Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

„Circle K Terminal Lietuva“ UAB
el. p. Giedrius.Mocevicius@circlekeurope.com

Į 2021-11-16

prašymą

SPRENDIMAS
PRIIMTI „CIRCLE K TERMINAL LIETUVA“ UAB VILNIAUS NAFTOS PRODUKTŲ
TERMINALAS PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI
2021-12- Nr. (30.3)-A4EAplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi „Circle K Terminal Lietuva“
UAB Vilniaus naftos produktų terminalas (Sandėlių g. 44, Vilniaus m.) paraišką Taršos leidimui Nr.
VR-4.7-V-02-35/TL-V.7-90/2019 pakeisti (toliau – paraiška) ir kartu su paraiška pateiktus
dokumentus, 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“ (toliau – taisyklės) reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys
ir dokumentai ir pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 4 dalies
nuostatomis, taisyklių 45.3. papunkčiu ir gavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos ministerijos Vilniaus departamento 2021 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. (10-11 14.3.17 Mr)2138340 „Dėl paraiškos taršos leidimui išduoti derinimo“ pateiktą užpildytąTaršos leidimo specialiąją
dalį „Kvapų valdymas“, Agentūra priima sprendimą priimti paraišką.
Taršos leidimas bus pakeistas arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti 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

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@gamta.lt

Rikantas Aukškalnis

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

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

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SPRENDIMAS PRIIMTI „CIRCLE K TERMINAL LIETUVA“
UAB VILNIAUS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALAS
PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-12-08 Nr. (30.3)-A4E-14347

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

2021-12-08 10:37:27

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-08 10:37:37

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

2021-12-08 11:56:10

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: 2021-12-08 12:08:10

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2021-12-08 atspausdino Zita Vaitiekūnienė

Paieškos nuoroda

