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SPRENDIMAS
„ “   UAB LIETBRO  AUGINIMO  TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR  LEIDIMO PAKEITIMO

2021-06-  Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  vadovaudamasi Taršos integruotos 

prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 (toliau – 

TIPK  89 punktu, priima  pakeisti UAB „Lietbro“  auginimo  

  g. 70, Velžio k.,  raj., Taršos integruotos prevencijos ir   

Nr. P1-3/025/T-P.4-7/2016 (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas pakeistas pagal 2021-01-13 prašymu  ir, atsižvelgiant   2021-

02-05 raštu Nr. (5.6)-AD5-1992 pateiktas apibendrintas pastabas,   TIPK leidimui 

pakeisti (toliau - Paraiška). 

 apie   buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei  

tinklalapyje.  Paraiškai ir  TIPK leidimo reikalavimams parengti iš vietos 

savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos  negauta.  

Paraiška 2021-01-26 raštu Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-24069 suderinta su Nacionalinio  

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  departamentu.

   2021-04-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-4472 „Sprendimas  UAB 

„Lietbro“  auginimo  patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti .

Sprendimas pakeisti TIPK   tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti atitiko TIPK 

 nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo aspektus bei kitus Lietuvos Respublikos  aktus. 

1 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir  

 išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“ (toliau – TIPK 
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Leidimas  2017-02-15  komisijos  sprendimui Nr. 2017/302, 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos  2010/75/ES nustatomos   

gamybos  išvados  intensyvaus   arba  auginimo.

Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, yra  prie Paraiškos TIPK leidimui 

pakeisti ir laikoma  Vilniuje,  g. 9.

            turite  2 

PRIDEDAMA:

1. UAB „Lietbro“  auginimo    g. 70, Velžio k.,  

raj., pakeistas TIPK leidimas;

Direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus 
funkcijas

          Rikantas Aukškalnis

Vytautas Trakymas, +370 687 58791, el. p. vytautas.trakymas@aaa.am.lt

2 Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
   tvarkos  nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui  g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  
nustatyta tvarka per   nuo jo paskelbimo arba  dienos.




