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Siunčiama e. pristatymu

Į2021-09-09 Nr. D2(2.11-1)-2150

SPRENDIMAS
DĖL AB „ORLEN LIETUVA“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2021-10-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2021-09-09 raštu Nr. D2(2.11-
1)-2150 gautą AB „ORLEN Lietuva“ (Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav.) patikslintą 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 2/T-Š.4-6/2015 (toliau – TIPK 
leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis 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), 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Prie paraiškos pridėtame lydraštyje rašote, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio 
reglamente (toliau – Reglamentas) numatyta galimybė dalinai išvalytą gruntą perduoti išoriniams 
atliekų tvarkytojams ir šiuo metu dalinai išvalytas gruntas iš įmonės teritorijos nėra išvežamas. 
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dalinai išvalytas gruntas iš įmonės teritorijos nėra išvežamas, 
prašome koreguoti Reglamentą pagal esamą situaciją. Atkreipiame dėmesį, kad, pasikeitus situacijai, 
vadovaujantis TIPK taisyklių 311 punktu Reglamentas pakeitimui gali būti pateikiamas Agentūrai tik 
su lydraščiu, nurodant pakeitimo priežastį. 

2. Pastabos šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir apskaitos planui (toliau – ŠESD 
stebėsenos planas):

2.1. ŠESD stebėsenos plano (Excel versijoje) tituliniame lape nenurodyta plano pateikimo 
data ir teisiškai atsakingas asmuo.

2.2. A lapo 1 dalies lentelėje „Stebėsenos plano versijų sąrašas“  pirmoje eilutėje nurodyti 1-
ąją IV-ojo ES ATLPS  ŠESD stebėsenos plano versiją.

2.3. ŠESD stebėsenos plano C lapo 6 dalies e punkto lentelėje nurodytas sukėliklis F1 
“Skystasis kuras”., o metinėje ŠESD ataskaitoje žymima F1 “Mazuto distiliavimo likutis”. Prašome 
patikslinti sukėliklio F1 pavadinimą ŠESD stebėsenos plane ir jo priede „Naftos perdirbimo produktų 
gamyklos sukėliklių diagrama”.

2.4. D lapo 7 dalies d punkte atnaujinti informacijos šaltinio „IS1“ nuorodą, kadangi nurodyta 
nebeaktuali nuoroda (Nurodyti: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-
prognoziu-ataskaitos).
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2.5. F4 sukėliklio (Angliavandenilinės dujos) GŠV ir ITF vertės nustatomos pagal įmonėje 
daugiau nei prieš dešimt metų (2008-2010 m.) atliktų laboratorinių tyrimų rezultatų vidutines 
reikšmes. Prašome atlikti naujus vienkartinius matavimus ir sukėlikliui F4 taikyti atnaujintas vertes.

2.6. E lapo F6 sukėliklis (Naftos koksas) f punkto lentelės dalyje „i. Grynojo šilumingumo 
vertė (gšv)“ ištrinti užbrūkšniuotą tekstą, dalyje „v. Anglies kiekis“ stulpelyje „Reikalaujama 
pakopa“ ir stulpelyje „Taikoma pakopa“ vietoje „3” nurodyti „Nėra pakopos“, „vi. „Biomasės dalis 
(jei taikoma)“ H stulpelyje ištrinta formulė ir įrašyta neteisinga reikalaujama pakopa (turėtų būti 3 
reikalaujama pakopa). 

2.7. E lapo F6 sukėliklis (Naftos koksas) g punkto lentelės dalyje „i. Grynojo šilumingumo 
vertė (gšv)“ ištrinti užbrūkšniuotą tekstą.

2.8. E lapo F6 sukėliklis (Naftos koksas) h punkto dalyje „Pastabos ir paaiškinimai“ ištrinti 
antrą pastraipą, nes ji nebeaktuali.

2.9. E lapo F7 sukėliklis (Naftos koksas) h punkte „Pastabos ir paaiškinimai“ nurodyti: 
„*Numatytos vertės kinta kiekvienais metais, todėl pagal SAR 31 straipsnio 2 dalį nurodome patikimą 
šių verčių šaltinį (Kasmet atnaujinama Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaita)“.

2.10. Tvirtinimui prašome pateikti teisiškai atsakingo asmens pasirašytą ŠESD stebėsenos 
planą  Excel formatu ir skanuotą pilnos sudėties PDF versiją bei visus ŠESD stebėsenos plano 
priedus.

Šį atsakymą 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 įteikimo dienos.
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