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  KLAIDOS IŠTAISYMO

Aplinkos apsaugos  (toliau –  2020-11-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-10930 
(toliau – Raštas)   (toliau – Sprendimas)  UAB „Lietpak“ Taršos integruotos 
prevencijos ir   leidimo Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015   ir 
patikslinimo.

 2020-12-21 elektroniniu paštu gavusi UAB „AV Consulting“  apie 
Sprendimo priede (Patikslintos  10 punkto  išleidimas su nuotekomis   ir 
(arba) kanalizacijos tinklus“ 10  „Leidžiama  priimtuvo apkrova“  

  nurodant  kodus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo  15 straipsnio nuostatomis ir  taisymo  sprendimuose 
tvarkos aprašu1 ištaiso Sprendimo priede (Patikslintos  10 punkto  išleidimas su 
nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus“ 10  „Leidžiama  priimtuvo 
apkrova“     išleistuvo, kurio  x - 569179,15, y - 
6066932,52,  iš 1410055  1410373 ir išleistuvo, kurio  x - 569077,70, y - 
6066939,56,  iš 1410299  1410377.

Pažymime, kad šios  klaidos ištaisymo  nepažeis    
 ir  priimto sprendimo 

Informuojame, kad vadovaujantis Nutarimu2 bei atsižvelgiant  darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos  priemones3 karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu 
raštai, prašymai bei  priedai teikiami  tik elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt, per e. 
pristatymo   siuntos). Raštai, prašymai bei  priedai, teikiami paštu ar 
asmeniui atvykus    nebus nepriimami. 

   turite  4.

1  taisymo  sprendimuose tvarkos aprašas, patvirtintas  direktoriaus 2016-06-30  Nr. 
AV-184   taisymo Aplinkos apsaugos  sprendimuose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2 Lietuvos Respublikos  2020 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 222  Lietuvos Respublikos  2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (toliau – 
Nutarimas).
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2020-03-16  Nr. AV-72  darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su  
pakeitimais).
4 Lietuvos   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  dienos.
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         PRIDEDAMA. Pataisyta Sprendimo priedo (Patikslintos  10 punkto  
išleidimas su nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus“ 10  „Leidžiama  
priimtuvo apkrova“, 2 lapai
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