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SPRENDIMAS
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2021-01-          Nr. (30.1)-A4E-

            Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo LIT EGG, UAB (toliau – 
Bendrovė), esančios Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r., 2020-11-16 raštu Nr. 1116-1 pateiktą 
prašymą (toliau – Prašymas) dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimų 
Nr. P1- 66, Nr. P1-75, Nr. P1-81galiojimo panaikinimo ir TIPK leidimo Nr. T-Š.6-16/2015 
pakeitimo.

Pažymime, kad pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 105.3 papunkčio nuostatas 
ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų 
tikslinimo tvarkos aprašą2, Agentūra , atsižvelgdama į LIT EGG, UAB 2019-10-28 raštu Nr. 1028-
1 pateiktą prašymą, 2019-11-22 raštu Nr. (30.1)-A4- 656 priėmė sprendimą, kuriuo patikslino TIPK 
leidimų Nr. P1-66, Nr. P1-75, Nr. P1-81 ir Nr. T-Š.6-16/2015 rekvizitus, pakeisdama veiklos 
vykdytojo pavadinimą iš UAB „Vyturys“ į LIT EGG, UAB bei nurodė, kad nuo šio sprendimo 
priėmimo dienos įrenginius, kuriems išduoti TIPK leidimai Nr. P1-66, Nr. P1-75, Nr. P1-81 ir T-
Š.6-16/2015, eksploatuoja ir valdo LIT EGG, UAB.
        Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis TIPK taisyklių 11 punktu, kad TIPK leidimas gali būti 
išduodamas keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, 
su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra), 
Bendrovė pateikė Prašymą panaikinti TIPK leidimų Nr. P1-66, Nr. P1-75 ir Nr. P1-81galiojimus, 
tuo pačiu pakeičiant TIPK leidimą Nr. T-Š.6-16/2015.

Agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 
dalies 1 punktu bei TIPK taisyklių 1061 punktu, priima sprendimą panaikinti Bendrovės, esančios 
Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r., TIPK leidimų Nr. P1-66, Nr. P1-75 ir Nr. P1-81 galiojimus, 
tuo pačiu pakeičiant TIPK leidimą Nr. T-Š.6-16/2015.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
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“
2 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018-05-03 įsakymu Nr. AV-116 ,,Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašo“
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Informuojame, kad, vadovaujantis Agentūros direktoriaus įsakymu3 nuo 2020 m. lapkričio 7 
d. iki karantino režimo pabaigos visi raštai, sprendimai Agentūroje pasirašomi elektroniniu parašu 
ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą (elektroninės siuntos).

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4 

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel+370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“
4 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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