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          Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2021-10-27 dieną (registracijos Agentūroje

Nr. AS-8045) gavo ir išnagrinėjo  UAB „Lietmetas“ (toliau - įmonė)  prašymą panaikinti Taršos

integruotos  prevencijos  ir  kontrolės   leidimo  (toliau  –  TIPK  leidimas)  Nr.  T-K.4-9/2016

galiojimą.

          Įmonė 2021-10-25 raštu Nr. 21-10-25/01 pateikė Agentūrai informaciją, kad nuo 2021-10-

03  nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos, adresu Palemono g. 1, Kaunas, Atliekų naudojimo ar

šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones įmonė įgyvendinusi iki 2021-10-25 ir

prašo  panaikinti  TIPK  leidimo  galiojimą.  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie  Aplinkos

ministerijos  Aplinkos  kokybės  departamentas  2021-11-24  raštu  Nr.  (5.2)-AD5-23218  pateikė

Agentūrai įmonės patikrinimo išvadas (raštas Agentūroje gautas 2022-08-25, gavimo registracijos

Nr.  A3-5713),  kad:  ūkinės  veiklos  objekte,  adresu  Palemono  g.  1,  Kaunas,  įmonė  veiklos

nevykdo;  visą  įrangą  bei  surenkamus  ir  tvarkomus  tepalų,  oro  ir  kuro  filtrų  bei  automobilių

hidraulinių amortizatorių atliekų kiekius įmonė perdavė UAB „Žalvaris“; Atliekų naudojimo ar

šalinimo veiklos nutraukimo plane, suderintame Agentūros 2021-08-03 raštu Nr. (30.1)– A4E-

9019, numatytas priemones įmonė įgyvendino.

          Agentūra,  atsižvelgdama į  įmonės  2021-10-25 pateiktą  prašymą ir  informaciją  dėl

prievolių įvykdymo bei į Departamento 2021-11-24 pateiktas atlikto įmonės patikrinimo išvadas,

vadovaudamasi Aplinkos apsaugos įstatymo1 191 straipsnio 14 dalies 1 punktu bei TIPK taisyklių2

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:aaa@gamta.lt


2

1061 punktu,  priima  sprendimą  panaikinti  UAB  „Lietmetas“,  adresu   Palemono  g.  1,

Kaunas, TIPK leidimo Nr. T-K.4-9/2016 galiojimą.

          Šį sprendimą 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

  Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja,
  atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                            Jolanta Songailienė

  Paulius Bogužas, tel. +370 68720754 el. p. paulius.boguzas@gamta.lt

1 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
2 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“.
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