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Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybei apie Aplinkos apsaugos agentūros gautas paraiškas 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 
 

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti 

leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą. 

 

UAB „Vilniaus energija“ Termofikacinėms elektrinėms Nr. 2 (E-2, Elektrinės g. 2, Vilnius), Nr. 3 

(E-3, Jočionių g. 13, Vilnius) ir Rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8, Ateities g. 12, Vilnius). Ūkinės 

veiklos objekte vykdomos šios pagrindinės veiklos: šiluminės energijos gamyba. 

 

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas 

nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį). 

 

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 

Vilnius) 214 kab. darbo dienomis nuo 8
00

 iki 17
00

 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 8
00

iki 

15
45

 val. (penktadieniais) arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, 

nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas 

paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013-2014 m. 

(http://gamta.lt/cms/index?rubricId=51785c03-fd6e-4701-86ef-936e4b5ef2b2). 

 

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti 

informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki 

kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo. 

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 70662008, 

+370 5 2102561, faks.: +370 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, egle.urbonaite@aaa.am.lt, 

justina.kraskauskaite@aaa.am.lt, vilniaus.skyrius@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl 

paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.  

 

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas 

pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus. 

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo. 

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo. 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas 

sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti. 

 

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur 

skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu). 

 

Visuomenė apie gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti buvo 

informuota vietinėje spaudoje ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su 

pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto 

svetainėje. 
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