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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-398 
„Dėl Pavojingųjų ir medicininių atliekų tvarkymo reglamentavimo tobulinimo darbo grupės 
sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL PAVOJINGŲJŲ IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAVIMO 

TOBULINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

Vadovaudamasis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų 
tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 2 priedo 5.1.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. 
nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.3 
papunkčiu: 

1. S u d a r a u šią Pavojingųjų ir medicininių atliekų tvarkymo reglamentavimo tobulinimo 
darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Audronė Nikšaitė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji patarėja, darbo 
grupės vadovė,

Jovita Surdokienė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės patarėja, darbo grupės 
vadovo pavaduotoja. 

Nariai: 
Aplinkos ministerija:
Rokas Jasaitis – Atliekų politikos grupės vyriausiasis specialistas (pakaitinė narė – Ieva 

Stulgytė, šios grupės vyresnioji patarėja);
Audrius Naktinis – Atliekų politikos grupės vyriausiasis specialistas.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos:
Jurgita Malskaitienė –Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus 

vedėja (pakaitinis narys – Paulius Rutkauskas, šio skyriaus vyriausiasis specialistas).
Aplinkos apsaugos agentūra:
Danguolė Kazlauskienė – Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus 

vedėja (pakaitinė narė – Inga Latvelienė, Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė).
Ekonomikos ir inovacijų ministerija:
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Vaidas Gricius – Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus 
patarėjas (pakaitinė narė – Gerda Krukonienė, šio skyriaus patarėja).

Žemės ūkio ministerija:
Ieva Abraitytė – Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė 

(pakaitinė narė – Ieva Želvytė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Agrochemijos skyriaus vyriausioji specialistė).

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
Sigitas Siriukaitis –vyriausiasis veterinarijos gydytojas–valstybinis veterinarijos inspektorius 

(pakaitinis narys – Egidijus Mecelis, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
Irena Taraškevičienė – Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja (pakaitinė narė – Ingrida 

Skridailienė, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja).
Lietuvos pramonininkų konfederacija:
Marius Brazlauskas – Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos komiteto koordinatorius.
Lietuvos savivaldybių asociacija:
Agnė Kazlauskienė – patarėja aplinkos ir energetikos klausimais.
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija:
Asta Kuckaitė – direktorė (pakaitinis narys – Nerijus Skridaila, ekspertas).
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija:
Renata Utyrienė – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ekologė (pakaitinis narys – 

Laurynas Virbickas, šio centro gamybos vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas).
Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija:
Aušra Zigmontienė – direktorė. 
Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija:
Arūnas Dirvinskas – valdybos narys (pakaitinis narys – Lukas Andronavičius, valdybos 

narys);
Giedrius Mikulskas – direktorius (pakaitinis narys – Paulius Repšys, valdybos narys).
Gamintojų ir importuotojų asociacija:
Alfredas Skinulis – Aplinkos apsaugos instituto vadovas (pakaitinė narė – Asta Pakštaitė-

Marcinkienė, Gamintojų ir importuotojų asociacijos laikinai einanti direktorės pareigas).
VšĮ Aplinkos vadybos ir audito institutas:
Konstantinas Iljasevičius – direktoriaus pavaduotojas (pakaitinis narys – Rimantas Pranas 

Budrys, direktorius).
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija:
Vladimir Jankoit – pirmininkas (pakaitinė narė – Oksana Sidorova, konsultantė).
Autogamintojų ir importuotojų asociacija:
Rita Zdanevičienė – direktorė (pakaitinis narys – Tomas Šliogeris, teisininkas).
Lietuvos augalų apsaugos asociacija:
Zita Varanavičienė – direktorė.
2. P a v e d u:
2.1. darbo grupei: 
2.1.1. rengti ir teikti Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl pavojingųjų ir medicininių atliekų 

tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
2.1.2. patvirtinti darbo reglamentą;
2.2. Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupei užtikrinti šios darbo grupės sekretoriato 

funkcijas.
3. Darbo grupė šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nustatytoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti 

ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus, sudaryti pogrupius pavestiems 
klausimams spręsti.“

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
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įsakymo projekto pavadinimas

Įsakymo projekto 
rengimo priežastys ir 
esminės nuostatos 

Tikslinama Pavojingųjų ir medicininių atliekų tvarkymo 
reglamentavimo tobulinimo darbo grupės personalinė sudėtis: 
papildoma Autogamintojų ir importuotojų asociacijos, Lietuvos augalų 
apsaugos asociacijos atstovais, pakeičiami – Aplinkos ministerijos 
Atliekų politikos grupės, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Žemės 
ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos 
komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos regioninių 
atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Gamintojų ir importuotojų 
asociacijos deleguoti atstovai.

Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos 
pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis

Keičiamas nenorminio pobūdžio teisės aktas nederinamas su ministerijos teisininkais pagal 
ministerijos darbo reglamentą. Su kitais padaliniais/pavaldžiomis įstaigomis derinti poreikio nebuvo 
pagal keitimo pobūdį.
Nr. Suinteresuotas 

padalinys
Pastabos ir pasiūlymai Argumentai ir motyvai

Įsakymo projekto derinimas 

Institucijos, asociacijos apie pasikeitusius ir skiriamus naujus darbo grupės narius informavo: 
Autogamintojų ir importuotojų asociacija – 2020 m. gruodžio 14 d. raštu;
Lietuvos augalų apsaugos asociacija – 2021 m. sausio 8 d. raštu;
Ekonomikos ir inovacijų ministerija – 2021 m. sausio 6 d. raštu;
Žemės ūkio ministerija – 2021 m. vasario 1 d. el. paštu;
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos – 2021 m. sausio 14 d. raštu;
Lietuvos pramonininkų konfederacija – 2021 m. sausio 28 d. raštu;
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija – 2021 m. sausio 29 d. el. paštu;
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija – 2021 m. sausio 22 d. raštu;
Gamintojų ir importuotojų asociacija – 2021 m. vasario 2 d. el. paštu.

Pagal keitimo pobūdį nenorminio pobūdžio teisės akto projektas neteiktas derinti kitoms 
suinteresuotoms institucijoms ir asmenims. 
Nr. Institucija, rašto 

data ir Nr.
Pastabos ir pasiūlymai Argumentai ir motyvai

Nuoroda TAIS
(privaloma norminio 
pobūdžio įsakymų 

projektams)

-
Keičiamas nenorminio pobūdžio teisės aktas.

Parengė:

Audrius Naktinis
vardas, pavardė
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