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SPRENDIMAS
 ZABIELIŠKIO REGIONINIO    TIPK 

LEIDIMO  PATIKSLINIMO

2021-06-      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos  (toliau –   UAB „VSA Vilnius“, kuris 
vykdo Zabieliškio regioniniame    operatoriaus funkcijas, 2021-05-14 
raštu, 2021-05-21 raštu Nr. S 210521-1 ir 2021-05-31 raštu Nr. S 210531-1   
ir  pakeisti  Taršos integruotos prevencijos ir  leidime Nr. 6/47 (toliau 
- TIPK leidimas)  veiklos    iš UAB ,,VSA Vilnius“   
Kauno regiono  tvarkymo centras (toliau – Kauno RATC) ir kartu pateiktus dokumentus.

  tai, kad TIPK leidime,  2009-10-13  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ir   koregavo 
2013-08-01,  nustatytos veiklos apimtys ir veiklos  bei  pateiktus 
dokumentus  veiklos vykdytojo pasikeitimo  Zabieliškio regioninio  

  operatoriaus  teikimo sutarties Nr. 21-14P, pagal  UAB ,,VSA 
Vilnius“   operatoriaus paslaugas, terminas ir 2021-05-14 susitarimas  TIPK 
leidimo perleidimo) ir vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 (toliau – TIPK  105 punkto 
nuostatomis bei ir Taršos integruotos prevencijos ir  leidimuose ir taršos leidimuose 

1 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos 

prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“



  tikslinimo tvarkos aprašu2 priima  patikslinti Zabieliškio regioninio 
   TIPK leidimo Nr. 6/47 rekvizitus, pakeisdama veiklos vykdytojo 

 operatoriaus)  iš UAB „VSA Vilnius“   Kauno regiono  
tvarkymo centras, atitinkamai patikslindama nurodyto TIPK leidimo   

Tuo  raštu informuojame Aplinkos apsaugos  prie Aplinkos ministerijos, 
kad nuo šio sprendimo  dienos veiklos     TIPK 
leidime Nr. 6/47 ir jo prieduose laikyti  Kauno regiono  tvarkymo centras. TIPK leidimo 
registracijos numeris   
         Taip pat informuojame, kad karantino laikotarpiu visi dokumentai  pasirašomi 
elektroniniu parašu ir  elektroniniu paštu arba per e. pristatymo 

   turite  3.
PRIDEDAMA:
1. Patikslintas TIPK leidimo titulinis lapas (viršelis), 1 lapas.
2.   aplinkos monitoringo programa.
3.  naudojimo ar šalinimo veiklos nutrayukimo planas.
4.  naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

Direktoriaus pavaduotojas, Rikantas Aukškalnis
vykdantis direktoriaus funkcijas

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

2 Taršos integruotos prevencijos ir  leidimuose ir taršos leidimuose   tikslinimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2018-05-03  Nr. AV-116  Taršos 
integruotos prevencijos ir  leidimuose ir taršos leidimuose   tikslinimo tvarkos aprašo“
3 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 jo  dienos.




