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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo 2020-04-23 raštu Nr. 1.13-20/83 „Dėl 
veiklos nutraukimo priemonių užtikrinimo garantijos pateikimo“ pateiktą UAB „VAATC“ didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, įrengtos adresu: V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius, atliekų 
tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą užtikrinantį banko garantinį 
raštą (el. versija). 

Agentūra, išnagrinėjusi patikslintą UAB „VAATC“ Vilniaus miesto didelių gabaritų ir kitų 
atliekų surinkimo aikštelės, esančios V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius, paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti, informuoja, kad patikslinta paraiška 
atitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1 (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 

Visuomenė apie gautą paraišką buvo informuota laikraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros 
tinklalapyje. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo reikalavimams parengti iš vietos 
savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta.  

Paraiška 2019-08-13 raštu Nr. (10-11 14.3.12E)2-39375 suderinta su Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu.

Vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 6 dalies nuostatomis ir Taisyklių 41 punktu, Agentūra 
priima sprendimą priimti patikslintą paraišką.

Atsiprašome, kad dėl paklausimų gausos vėluojame išnagrinėti Jūsų pateiktą patikslintą 
paraišką TIPK leidimui gauti.

TIPK leidimas bus išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti Įstatymo 191 straipsnio 9 
dalies nuostatomis ir  TIPK taisyklių 83 punkte nustatytais terminais.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“.
2  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
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Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo3 3.2.1. 
papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones, 
patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo 
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino 
laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais), karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai išduodami juos tvirtinant elektroniniu parašu ir 
siunčiami tik el. ryšio priemonėmis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.

Direktorius           Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo“ pakeitimo“.
4 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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