
APLINKOS APSAUGOS AGENT RA

Biudžetin  staiga, A. Juozapavi iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, te l. 8 706 62 008, el.p. aaa@gamta.lt,  https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 188784898

 

  2022-02-18 Nr. R-02E-3029AB  energija“ 
el. p. klenergija@klenergija.lt

   

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
el. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS 
 AB “    ENERGIJA    

TIPK LEIDIMO NR. (11.2)-30-69/2005/T-KL.1-5/2015   
BEI PATIKSLINIMO IR ŠILTNAMIO     

PLANO PATVIRTINIMO 

2022-03-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija priimanti   
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo ,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir   
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“ (toliau – TIPK  
92.10    ,  AB  energija“  

  (toliau –  RK), adresu  pl. 26, , Taršos integruotos 
prevencijos ir  leidime Nr. (11.2)-30-69/2005/T-KL.1-5/2015 (toliau – TIPK leidimas) 
nustatytas  ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  191 
straipsnio 13 dalimi ir TIPK  97.3    kad TIPK leidimo keisti 
nereikia,  turi  patikslintos TIPK leidimo 
              Atsižvelgiant  tai, kad atsirado naujas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 027   bus 
nukreipiami  iš      – garo  (toliau – GK)  Nr.9 ir Nr.3, o 
esamas aplinkos oro taršos šaltinis Nr.001,   šiuo metu nukreipiami  iš GK Nr.9 ir GK 
Nr.3, lieka rezerviniu,  patikslina  RK TIPK leidimo 2   veiklos 
aprašymas“ ir 8 punkto „Tarša  aplinkos  7  „Leidžiama tarša  aplinkos  ir 8  
„Leidžiama tarša  aplinkos  esant   veiklos   

 ir patikslintas  pateikia kartu su šiuo  sprendimu. 
             Eksploatuojant  ir vykdant TIPK leidimo  laikymosi  turi  
vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo  Šis  sprendimas  TIPK 
leidimo  patikslinimo yra  ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.



2

Pažymime, kad šiuo  sprendimu tvirtinamas  RK metinis  
šiltnamio    (toliau – ŠESD)  planas, kadangi, vykdant Šiltnamio 

    taršos  skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d.  Nr. D1-231 
(nauja redakcija LR aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 4 d.  Nr. D1-739) 6  

 RK parengtas metinis  ŠESD  planas atitinka 2018 m. gruodžio 19 
d. Komisijos  reglamento (ES) Nr. 2018/2066   šiltnamio  

  kiekio  ir  teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
 2003/87/EB, kuriuo iš dalies  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012, 

reikalavimus.
            Taip pat,  tai, kad šiuo metu  pagrindo keisti TIPK leidimo, paslauga  TIPK 
leidimo pakeitimo, pagal  2022-02-18  Nr. R-02E-3029 nesuteikta, galite kreiptis  

   prie  ministerijos (toliau – VMI)    
 rinkliavos už leidimo   Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos   10 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  rinkliavos  ir 
 ,  Lietuvos Respublikos  2000 m. gruodžio 15 d. 

nutarimu Nr. 1458    rinkliavos   ir  rinkliavos 
 ir   patvirtinimo“ 7 punktu,  rinkliava gali   

pagal  rinkliavos     teritorinei Valstybinei  
inspekcijai. Prašymas   pateikiamas Lietuvos Respublikos  
administravimo  87 straipsnyje nustatyta tvarka.

   turite   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
PRIDEDAMA:
1.  , 7 lapai 
2. Patikslintos , 7 lapai.
3. Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo Nr. (11.2)-30-69/2005/T-KL.1-

5/2015 priedai, 1 lapas.
4. Metinis  ŠESD  planas su priedais.
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