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SPRENDIMAS PAKEISTI UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ TERMOFIKACINĖS 

ELEKTRINĖS NR. 3 (E-3) TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

LEIDIMĄ NR. T-V.7-5/2014 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 

15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 31 punktu, priima sprendimą pakeisti 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) eksploatuoti UAB „Vilniaus energija“ 

Termofikacinę elektrinę Nr. 3 (E-3) Jočionių g. 3, Vilniuje. 

Leidimo pakeitimo pagrindas – pasikeitusių teisinių reikalavimų, kaip tai nustatyta TIPK taisyklių 

98.3.4 punkte, taikymas. Pirmajam elektrinės kurą deginančiam įrenginiui (įrašytam į Pereinamojo 

laikotarpio nacionalinį planą), 2016-01-01 – 2017-12-31 laikotarpiu taikoma išimtis, numatyta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-240 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių 

įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ 

pakeitimo“ specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 18-28 punktuose.  

 Leidimas pakeistas pagal 2015-07-24 gautą paraišką. Paraiška leidimui gauti 2015-10-21 suderinta 

su Vilniaus visuomenės sveikatos centru raštu Nr. 12(12.46)-2-12983. Agentūra paraišką priėmė 2015-11-27 

raštu Nr. (15.9)-A4-13256. Paraiška leidimui gauti atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

Veiklos vykdytojo 2015-11-24 prašymu Nr. 004-03-23743 Leidimo galiojimo laikas nustatomas nuo 

2016-01-01 iki 2017-12-31. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 

LT–01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. Termofikacinės elektrinės Nr. 3 (E-3) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimas, be priedų 38 lapai (priedai el. laikmenoje).  
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