
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

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

tel.+370 70662008, faks.+370 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, k odas 188784898 PVM mokėtojo kodas LT100001069417 . 

 

 

UAB „Mars Lietuva“ 

Statybininkų g. 2, Gargždai,  

LT-96001 Klaipėdos r. 

 

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 

departamentui 

 2016-04-12 Nr. (28.1)-A4-3735 

    

 
 

 

Kopija 

UAB ,,Vinilija ir ko“ 

vinilija@lans.lt 

 

 

DĖL SPRENDIMO PAKEISTI UAB „MARS LIETUVA“ TIPK LEIDIMĄ  

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi 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“ 

patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 76 punktu, priima sprendimą pakeisti UAB „Mars 

Lietuva”, Statybininkų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) Nr. (11.2)-33-37/2005. 

UAB „Mars Lietuva“ TIPK leidimas Nr. (11.2)-33-37/2005 išduotas Klaipėdos regiono 

aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 30 d., koreguotas 2008 m. gruodžio 15 d., 

atnaujintas 2011 m. vasario 2 d., koreguotas 2011 m. rugpjūčio 2 d., 2012 m. vasario 2 d., 2013 

m. kovo 19 d. ir 2013 m. rugsėjo 9 d. 

Paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-33-37/2005 pakeisti (toliau - Paraiška) pateikta atlikus 

sandėlio ventiliacijų modernizaciją ir Agentūrai 2015-09-01 raštu (15.9)-A4-9616 priėmus 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą, parengtą pagal 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos 

oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintomis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimus. 

TIPK leidimas parengtas pagal 2016-03-24 raštu Nr. 360 pateiktą Paraišką, kuri patikslinta 

pagal Agentūros 2015-09-25 raštu Nr. (15.9)-A4-10661, 2015-11-12 raštu Nr. (15.9)-A4-12606, 

2016-02-11 raštu Nr. (28.1)-A4-1393, 2016-03-23 raštu Nr. (28.1)-A4-2958 ir Klaipėdos 

visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus 2015-10-13 raštu Nr. (11.6.26.)GV4-582 

pateiktas pastabas. Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota Agentūros tinklalapyje 

patalpinus Paraišką. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius 2016-02-02 raštu 

Nr. (11.6.26.)GV4-62 suderino Paraišką su nustatytomis sąlygomis, kurios įtrauktos į TIPK 

leidimą. Agentūra Paraišką priėmė 2016-04-07 raštu Nr. (28.1)-A4-3575. 
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Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška atitiko TIPK taisyklių 

nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

Pakeistam TIPK leidimui suteiktas numeris Nr. (11.2)-33-37/2005/T-KL.2-18/2016 pagal 

Taisyklių reikalavimus. 

Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos TIPK leidimui 

pakeisti ir laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9. 

PRIDEDAMA. UAB „Mars Lietuva”, Statybininkų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., TIPK 

leidimas be priedų, 12 puslapių (pirmam ir antram adresatui).  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

atliekanti direktoriaus funkcijas  Aldona Margerienė 
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