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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-18 gavo UAB Nomine Consult 
parengtą 2019-12-18 raštu Nr. 18/12/2019-R1 „Dėl UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės paraiškos pakartotino teikimo“ pateiktą UAB „Vilniaus 
kogeneracinė jėgainė“ patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti 
(toliau – Paraiška) ir pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi 2019-09-09 UAB Nomine Consult pateiktą UAB 
„Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ Paraišką, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 
papunkčiu, 2019-11-04 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-5554 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos. 
Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraišką Jums grąžiname ir teikiame pastabas, kurios 
atsirado išnagrinėjus patikslintoje Paraiškoje nurodytą informaciją:

1. Paraiškoje nurodyta: „<..> VKJ išskiriama į 2 dalis - atliekų jėgainė ir biokuro jėgainė: 
atliekas naudojantis kogeneracinis įrenginys su visa būtina inžinerine infrastruktūra, bendros 
inžinerinės sistemos skirtos atliekas ir biokurą naudojantiems kogeneraciniams įrenginiams ir 
jungtys su išorine infrastruktūra (atliekų jėgainė); biokurą naudojantis kogeneracinis įrenginys su 
visa būtina inžinerine infrastruktūra ir biokuro ruošos bei sandėliavimo sistema (biokuro jėgainė). 
<..>“. Atsižvelgiant į tai, siūlome Paraiškos skyriuje „III. Gamybos procesai“ papildyti detalų 
planuojamų vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymą, aiškiai ir nuosekliai aprašant kiekvieno atskirai 
įrenginio (atliekų jėgainės ir biokuro jėgainės) technologinius procesus.

2. Pagal šiame punkte žemiau išdėstytas pastabas prašome patikslinti Paraiškos 16 priede 
pateiktą UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ ŠESD stebėsenos planą:

a. A lapo lentelė yra pildoma tokiu principu: veiklos vykdytojas pateikia ŠESD 
stebėsenos planą kompetentingai institucijai (toliau – KI), tai yra 1-a plano versija; 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos 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“
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KI gražina planą po pastabų veiklos vykdytojui, tai yra 2-a plano versija; veiklos 
vykdytojas pataiso planą pagal KI pastabas, tai yra 3-ia plano versija; KI tvirtina 
planą, tai yra 4-a plano versija, visos šios versijos turi atsispindėti A lapo 1 dalies 
lentelėje. Visi lentelės laukeliai turi būti užpildyti. Prašome ateityje išlaikyti tokį 
lentelės pildymo principą. 

b. Prašome A lapo lentelėje pataisyti versijos numerius, plano „2019-11-04 Grąžinta su 
pastabomis“ versijos numerį ištaisykite iš „1“ į „2“. Plano „2019-12-18 pateiktas 
kompetentingai institucijai“ versijos numerį ištaisykite iš „2“ į „3.“

c. Pagal aukščiau pateiktą pastabą pataisius versijos numerius prašome B lapo 2 dalies 
e punkte įrašyti naujausią ŠESD stebėsenos plano versiją. Tituliniame lape versijos 
numeris turi atsinaujinti automatiškai (įsitikinkite, kad atsinaujino).

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.
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