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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI AB „AMBER GRID“  JAUNIŪNŲ DUJŲ KOMPRESORIŲ STOTIES 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI 

2022-01-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Amber Grid“ Jauniūnų dujų 
kompresorių stoties, adresu Lipuvkos vs. 3, Širvintų sen., Širvintų r., paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-V.3-4/2014 (toliau – TIPK leidimas) 
pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021-12-07 raštu Nr. 
(10-11 14.3.12 Mr)2-140323 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 17 lentelėje nurodoma, kad paviršinės nuotekos surenkamos nuo 2,2 ha ploto 
teritorijos. Prašome pateikti informaciją ar ši teritorija priklauso galimai teršiamų teritorijų grupei.

2. Prašome paaiškinti kaip nustatytas Paraiškos 18 lentelėje nuotekų užterštumas prieš 
valymą.

3. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl  Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo“,  prašome patikslinti Paraiškos 18 lentelėje į aplinką išleidžiamų nuotekų koncentraciją. 

4. Prie Paraiškos turi būti pridėti nuotekų, nurodytų Paraiškos 18 lentelės 5, 10 ir 12 grafose, 
kiekio skaičiavimai.  

5. Monitoringo programos VI skyriuje neteisingai nurodyti informacijos ir monitoringo 
ataskaitų gavėjai ir pateikimo terminai.

6. Pastabos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėsenos ir apskaitos planui:
6.1. ŠESD stebėsenos plano A lapo 1 dalies lentelėje „Stebėsenos plano versijų sąrašas“  

pirmoje eilutėje nurodyti 1-ąją IV-ojo ES ATLPS  ŠESD stebėsenos plano versiją, taikymo datą. 
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Laukelyje „Skyriai, kuriuose padaryta pakeitimų“ nurodyti ŠESD stebėsenos plano keitimo 
priežastis.

6.2. C lapo 5 dalies d punkte prašome patikslinti apytikrį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį, 
nurodant vidutinį metinį ankstesnio apyvartinių taršos leidimų prekybos laikotarpio 2013-2020 m. 
išmetamųjų ŠESD kiekį.

6.3. C lapo 5 dalies b punkte nurodytame priede „AB AMBER GRID_ŠESD sukėliklių 
diagrama“ prašome nurodyti visų taršos šaltinių galingumus (MW).

6.4. C lapo 6 dalies b punkte visus taršos šaltinius išskirstyti po vieną atskirose eilutėse ir 
nurodyti tikslius katilų  pavadinimus (pvz.: „S-1” Kompresorinis agregatas „THM 1304-11“, 38 
(MW).

6.5. D lapo 7 dalies a punkte, K lapo 23 dalies d punkte ir kitose ŠESD stebėsenos plano 
dalyse bei priede „AB „AMBER GRID“ ŠESD duomenų valdymo ir kontrolės planas“ minimas 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 nebegalioja. Prašome atnaujinti informaciją ir naudotis 
2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu Nr. 2018/2066 „Dėl išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012”.

6.6. D lapo 7 dalies d punkte atnaujinti informacinio šaltinio „IS1“ pavadinimą ir nuorodą 
(Kasmet atnaujinama Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita, https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos). Ištrinkite neaktualią informaciją eilutėje 
„IS2“, nes ji kartojasi su „IS1“.

6.7. E lapo F1 sukėliklis (Gamtinės dujos) g punkte prašome atnaujinti GŠV ir ITF vertes 
pagal vertes, pateiktas  2021 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje 
(https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema/informacijos-mainu-
centras).

6.8. Neužpildytas E lapo F2 sukėliklis (Dyzelinas) a punktas.
6.9. E lapo F2 sukėliklis (Dyzelinas) g punkte prašome atnaujinti GŠV ir ITF vertes pagal 

vertes, pateiktas 2021 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema/informacijos-mainu-centras).

6.10. K lapo skiltyse „Trumpas procedūros aprašymas“ pateikti išsamesnius procedūrų 
aprašymus.

6.11. K lapo skiltyse „Už procedūrą ir pateiktus duomenis atsakingas darbuotojas“ nurodyti 
atsakingą darbuotoją.

6.12. K lapo skiltyse „Vieta, kurioje laikomi įrašai“ nurodyti konkrečią dokumentų saugojimo 
vietą.

6.13. Neužpildytas K lapo 20 dalies d punktas.
6.14. Neužpildytas K lapo 20 dalies i punktas.
6.15. Neužpildytas K lapo 20 dalies j punktas.
6.16. Neužpildytas K lapo 20 dalies k punktas.
6.17. Prašome ištrinti K lapo 25 dalies a punkto lentelėje pateiktą informaciją, nes ji 

nebeaktuali.
Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 
Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
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Šį sprendimą Jūs 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.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Vilniaus  departamento 2021-12-07 rašto Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-140323 kopija, 3 
lapai.

Direktorė Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@gamta.lt
A. Nausėdienė, tel. +370 664 33794, el. p. ausra.nausediene@gamta.lt



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
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el. p. vilnius@nvsc.lt
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2021-12- Nr. (10-11 14.3.12 Mr)2-Aplinkos apsaugos agentūrai
Taršos prevencijos departamentui
el. p. aaa@aaa.am.lt

Į 2021-11-25 Nr. (30.1)-A4E-13674

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI NEDERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas (toliau – Vilniaus departamentas), išnagrinėjęs AB „Amber Grid“ dujų kompresorių 
skyriaus, Lipuvkos vs. 3, Širvintų r. sav., paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal kompetenciją teikia atsakymą.

Vilniaus departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis 
teikia pastabą – nepateikta informacija apie kiekvieno taršos šaltinio keliamą triukšmo lygį bei 
prognozuojamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, negalima įvertinti sprendinių atitikties Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 
birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 7 punkto 
reikalavimui.

Vilniaus departamento direktorė                                                                                           Rolanda Lingienė
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