziją, siųstą 
UAB „Virginijus ir 
Ko“ išsiuntinėjau 
institucijoms 

2021-01-14 atsakymas iš 
NVSC 

Išsiųsta: 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  
Aplinkos apsaugos departamentui prie 
Aplinkos ministerijos 
Oro taršos prevencijos skyrius 
Taršos Prevencijos Departamentas 
Atliekų prevencijos skyrius 
Vandenų taršos prevencijos skyrius 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijai  
 



2021-01-17 R.Pumputienės Kairių 
bendruomenės vardu 
Pasiūlymai dėl 
ataskaitos ir protokolo 

2021-01-21 atsakymas iš 
NVSC 

Atsakymas analogiškas kaip ir į 
pretenziją, pakeistas tik 
pavadinimas. 

2021-01-26 PVSV Ataskaitos 
aptarimo protokolas 
dar nesurašytas 

  

    

    

    

    

 

 


