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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Biosistema“ pateiktą
patikslintą Dariaus Vaiciukevičiaus ūkis, Klenavo vs. 1, Sarių sen., Švenčionių r. sav. paraišką
Taršos leidimui gauti (toliau – paraiška), informuoja, kad ji atitinka Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d.
įsakymo Nr. D1-425 redakcija) (toliau – taisyklės), reikalavimus, Paraiškoje pateikti visi tinkamai
įforminti duomenys bei dokumentai ir pakanka informacijos bei duomenų Taršos leidimo sąlygoms
nustatyti, nėra nė vienos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – įstatymas) 192
straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos. Vadovaujantis įstatymo 192 straipsnio 4
dalimi bei taisyklių 45.1. papunkčiu Agentūra priima sprendimą priimti paraišką.
Taršos leidimas bus išduotas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti Įstatymo 192 straipsnio
6 dalyje bei taisyklių 65 punkte nustatytais terminais.
Šį sprendimą 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.
Direktoriaus pavaduotojas

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@gamta.lt

Rikantas Aukškalnis

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

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

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SPRENDIMAS PRIIMTI DARIAUS VAICIUKEVIČIAUS
ŪKIS, KLENAVO VS. 1, SARIŲ SEN., ŠVENČIONIŲ R.
SAV., PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI GAUTI

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-11-23 Nr. (30.5)-A4E-13515

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

RIKANTAS AUKŠKALNIS, Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-11-22 16:46:08

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-11-22 16:46:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-16 - 2023-12-16

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-11-23 10:59:08

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2021-01-07 - 2023-01-07

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

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-11-23 11:17:54

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2021-11-23 atspausdino Laimutė Juraitytė

Paieškos nuoroda

