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SPRENDIMAS
  KLAIDOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

 LEIDIME NR. 4/46/T-K.3-19/2017 IŠTAISYMO

Aplinkos apsaugos  (toliau –   AB „Vilniaus paukštynas“ 
2021-04-21 rašte Nr. S/125   apie 2021-04-15  sprendimu Nr. 
(30.1)-A4E-4582 pakeistame Taršos integruotos prevencijos ir  leidime Nr. 4/46/T-K.3-
19/2017 (toliau – TIPK) nustatytas  susijusias su   aplinkos   iš taršos 
šaltinio Nr. 052 maksimaliais vienkartiniais dydžiais, teikia  ir ištaiso nustatytas 
technines klaidas.
             Informuojame, kad:

-pakeisto TIPK leidimo 7  „ Leidžiama tarša  aplinkos  pateikiant 
 apie   aplinkos   iš taršos šaltinio Nr. 052 maksimalius 

vienkartinius dydžius, nurodyti šie vienkartiniai  dydžiai: anglies monoksidas 
–  1000 (A) mg/Nm3 –  650 , azoto oksidai (A) mg/Nm3 –  2000 , sieros dioksidas (A) mg/Nm3 ir 

kietosios –  400  (A) mg/Nm3. Nustatyta, kad pakeisto TIPK leidimo 7  pateikiant 
 apie   aplinkos   iš taršos šaltinio Nr. 052 maksimalius 

vienkartinius dydžius klaidingai buvo  vienkartiniai  dydžiai paraiškoje, pagal 
 2021-04-15  sprendimu Nr. (30.1)-A4E-4582 buvo pakeistas TIPK leidimas. 

Vadovaujantis   iš     LAND 43-20131 2 priedu, 
deginant  anglies monoksidui (A) ir azoto oksidams(A) nustatytos   

   Atsižvelgiant  tai  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo  15 straipsnio nuostatomis ir  taisymo  sprendimuose 
tvarkos aprašu2  ištaiso   TIPK leidimo 7  „ Leidžiama tarša  aplinkos 

  iš taršos šaltinio Nr. 052   anglies monoksido (A)  
 –  4000 mg/Nm3 ir  azoto  (A)   - 750 mg/Nm3. 

1   iš    normos LAND-43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013-04-10  Nr. D1-244    iš     LAND-43-2013 
patvirtinimo“
2  taisymo  sprendimuose tvarkos aprašas, patvirtintas  direktoriaus 2016-06-30  Nr. 
AV-184   taisymo Aplinkos apsaugos  sprendimuose tvarkos aprašo patvirtinimo“



2

Pažymime, kad šios  klaidos ištaisymo  nepažeis    

         Šis  sprendimas yra  pakeisto TIPK leidimo dalis, ir juo turi  
vadovaujamasi vykdant   ir aplinkos apsaugos  

Informuojame, kad, atsižvelgiant  darbo organizavimo  priemones3, karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m.  7 d. iki karantino režimo 
pabaigos, raštai, sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu ir  elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymo   siuntos).

   turite  4.
          PRIDEDAMA. Pataisyta pakeisto TIPK leidimo Nr. 4/46/T-K.3-19/2017 7  
„Leidžiama tarša  aplinkos , 15 .

Direktorius Rimgaudas Špokas

D  tel. 8 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 patvirtintas Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2020-03-16  Nr. AV-72  darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su visais pakeitimais ir 
papildymais)
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  dienos.




