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SPRENDIMAS 

DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR PATIKSLINIMO 

2020-10-23  Nr. (30.1)-A4(e)-9517 

 

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

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

galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.10 papunkčiu ir įvertinusi AB „Klaipėdos 

nafta“ pateiktą informaciją, atliko sąlygų peržiūrą ir vadovaudamasi Įstatymo2 191 straipsnio 13 dalimi ir 

TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu, priėmė sprendimą, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimo Nr. 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, Agentūra patikslina AB „Klaipėdos nafta“ TIPK leidimo Aplinkosaugos 

veiksmų plane galiojančias sąlygas ir patikslintas sąlygas pateikia kartu su šiuo Agentūros sprendimu. 

Eksploatuojant įrenginį ir vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti 

vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė TIPK 

leidimo dalis.  

Patikslintų TIPK leidimo sąlygų elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje 

www.gamta.lt. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3. 

PRIDEDAMA: 

1. Patikslintos sąlygos, 6 lapai. 

2. Galiojančios sąlygos, 38 lapų. 

 

 

Direktorius                              El. parašu 

           

   Rimgaudas Špokas 

 

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

                                                 
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 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) 
3
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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