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 . „Aplinkos vertinimo projektai“
el. p. info@aplinkosvertinimas.lt

   

Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos

 valdybai
el. p. klaipedos.valdyba@aad.am.lt

SPRENDIMAS 

 AB „KRETINGOS    GAMYKLOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO  IR  

PATIKSLINIMO

2020-09-    Nr. (30.1)-A4E-     

1 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos 
integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  (toliau – 
3  rinkliavos  ir   patvirtintos Lietuvos Respublikos  2000 m. 
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458    rinkliavos   ir  rinkliavos 

 ir   patvirtinimo“.

Aplinkos apsaugos  (toliau –  vadovaudamasi Taršos integruotos 
prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 
(toliau – TIPK  99 ir 100 punktais,     su 2017 m. 

 28 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi tarp AB „Kretingos  ir UAB 
„Agrokoncerno  kurios pagrindu dalis AB „Kretingos    
gamyklai   ir  perduota UAB „Agrokoncerno  o tai 

  veiklos   AB „Kretingos    
gamykloje ir, vadovaudamasi TIPK  92.10  atliko   bei 

 kad pateikta informacija neatitinka 2 191 straipsnio 12 dalyje   
kai turi  pakeistas Taršos integruotos prevencijos ir  leidimas Nr. (11.2)-34-
20/2005 (toliau – TIPK leidimas). Atsižvelgiant  tai, vadovaudamasi  191 straipsnio 
13 dalimi ir TIPK  97.3     kad TIPK leidimo 
keisti nereikia, kadangi tai  esminiai  veiklos pasikeitimai,  turi  
patikslintos TIPK leidimo  

Patikslintas TIPK leidimas  aktualia redakcija,    ir 
 numeracija.
Patikslintam TIPK leidimui suteiktas Nr. (11.2)-34-20/2005/T-KL.3-28/2020 pagal 

 TIPK  numeracijos 
Patikslintomis TIPK leidimo  turi  vadovaujamasi vykdant  bei 
 veiklos 

          tai, kad šiuo metu  pagrindo keisti TIPK leidimo, paslauga  TIPK 
leidimo pakeitimo, pagal  2019-06-03  Nr. AVP-491 nesuteikta,  galite kreiptis  

   prie  ministerijos (toliau – VMI)    
 rinkliavos už leidimo   Informuojame, kad, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos   10 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  rinkliavos 
 ir  3 7 punktu,  rinkliava gali   pagal 



2

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. , tel. 8 706 068039, el. p.  danguole.bernotiene@aaa.am.lt

4Lietuvos   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.

 rinkliavos     teritorinei Valstybinei  
inspekcijai. Prašymas   pateikiamas Lietuvos Respublikos  
administravimo  87 straipsnyje nustatyta tvarka.
            turite  4.

PRIDEDAMA: 
1.          1. Patikslintas UAB „Kretingos    gamyklos TIPK leidimas (be 

 36 psl. 
2.          2.  subjekto aplinkos monitoringo programa, 11 psl.




