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DĖL SPRENDIMO PAKEISTI KB „SV OBELIAI“ TIPK LEIDIMĄ 

 

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) 98 

punktu, priima sprendimą pakeisti KB „SV Obeliai“, vykdančiai veiklą J. Vienožinskio g. 3A, 

Audronių I k., Rokiškio r., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. P2-5/052/T-

P.6-16/2016 (toliau – TIPK leidimas). 

Leidimo keitimo pagrindas – Panevėžio RAAD išduotame TIPK leidime Nr. P2-5/052 

taršai į aplinkos orą nustatytos sąlygos iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

TIPK leidimas pakeistas pagal 2015-07-24 prašymu Nr. 207 gautą ir, atsižvelgiant į 

Agentūros 2015-09-01 raštu Nr. (15.9)-A4-9624, 2015-10-29 raštu Nr. (15.9)-A4-12062 ir 2016-

07-11 raštu Nr. (15.9)-A4-7071 pateiktas pastabas, patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti 

(toliau – Paraiška). Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota 2015 m. rugpjūčio 7 d. 

laikraštyje „Lietuvos žinios“ bei Agentūros tinklalapyje. Pastabų Paraiškai ir pasiūlymų leidimo 

reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir suinteresuotos visuomenės negauta. 

Paraiška 2015-10-12 raštu Nr. S-(7.49.R)-3343 suderinta su Panevėžio visuomenės sveikatos 

centru. 

Agentūra paraišką priėmė 2016-07-19 raštu Nr. (28.1)-A4-7365.  

Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti po 

pataisymų atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

Pakeistam TIPK leidimui suteiktas numeris Nr. P2-5/052/T-P.5-15/2016 pagal Agentūros 

TIPK leidimų numeracijos tvarką. 

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

pakeisti ir laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9. 

PRIDEDAMA. KB „SV Obeliai“ TIPK leidimas be priedų 30 lapų (priedai el. 

laikmenoje). TIPK leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui. 
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