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Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
SPRENDIMAS DĖL UAB „VIPECO” TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR
KONTROLĖS LEIDIMO NR. VR-4.7-V-02-V-126 GALIOJIMO PANAIKINIMO
2018-11-

NR. (30.4)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Vipeco“ 2018 m. spalio
16 d. prašymą Nr. 20181016/01 panaikinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
Nr. VR-4.7-V-02-V-126 (toliau – Leidimas) išduotą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. lapkričio 23 d., adresu Pramonės g.
14, Vaidotų k., Vilniaus r. sav.
Agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d.
įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo
Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo
tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunkčio nuostatomis, kreipėsi į Aplinkos apsaugos
departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), prašydama pateikti informaciją ar UAB
„Vipeco“ nebevykdo veiklos adresu Pramonės g. 14, Vaidotų k., Vilniaus r. sav.
AAD 2018 m. spalio 29 d. raštu Nr. (18.2)-AD5-7773 Agentūrą informavo, kad UAB
„Vipeco“, adresu Pramonės g. 14, Vaidotų k., Vilniaus r. sav., veiklos nebevykdo ir išduotą
Leidimą tikslinga panaikinti.
Atsižvelgiant į AAD pateiktą informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punktu, bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
birželio 6d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 52 punktu, priimtas sprendimas
panaikinti UAB „Vipeco“, adresu Pramonės g. 14, Vaidotų k., Vilniaus r. sav., išduoto Leidimo
Nr. VR-4.7-V-02-V-126 galiojimą.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktorė
Viktorija Lazarė, 870 668 045, el. p. viktorija.lazare@aaa.am.lt

Aldona Margerienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Sprendimas_dėl vipeco TIPK panaikinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2018-11-08 Nr. (30.4)-A4(e)-2217

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

ALDONA MARGERIENĖ, Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-11-07 18:22:30

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

2018-09-26 - 2021-09-25

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-11-08 13:45:07

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: 2018-11-08 13:51:36

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2018-11-08 atspausdino Viktorija Lazarė

Paieškos nuoroda

