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Aplinkos apsaugos agent

administracijos 2020-11-23 raštu Nr. 
raštas) persiųstą Šiaulių miesto savivaldyb
pirmininko Vytauto Kabailos 2020
jungiančio kelią Šiauliai – 
susmulkinto šiferio atviras lauko sand
sveikatai ir gyvybei.  

Šiaulių rajono savivaldyb
„Kaslita“ nepavojingų statybinių
41, Paitaičių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiauli
nustatytus reikalavimus ir nekelia pavojau
rezultatus informuoti Šiaulių miesto savivaldyb
bei Šiaulių rajono savivaldybės administracij

Agentūra pagal Agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004-07-14 įsakymu Nr. D1
suteiktą kompetenciją nėra įgaliota nagrin
kompetencijai. Šiaulių rajono savivaldyb
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Ši
departamento prie Aplinkos ministerijos Šiauli

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vi
punktu ir Prašymų ir skundų
subjektuose taisyklių1 38 punktu, informuojame, kad J

                                               
1patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb
asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 
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Aplinkos apsaugos departamentui  

ės administracijai 

  

ĖJIMO 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Šiaulių ra
23 raštu Nr. S-2880(3.24E) „Dėl galimo aplinkos oro užterštumo“
ų miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomen

pirmininko Vytauto Kabailos 2020-11-10 skundą, kuriame nurodoma, kad 
 Karaliaučius su keliu Šiauliai-Kuršėnai, yra į

susmulkinto šiferio atviras lauko sandėlis, nuo kurio kylančios dulkės gali bū

 rajono savivaldybės administracija prašo pagal kompetenciją
ų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštel
ų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.) vykdoma veikla atitinka taršos leidimo 

nustatytus reikalavimus ir nekelia pavojaus aplinkai bei žmonių sveikatai ir apie 
ų miesto savivaldybės gyventojų asociaciją „Visuomenin
bės administraciją.  

ra pagal Agentūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
sakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostat

ą ė įgaliota nagrinėti skundo, priskirto kitų viešojo administravimo subjekt
ono savivaldybės administracijos raštu skundas buvo pateiktas ir 

apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybai, todė
nkos ministerijos Šiaulių valdyba nagrinėja šį skundą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1
 ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 

38 punktu, informuojame, kad Jūsų skundo nenagrinėsime.

        
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 „DėlPrašymų

 aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių“. 

aaa@aaa.am.lt,  http://gamta. lt  
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 valdybai, todėl Aplinkos apsaugos 
 

įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 
 aptarnavimo viešojo administravimo 

ėsime. 

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir 



2 
 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka2. 
 
 
 

Direktorius         Rimgaudas Špokas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gediminas Sindaravičius, tel. +370 619 30249, el. p. gediminas.sindaravicius@aaa.am.lt 
 
 

                                                
2Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo 
dienos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių 
viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com>
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