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SPRENDIMAS
„ “   UAB ZENERGIJA   TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR  LEIDIMO PAKEITIMO

2020-07-        Nr. (30.1)-A4-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos  191 straipsnio  dalimi1, Taršos integruotos prevencijos ir 

  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  2 (toliau – TIPK  
83 ir 104 punktais, priima  pakeisti UAB „Zenergija“    

 k. 4, Ignalinos r., Taršos integruotos prevencijos ir   Nr. T-U.2-4/2017 
(toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas pakeistas pagal 2020-03-05  Nr. R-20/65 ir, atsižvelgiant   
2020-04-30 raštu Nr. (30.1)-A4E-3535 pateiktas pastabas,   TIPK leidimui 
pakeisti (toliau - Paraiška). 

 apie   buvo informuota laikraštyje „Lietuvos rytas“ bei  
tinklalapyje.  Paraiškai ir  TIPK leidimo reikalavimams parengti iš vietos 
savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos  negauta.  

Paraiška 2020-03-19 raštu Nr. (9-11 14.3.12E)2-13194 suderinta su Nacionalinio  
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentu.

   2020-06-12 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-5168 „Sprendimas  UAB 
„Zenergija“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti .

Sprendimas pakeisti TIPK   tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti atitiko TIPK 
 nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo aspektus bei kitus Lietuvos Respublikos  

aktus. Sprendimo  metu    191 straipsnio dešimtojoje dalyje, 
nenustatyta.

Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, yra  prie Paraiškos leidimui pakeisti 
ir laikoma  Vilniuje, A.  g. 9.

1  išduoti ar pakeisti TIPK  arba  neišduoti ar nekeisti TIPK leidimo aplinkos ministro 
 institucija privalo priimti ne  kaip per 20 darbo  nuo sprendimo priimti TIPK   

dienos.
2 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos 
prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“.



2

Informuojame, kad, atsižvelgiant  tai, kad TIPK leidimo keitimo  buvo  
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos  
direktoriaus 2020-06-19  Nr. AV-122  karantino metu   užbaigimo 
tvarkos“,  priimsime pagal tuo metu galiojusias darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 

 3 nuostatas.  dokumentai tvirtinami elektroniniu parašu ir  tik 
el. ryšio 

           turite  4. 
PRIDEDAMA:
1. UAB „Zenergija“   Taršos integruotos prevencijos ir  leidimas Nr. 

T-U.2-4/201.
2. Suderintas UAB „Zenergija“  naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
3. Suderintas UAB „Zenergija“  naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
4. Suderinta  subjekto aplinkos monitoringo programa.

Direktoriaus pavaduotoja,           Zita 
atliekanti direktoriaus funkcijas

D.  tel. 8 706 68039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 Aplinkos apsaugos    Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2020-03-16  
Nr. AV-72  darbo organizavimo Aplinkos apsaugos  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto 
karantino laikotarpiu“ (kartu su 2020-03-20  Nr. AV-76 pakeitimu).
4 Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

   tvarkos  nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui  g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   
teisenos  nustatyta tvarka per   nuo jo paskelbimo arba  dienos.


