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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „VAKARŲ METALGAMA“ PARAIŠKOS PRIĖMIMO TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

2019-10-       NR. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjusi 2019-08-29 raštu Nr. 87A1-
13/13 pateiktą išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimą ir paraišką UAB „Vakarų 
metalgama“, Minijos g. 180, Klaipėdos m., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 
(11.2)-30-118/2007/T-KL.1-14/2016 pakeisti (toliau – Paraiška) informuoja, kad Paraiška atitinka 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų 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“ reikalavimus. Vadovaujantis Taisyklių 
362 punktu, priimame sprendimą priimti Paraišką.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) dėl UAB Vakarų metalgama TIPK paraiškos priėmimo 10-11

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-10-21 Nr. (30.1)-A4E-5153

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-10-18 16:47:34

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-10-21 08:10:21

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema VDVIS

Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-09 - 2022-12-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2019-10-21 10:46:27

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2019-10-21 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


