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Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos

 e. pristatymu

SPRENDIMAS 
„ “   AB ORLEN LIETUVA TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

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

Aplinkos apsaugos  (toliau –  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos  191 straipsnio 12 dalimi (toliau –  ir Taršos integruotos 
prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo   
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15  Nr. D1-528  Taršos integruotos 
prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“ 
(toliau – TIPK  89 ir 98 punktais, priima  pakeisti AB „ORLEN Lietuva“, adresu 

 g. 75, Juodeikiai,  r., Taršos integruotos prevencijos ir   Nr. 2/T-
Š.4-6/2015  (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas parengtas pagal  2021-12-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-15181  
  TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška).

 apie   buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei  
tinklalapyje. Taip pat, apie    2021-07-09 raštu Nr. (30.1)-A4E-8169 
„Pranešimas apie AB „ORLEN Lietuva“ paraiškos  TIPK leidimui pakeisti“ informavo 

 rajono    Paraiškai ir  TIPK leidimo 
reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos  negauta. 

Paraiška 2021-09-20 raštu Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-114568 suderinta su Nacionalinio 
 sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  departamentu. Aplinkos 

apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos  departamentas 2021-09-29 raštu 
Nr. (5.3)-AD5-18750 informavo  kad pateiktai derinimui paraiškai ir priedams TIPK 
leidimui pakeisti  ir  neturi.

Sprendimas pakeisti TIPK   veiklos vykdytojo paraiškoje pateiktais 
duomenimis ir kartu su paraiška pateiktais dokumentais, kurie atitiko TIPK  nuostatas bei 
kitus Lietuvos Respublikos  aktus. Sprendimo  metu    191 
straipsnio 10 dalyje, nenustatyta. 

 TIKP leidimui numeris 2/T-Š.4-6/2015    
TIPK leidimo  versija patalpinta  tinklapyje adresu https://aaa.lrv.lt/.
Atkreipiame  kad veiklos vykdytojas, vadovaujantis Planuojamos  veiklos 

objekto patikrinimo prieš eksploatavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2021-07-30  Nr. D1-444  Planuojamos  veiklos objekto 
patikrinimo prieš eksploatavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, prieš  
eksploatuoti  veiklos  ir vykdyti   prieš 25 darbo dienas privalo informuoti 

 šiame apraše nustatyta tvarka.
  turite   Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio    tvarkos 
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 nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per  

 nuo jo  dienos.
PRIDEDAMA:
1. TIPK leidimas Nr. 2/T-Š.4-6/2015  
2.  naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Aplinkos monitoringo programa.
4.  2021-12-17 raštas Nr. (21)-A4E-14801  ŠESD plano patvirtinimo.
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