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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI PARAIŠKOS UAB „MACRO INVESTMENT”

TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „AV Consulting“ pateiktą 
paraišką UAB „Macro Investment“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., 
Taršos leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, 
reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 
punkto nuostatomis ir Taisyklių2 46.1 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 
Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti Paraišką pagal šias pastabas:

1. Paraiškos tituliniame lape patikslinkite ūkinės veiklos objekto adresą (pagal Valstybinės 
įmonės Registrų centras nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše pateiktą adresą). 
Atkreipiame dėmesį, kad jeigu teisę eksploatuoti arba valdyti visą įrenginį arba tokio įrenginio dalį 
įgyja kitas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys arba pasikeičia fizinio asmens vardas, 
pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas 
(įrenginio eksploatavimo vieta nesikeičia) leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis Taisyklių3 
81.1. papunkčiu (leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų 
pasikeitimo raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti 
leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie 
perimtas teises).

2. Paraišką pateikite pagal Taisyklių IV skyriaus reikalavimus. Paraišką papildykite dalimi 
„I. Bendroji paraiškos dalis“ (informacija pagal Taisyklių 25 punktą) ir pateikite informaciją 
skyriuje „Žaliavų ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje“.

1  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
2 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) 
(toliau  – Taisyklės).
3 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) 
(toliau  – Taisyklės).
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Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytus dokumentus, bei 
paaiškinimus pateikti Agentūrai. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo/pakeitimo terminas 
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
priemones4 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, prašome visus 
dokumentus pateikti elektroninio ryšio priemonėmis.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti nustatyta tvarka5.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos 
departamento direktorė

Justina Černienė

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt

4 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (2020-11-06 įsakymu 
Nr. AV-255 išdėstyta nauja redakcija).
5 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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