
 

         

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, 

tel.  8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, k odas 188784898 

 

 

UAB “Žalvaris” 

Palemono g. 1, Kaunas 

El. p. info@zalvaris.lt 

 

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos  

departamentui 

 

 2016-01-06 Nr.  (28.1)-A4-80 

Į 2015-10-27 Nr. 306 

  
 

SPRENDIMAS IŠDUOTI UAB „ŽALVARIS“ PANEVĖŽIO SKYRIUI TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ NR. T-P.3-10/2016 

 
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 

15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 36 punktu, priima sprendimą išduoti 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) eksploatuoti UAB „Žalvaris“ 

Panevėžio skyriaus atliekų apdorojimo įrenginius Įmonių g. 15, Panevėžyje. 

Šis leidimas išduodamas įgyvendinant nuo 2015-07-07 įsigaliojusį TIPK taisyklių 1 priedo 5.6 punkto 

reikalavimą – turėti Leidimą pavojingų atliekų laikinojo laikymo ir apdorojimo įrenginiams, kai jų bendras 

pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų. 

Leidimas parengtas pagal Paraišką, kuri patikslinta pagal Agentūros 2015-06-02 raštu Nr. (15.9)-A4-

6102 ir 2015-08-20 raštu Nr. (15.9)-A4-9156 pateiktas pastabas. Paraiška leidimui gauti 2015-08-11 

suderinta su Panevėžio visuomenės sveikatos centru (derinimo rašto Nr. S-(7.49.)-2526. Visuomenė apie 

gautą paraišką informuota 2015-07-29 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Aplinkos apsaugos agentūros 

tinklalapyje. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų leidimo reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos 

ir suinteresuotos visuomenės negauta. 

Paraiška leidimui gauti po pataisymų atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. 

Agentūra paraišką priėmė 2015-12-23 raštu Nr. (28.1)-A4-14372. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 

LT–01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyriaus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimas, be priedų 58 lapai (priedai el. laikmenoje).  
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Robertas Marteckas     
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