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SPRENDIMAS 

DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR PATIKSLINIMO 

 

2020-05-04  Nr. (30.1)-A4(e)-3581 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo 

išdavimo/pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 100 punktu įvertinusi AB 

„Klaipėdos nafta“ pateiktą patikslintą informaciją, pagal TIPK taisyklių 92.10 papunktį atliko sąlygų 

peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-

71/2005/T-KL.1-13/2015 (toliau – TIPK leidimas) keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK 

leidimo sąlygos.    

Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamasi TIPK taisyklių 97 punktu Agentūra papildo 2018-03-

30 atnaujintą TIPK Leidimą „Vandens paėmimas“ dalimi ir patikslina TIPK leidimo 10 dalies 

„Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus“ galiojančias sąlygas.   

Šiuo Sprendimu taip pat tikslinama AB „Klaipėdos nafta“ Ūkio subjekto aplinkos 

monitoringo programa. Tikslinama Ūkio subjektų monitoringo programos Taršos šaltinių su 

nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas (3 lentelė). Į Taršos šaltinių su nuotekomis 

išleidžiamų teršalų monitoringo planą įtraukti papildomi kontroliuotini teršalai – DEHP ir 

nonilfenoliai. 

Vadovaudamasi Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų2 15.1 papunkčiu, Agentūra 

derina AB „Klaipėdos nafta“ patikslintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo3 3.2.1. 

papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones, 

patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo 

                                                 
1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 
2 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. D1-546 ,,Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“. 
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organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino 

laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais), karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 

TIPK leidimai ir jų priedai išduodami juos tvirtinant elektroniniu parašu ir siunčiami tik el. ryšio 

priemonėmis. 

Patikslinto TIPK leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje www.gamta.lt. 

Šis sprendimas pridedamas prie TIPK leidimo ir įtraukiamas į TIPK leidimo priedų sąrašą. 

Šį sprendimą Jūs galite apskųsti4. 

PRIDEDAMA: 

1. Galiojančios sąlygos, 4 lapai. 

2. Patikslintos sąlygos, 8 lapai. 

3. Patikslinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 3 lapai. 

 

 

Direktorius            

        Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 

                                                 
4 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. 
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