
PATVIRTINTA 
Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2018 m. birželio 29 d.  
įsakymu Nr. AV - 190 

 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROL ĖS LEIDIM Ų, IŠDUOTŲ 

PAGAL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROL ĖS LEIDIM Ų 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. VASA RIO 27 D. ĮSAKYMU 
NR. 80 „DĖL  TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROL ĖS LEIDIM Ų 
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PRIEDĄ, KEITIMO Į TARŠOS LEIDIMUS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 
 1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – 
TIPK 2 priedo leidimai), pakeitimo į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-
259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – Taisyklės), reikalavimus atitinkančius taršos leidimus, turinčius  atitinkamas specialiąsias 
dalis (toliau – taršos leidimai) tvarką. 
 

II SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  KONTROL ĖS 

LEIDIMUS, IŠDUOTUS PAGAL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENC IJOS IR 
KONTROL ĖS LEIDIM Ų IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLI Ų, 
PATVIRTINT Ų LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. VAS ARIO 

27 D. ĮSAKYMU NR. 80, RINKIMAS, ĮVERTINIMAS, PAPILDOM Ų DUOMENŲ 
UŽKLAUSIMO IR PATEIKIMO TVARKA 

 
2. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), įgyvendindama Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 
Įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 3.2.5 
papunktį, inicijuoja TIPK 2 priedo leidimų pakeitimo į taršos leidimus procedūrą, parengdama 
taršos leidimo projektą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimo informaciją. Taršos leidimo projekto 
rengimo metu nustačius, jog trūksta informacijos, yra poreikis atnaujinti turimą informaciją arba 
reikalinga papildyti/tikslinti Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus dokumentus, Agentūra 
elektroninėmis ryšio priemonėmis ar kitu būdu gali kreiptis į veiklos vykdytoją, turintį TIPK 2 
priedo leidimą (toliau – veiklos vykdytojas), prašydama pateikti informaciją užpildant Duomenų 
teikimo formą (1 priedas) ir/ar pateikiant reikalingą informaciją dėl Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose 
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nurodytų dokumentų. Visais atvejais veiklos vykdytojai informuojami, jog vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 
priedo leidimas gali būti panaikintas veiklos vykdytojo prašymu. 

3. Veiklos vykdytojai, gavę Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, atsižvelgdami į 
Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje numatytą pareigą leidimo keitimą inicijuojančiai aplinkos ministro 
įgaliotai institucijai pateikti duomenis, per 30 darbo dienų pateikia Agentūrai pagal Agentūros 
prašymą užpildytas Duomenų teikimo formos dalis ir kitą informaciją. Kai veiklos vykdytojas dėl 
objektyvių priežasčių negali per nurodytą laikotarpį pateikti Agentūros prašomos informacijos, jis 
turi informuoti Agentūrą, kada bus pateikta informacija, reikalinga TIPK 2 priedo leidimo keitimui į 
taršos leidimą. 

4. Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 71 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 
priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente (toliau – Reglamentas), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma arba 
atskirai Agentūrai paprašius pateikia atnaujintą, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą 
Reglamentą, parengtą pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo formą, užpildant ją pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas. 

5. Atsižvelgiant į Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, 
derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 
m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 
rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punkto nuostatas, tuo atveju, 
jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Nutraukimo planas), veiklos vykdytojas kartu su 
Duomenų teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia atnaujintą įmonės vadovo ar jo 
įgalioto asmens patvirtintą Nutraukimo planą. 

6. Atsižvelgiant į Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio 
subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“, 19 punkto nuostatas, tuo atveju, jei dėl perkeliamų 
TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programoje (toliau – Monitoringo programa), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų teikimo forma 
arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia atitinkamą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens 
patvirtintą Monitoringo programos dalies pakeitimą. 

7. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 
dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto nuostatas, tuo 
atveju, jei dėl perkeliamų TIPK 2 priedo leidimo sąlygų, pasikeičia informacija Šiltanmio efektą 
sukeliančių dujų stebėsenos plane (toliau – ŠESDS planas), veiklos vykdytojas kartu su Duomenų 
teikimo forma arba atskirai Agentūrai paprašius pateikia parengtą ŠESDS plano pakeitimą kartu su 
2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) 12 straipsnyje išvardintais dokumentais. 

8. Jei Agentūra, per Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytą laikotarpį negauna informacijos iš 
veiklos vykdytojo, Agentūra pakartotinai kreipiasi į veiklos vykdytoją, prašydama pateikti 
informaciją ir nurodo informacijos pateikimo terminą. Jei veiklos vykdytojas po pakartotinio 
Agentūros kreipimosi per nurodytą laikotarpį prašomos informacijos nepateikia, TIPK 2 priedo 
leidimų pakeitimo į taršos leidimus procedūra nevykdoma tol, kol veiklos vykdytojas nepateikia 
reikalingų duomenų.  
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9. Jei veiklos vykdytojas Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytu atveju nepateikia prašomos 
informacijos, Agentūra esant poreikiui gali kreiptis į aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 
vykdančią instituciją Aplinkos apsaugos departamentą (toliau – aplinkos apsaugos valstybinę 
kontrolę vykdanti institucija) prašydama pateikti turimą informaciją apie veiklos vykdytoją.  

10. Jei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija pateikia informaciją, kad 
veiklos vykdytojas neegzistuoja ar bankrutavęs (bankrutuojantis), o veikla, kuriai buvo išduotas 
TIPK 2 priedo leidimas, nebevykdoma, įrenginio teritorija ir patalpos yra išvalytos ir/ar perduotos 
turto savininkui ir/arba jose jau vykdoma kita veikla, Agentūra esant poreikiui kreipiasi į VĮ 
„Registrų centras“ prašydama pateikti informaciją apie veiklos vykdytoją. 

11. Agentūra, gavusi iš aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijas ir/ar 
VĮ „Registrų centras“ Tvarkos aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytą informaciją, ją įvertina ir jei 
pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 
dalies 4 punkto nuostatas pradeda TIPK 2 priedo leidimo panaikinimo procedūrą Taisyklių 53 ir 54 
punktuose nustatyta tvarka.  
 

III SKYRIUS 
TARŠOS LEIDIMO PROJEKTO PARENGIMO IR PAPILDOMAI GAU TŲ DUOMENŲ 

VERTINIMO TVARKA 
 

12. Kai inicijuojant TIPK 2 priedo leidimo pakeitimo į taršos leidimą procedūrą, nustatoma, 
jog pakanka informacijos parengti taršos leidimo projektą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimo 
informaciją, Agentūra parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos 
vykdytojui, nustatydama 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo 
projektu veiklos vykdytojui siunčiama patvirtinimo forma (toliau – Forma) (2 priedas) ir 
informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 
straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai. 

13. Agentūra, gavusi iš veiklos vykdytojo Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytą informaciją 
taršos leidimo projektui parengti ir/ar Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus dokumentus: 

13.1. be specialiosios dalies „Atliek ų apdorojimas“ (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 
paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ patikrina ar tinkamai pateikti duomenys ir ar jų 
pakanka taršos leidimo projektui parengti:  

13.1.1. per 15 darbo dienų nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai įforminti ir 
pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, parengia taršos 
leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydama 5 darbo dienų terminą 
atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir 
informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 
straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai. 

13.1.2. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad pateikti ne visi duomenys ir (ar) 
dokumentai, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia TIPK 
2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, pakartotinai raštu kreipiasi į veiklos vykdytoją prašydama 
patikslinti duomenis ir dokumentus, nustatydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą duomenų 
patikslinimui; 

13.1.3. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus ir nustačiusi, kad duomenys ir 
(ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo 
sąlygoms perrašyti, per 10 darbo dienų parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui 
veiklos vykdytojui, nustatydama 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos 
leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į 
taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu 
neatlygintinai. 
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Jei duomenų nepakanka taršos leidimo projektui parengti Agentūra pakartotinai kreipiasi į 
veiklos vykdytoją raštu prašydama patikslinti informaciją ir dokumentus nustatydama ne trumpesnį 
nei 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui; 

13.2. su specialiąja dalimi „Atliek ų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 
paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“: 

13.2.1. teikia Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų dokumentų elektroninę versiją aplinkos 
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos 
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti  institucija turi pateikti Agentūrai ne vėliau, kaip 
per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo iš Agentūros dienos. Jeigu aplinkos apsaugos valstybinę 
kontrolę vykdanti institucija per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis pateiktiems 
dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi; 

13.2.2. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad duomenys ir (ar) dokumentai tinkamai 
įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę vykdanti  institucija neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų pateiktiems dokumentams, 
Agentūra parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, 
nustatydama 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. Kartu su taršos leidimo projektu 
siunčiama Forma ir informacija, informacija, kad TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimas 
keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu neatlygintinai. 

13.2.3. Agentūra per 15 darbo dienų nustačiusi, kad pateikti ne visi duomenys ir (ar) 
dokumentai, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia TIPK 
2 priedo leidimo sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti  institucija 
pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus pateiktiems dokumentams, Agentūra, apibendrinusi savo ir 
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pastabas, pakartotinai raštu kreipiasi į 
veiklos vykdytoją, prašydama patikslinti duomenis ir dokumentus, nustatydama ne trumpesnį nei 5 
darbo dienų terminą; 

13.2.4. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus su specialiąja dalimi „Atliekų 
apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ teikia 
pateiktų patikslintų dokumentų elektroninę versiją aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 
vykdančiai institucijai pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos aplinkos apsaugos valstybinę 
kontrolę vykdanti institucija turi pateikti Agentūrai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo 
patikslintų dokumentų gavimo iš Agentūros dienos; 

13.2.5. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir dokumentus ir nustačiusi, kad duomenys ir 
(ar) dokumentai tinkamai įforminti ir pakanka informacijos ir duomenų TIPK 2 priedo leidimo 
sąlygoms perrašyti, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija neturi pastabų ir (ar) 
pasiūlymų pateiktiems dokumentams, per 10 darbo dienų parengia taršos leidimo projektą, kurį 
teikia susipažinimui veiklos vykdytojui, nustatydama 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. 
Kartu su taršos leidimo projektu veiklos vykdytojui siunčiama Forma ir informacija, kad TIPK 2 
priedo leidimas į taršos leidimas keičiamas vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 
3.2.5 papunkčiu neatlygintinai. 

Jei duomenų nepakanka taršos leidimo projektui parengti ir (ar) aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę vykdanti institucija pateikė pastabas ir (ar) pasiūlymus, Agentūra, apibendrinusi 
savo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pastabas, per 10 darbo dienų 
pakartotinai kreipiasi raštu prašydama patikslinti informaciją ir dokumentus nustatydama ne 
trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą atsakymo pateikimui. 
 

IV SKYRIUS 
VEIKLOS VYKDYTOJ Ų SUPAŽINDINIMO SU TARŠOS LEIDIMO PROJEKTU 

TVARKA 
 

14. Veiklos vykdytojas, susipažinęs su taršos leidimo projektu, užpildo Formą, kurioje 
patvirtina, kad vykdoma ūkinė veikla nesikeičia ir atitinka taršos leidimo projekte nurodytas 
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įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygas (2 priedas) 
arba pateikia savo pagrįstus prašymus dėl taršos leidimo projekto aplinkos apsaugos sąlygų keitimo. 

15. Pasirašytą Formą veiklos vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas grąžina 
Agentūrai.  

16. Agentūra, gavusi Formą, įvertina veiklos vykdytojo informaciją ir ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo gauto veiklos vykdytojo pritarimo taršos leidimo projektui, parengia 3 taršos 
leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis Agentūrai, 3-iasis aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai) ir priima sprendimą neatlygintinai išduoti taršos leidimą 
kartu derindama Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus atnaujintus dokumentus. 

17. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos 
vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto 
ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija) ir 
perrašant TIPK 2 priedo leidimo sąlygas nustatoma, jog keičiasi esamos Garantijos suma, Agentūra 
informuoja veiklos vykdytoją dėl pritarimo Nutraukimo planui ir nurodo pateikti atnaujintą 
Garantiją. Tokiu atveju, Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gautos atnaujintos 
garantijos parengia 3 taršos leidimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis Agentūrai, 3-
iasis aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai) ir priima sprendimą 
neatlygintinai išduoti taršos leidimą kartu derindama Tvarkos aprašo 4 - 7 punktuose nurodytus 
atnaujintus dokumentus. 

18. Jei veiklos vykdytojas per nustatytą terminą Agentūrai Formos negrąžina (neatsiunčia), 
Agentūra pakartotinai kreipiasi į veiklos vykdytoją, nurodydama 3 darbo dienų terminą grąžinti 
Formą. Jei veiklos vykdytojas po pakartotinio Agentūros kreipimosi Formos negrąžina laikoma, kad 
veikla atitinka taršos leidimo projekte nurodytas įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) 
eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygas. Agentūra neatlygintinai išduoda Leidimą. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Kiekvienas taršos leidimo egzempliorius patvirtinamas Agentūros anspaudu, taršos 
leidimui pagal Agentūros nustatytą tvarką suteikiamas registracijos numeris.  

20. Sprendimas pakeisti TIPK 2 priedo leidimą į taršos leidimą ir pakeistas taršos leidimas 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, paskelbiamas Agentūros 
interneto svetainėje. 

21. Tuo atveju, jei Agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą Tvarkos aprašo 1 priedo 
informaciją nustato, jog perkeliant TIPK 2 priedo leidimo sąlygas jas papildomai reikia tikslinti 
Taisyklėse nustatytais atvejais, TIPK 2 priedo leidimo sąlygų tikslinimas atliekamas Taisyklėse 
nustatyta tvarka, kartu pakeičiant TIPK 2 priedo leidimą į taršos leidimą šio Tvarkos aprašo 
nustatyta tvarka. 

22. Tuo atveju, jei Agentūra, įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą Tvarkos aprašo 1 priedo 
informaciją nustato, jog reikalinga keisti esamą TIPK 2 priedo leidimą, nes veiklos pakeitimas 
atitinka Įstatymo 192 straipsnyje nustatytas taršos leidimo keitimo sąlygas, TIPK 2 priedo leidimo 
keitimas atliekamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Šiuo atveju turi būti sumokėta nustatyto dydžio 
valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą. 

23. Jei TIPK 2 priedo leidimas keičiamas dėl bet kurios iš Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytų taršos leidimo keitimo sąlygų, keičiant jį taikomas 
Įsakymo 3.2.5 papunkčio reikalavimas pakeičiant jį Taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos 
leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis. Šiuo atveju Agentūra turi teisę Tvarkos aprašo 
nustatyta tvarka paprašyti pateikti papildomus duomenis, jei jų trūksta taršos leidimo sąlygoms 
surašyti. Keičiant TIPK 2 priedo leidimą šiame punkte nustatyta tvarka, taikomi atitinkami 
Taisyklių reikalavimai TIPK 2 priedo leidimo keitimui ir turi būti sumokėta nustatyto dydžio 
valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą. 
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24.TIPK 2 priedo leidimų pakeitimą taršos leidimais Agentūra inicijuoja pagal veiksmų 
planą (Tvarkos aprašo 3-5 priedai). Kai veiklos vykdytojas pats kreipiasi į Agentūrą prašydamas 
keisti, tikslinti TIPK 2 priedo leidimą, Agentūra TIPK 2 priedo leidimo pakeitimą taršos leidimu 
inicijuoja prašymo nagrinėjimo metu. 



Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 
80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus 
tvarkos aprašo 
1 priedas 

 
DUOMENŲ TEIKIMO FORMA 

 
 

 1.1. Ar įrenginys, nurodytas TIPK 2 priedo leidime, atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo kriterijus?  
Veiklos vykdytojas, pateikdamas prašomą informaciją nurodo, kad įrenginys atitinka Agentūros nurodytus Taisyklių 1 priedo kriterijus arba, kad 
įrenginys neatitinka Agentūros nurodytų Taisyklių 1 priedo kriterijų ir tokiu atveju pats nurodo kokius Taisyklių 1 priedo kriterijus įrenginys atitinka.   

 
 TAIP, ATITINKA NE, NEATITINKA 

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEK Ų 
TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI 

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę 
aplinką (paviršinius vandens telkinius, 
filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 
per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. 
(išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama 
dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą 
išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų 
skaičiaus) 

  

1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti 
paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo 
galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių 

  



 
 

nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha 
(išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles); 
1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, 
surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, 
skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, 
stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą 
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka 
nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių 
bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas 
didesnis negu 1 ha;  

  

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, 
kuriose nepriklausomai nuo nuotekų 
kiekio/debito prioritetinių medžiagų 
koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų 
tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos 
ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-
236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į 
gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose 
yra prioritetinių pavojingų medžiagų 
(nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių 
pavojingų medžiagų kiekio); 

  

1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba 
bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, 
susidariusios valant išmetamąsias dujas; 

  

1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į 
paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir 
daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per 
metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens 
kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš 
žuvininkystės tvenkinių. 

  

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKO S 
ORO TARŠOS VALDYMUI 

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio 
vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba 

  



 
 

didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir 
kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių 
kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl 
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių 
įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;  
2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, 
kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, 
kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 0,5 
MW arba didesnė, bet nesiekia 1 MW;  

  

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą 
per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, 
išskyrus: 
2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš 
ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių 
gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose 
laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos 
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. 
įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių 
stacionarių taršos šaltinių; 
2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą 
deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis 
galingumas yra iki 20 MW ir kurie patenka į 
Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių 
normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. 
balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, taikymo 
sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 
2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius 
įrenginius; 

  

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš 
tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie: 

  



 
 

2.3.3.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, 
susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų 
veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo 
tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių 
junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam 
tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos 
ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – 
Tirpikli ų tvarka), turi būti registruojami, t. y. 
patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl 
juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede 
nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant 
pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta 
tirpiklio suvartojimo riba; 
2.3.3.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo 
sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede 
nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 
2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.  

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES ATLIEK Ų 
APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT PARUOŠIM Ą NAUDOTI IR ŠALINTI) IR LAIKYMUI  

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar 
šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) 
ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 
d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimą;  

  



 
 

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje 
viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą 
laikino laikymo laikotarpį; 

  

3.3. kasybos pramonės atliekų laikymui kasybos 
pramonės atliekų įrenginiuose. 

  

4. KRITERIJUS, KUR Į ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠI NIO 
VANDENS IŠGAVIMUI 

Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m3 per parą 
(vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau 
vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio 
(išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos 
sodininkystės poreikiams bei vandenį, 
naudojamą hidroenergijai išgauti 
hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW). 

  

5. KRITERIJUS, KUR Į ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO  
KAITOS VALDYMUI 

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio 
nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 
MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, 
skirtus pavojingoms arba komunalinėms 
atliekoms deginti). 

  

6. KRITERIJUS, KUR Į ATITINKAN ČIŲ ĮRENGINI Ų EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIV Ų PERDIRBIMUI 
Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų 

perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 
punkte.  

  

 
 

 1.2. ar nepasikeitė ir/ar veiklos vykdytojas neplanuoja keisti ūkinės veiklos, numatytos TIPK 2 priedo leidime. Jei taip, nurodyti informaciją 
apie veiklos pakeitimus; 
 
 1.3. ar veiklos vykdytojas vykdo ir/ar vykdys ūkinę veiklą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimą, kuris bus pakeistas į taršos leidimą. 
Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 priedo 
leidimas gali būti panaikintas leidimo turėtojo prašymu. 



 
 

 1.4. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių 
įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui, užpildykite žemiau esančias lenteles. 

 
 

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS 
 
 

1 1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą. 
 

Eilės Nr. 
Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo 

koordinatės 

Leistina priimtuvo apkrova  

hidraulinė teršalais (svorio vienetais) 
m3/d. parametras mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų 

(neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį. 
 

Nr. 
Teršalo 

pavadinimas 
Nuotekų užterštumas prieš valymą 

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į 
aplinką 

Minimalus išvalymo 
efektyvumas, % 

mom., 
mg/l 

Vidut., 
mg/l 

t/metus 
DLK mom., 

mg/l 
DLK vidut., 

mg/l 
DLT paros, 

t/d. 
DLT metų, 

t/m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

         
         
         
         

 

         
         
         
         



 
 

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų 
metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui. 

 

Nr. Teršalo pavadinimas 
Nuotekų užterštumas prieš valymą 

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į 
aplinką 

mom., 
mg/l 

vidut., 
mg/l 

t/metus 
LLK mom., 

mg/l 
LLK vidut., 

mg/l 
LLT paros, 

t/d. 
LLT metų, 

t/m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
        
        
        

 
        
        
        

 
 
 
1.5. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių 

įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies aplinkos oro taršos valdymui, užpildykite žemiau esančias lenteles. 
 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS 
 

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis 
 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m.  

1 2 3 
Azoto oksidai   
Kietosios dalelės   
Sieros dioksidas   
Amoniakas    
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX  
   
   



 
 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX 
   
   
 Iš viso:  

 
2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu) 

 
Įrenginio pavadinimas____________________________________ 
 

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis 

dydis metinė, 
t/m. 

vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
     Iš viso įrenginiui:  

 
 
 1.6. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių 
įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir 
laikymui, užpildykite žemiau esančias lenteles. 
 
 

ATLIEK Ų APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIM Ą NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 
 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 
 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas  
 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas Tolimesnis atliekų apdorojimas 



 
 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 
ir (ar) D15)  

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas 
laikyti bendras atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 
    

 
 

     
     

 
2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
Įrenginio pavadinimas  
 

Atliekos Atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras 
atliekų kiekis, t 

 

1 2 3 4 5 
   

 
 

    
    

 
3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla  
Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas  Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos naudojimo veiklos 
kodas (R1–R11)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 
      

     
     
 
4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 



 
 

Atliekos Atliekų šalinimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos šalinimo veiklos kodas 
(D1–D7, D10)  

Projektinis įrenginio 
pajėgumas 

Didžiausias leidžiamas 
šalinti bendras atliekų kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 
      

    
    

 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos 
kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)  Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 
    

     
    

 
 

ATLIEK Ų APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIM Ą NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 
 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 
 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas  
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų 
apdorojimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 
ir (ar) D15)  

Didžiausias vienu metu leidžiamas 
laikyti bendras atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t  

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

  

    

 

 
     
     
     

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
    

 
 

     
     

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
Įrenginio pavadinimas  
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas 

Atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti 
bendras atliekų kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 

  

    
 
 
 

 
    
    
    

1 2 3 4 5 6 7 

  
     
    
    

 
3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas 

Atliekų naudojimo veikla 

Atliekos naudojimo veiklos 
kodas  

(R1–R11)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
     
    



 
 

    
    

1 2 3 4 5 6 7 

  
     
    
    

 
4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas 

Atliekų šalinimas 

Atliekos šalinimo veiklos 
kodas (D1–D7, D10)  

Projektinis įrenginio 
pajėgumas 

Didžiausias leidžiamas 
šalinti bendras atliekų kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

      
    
    
    

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
      
    
    

 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas 
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas 
atliekos 

pavadinimas 

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti 
veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, 

S5)  
Projektinis įrenginio pajėgumas t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
     
    
    



 
 

 1.7. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių 
įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir 
laikymui, užpildykite žemiau esančią lentelę. 
 

VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINI Ų VANDENS TELKINI Ų 
 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamas išgauti vandens 
kiekis.  
 

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)  

Vandens telkinio pavadinimas  

Vandens telkinio identifikavimo kodas  

Vandens išgavimo vietos Nr.    

Vandens išgavimo vietos koordinatės    

Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis m3/m. m3/p. m3/m. m3/p. m3/m. m3/p. 

      

 
 1.8. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių 
įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies klimato kaitos valdymui, užpildykite žemiau esančią lentelę. 
 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas 
didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti) 
 

Eilės Nr. ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai 
1 2 

  
  
  



 
 
 

1.9. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios 
dalies laivų perdirbimui, užpildykite žemiau esančią lentelę. 
 

LAIV Ų PERDIRBIMAS 
 

1 lentelė. Leidžiami laivų perdirbimo įrenginio pajėgumai.  
 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________ 
 

Laivų perdirbimo 
metodas (-ai) 

Leidžiamo 
didžiausio 
perdirbti 
įrenginyje laivo 
tipas ir dydis 
(ilgis, plotis, 
gylis, GT) 

Didžiausias 
leidžiamas vienu 
metu laikyti laivų, 
skirtų 
perdirbimui, 
kiekis įrenginyje, 
matavimo 
vienetai (t, vnt. ar 
kt.) 

Didžiausias 
leidžiamas vienu 
metu perdirbamų 
laivų kiekis 
įrenginyje, 
matavimo 
vienetai (t, vnt. ar 
kt.) 

Didžiausia 
metinė laivų 
perdirbimo 
apimtis 
(LDT/metus)  

1 2 3 4 5 
 
 

2 lentelė. Leidžiamos laikyti laivų perdirbimo metu susidariusios atliekos. 
 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________ 
 

Atliekos Atliekų laikymas 

Tolimesnis 
atliekų 
apdorojimas 

Įrenginio veiklos 
apribojimai ir 
sąlygos, įskaitant 
pavojingųjų atliekų 
laikymą ir (ar) 
tvarkymą 

Kodas  Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas 
laikyti atliekų 
kiekis, matavimo 
vienetai (t, m3 ar 
kt.) 

1 2 3 4 5 6 
 

 
3 lentelė. Pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) 

II prieduose saugojimas, tvarkymas. 
 

Įrenginio pavadinimas ____________________________________________________________ 
 

Pavojingosios 
medžiagos 
pavadinimas  

Kiekis, 
saugomas vietoje 
vienu metu, 
matavimo 
vienetai (t, m3 ar 
kt.) 

Leidžiamas 
laikymo 
(saugojimo) 
būdas 

Leidžiamas 
tvarkymo būdas  

Įrenginio veiklos 
apribojimai ir 
sąlygos dėl 
pavojingųjų 
medžiagų 
laikymo, 
tvarkymo 

1 2 3 4 5 
 

___________________ 
 



 
 
 

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir  
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos  
aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.  
80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo  
2 priedas 

 
 
 

P A T V I R T I N I M A S 
 
 
 
Susipažinęs su Taršos leidimo projektu, parengtu  pagal turimą Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimą, išduotą Lietuvos Respublikos ............ regiono aplinkos apsaugos departamento 
pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 
2 priedą, p a t v i r t i n u, kad vykdoma ūkinė veikla nepakito ir atitinka  pagal Tvarkos aprašo 
reikalavimus parengto ir Agentūros ................................. raštu/el. paštu (pabraukti) pateikto Taršos 
leidimo projekte nurodytas įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo sąlygas. 

 
 
 

Parašas: _____________________________________                                   Data: ____________ 
                          (veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis)) 
___________________ 


