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DĖL KLAIDŲ IŠTAISYMO ATRANKOS IŠVADOJE DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS - 1,5 MW GALIOS MOBILIOS BIOKURO KATILINĖS SU SANDĖLIU ĮRENGIMAS 
RAUDONDVARIO KATILINĖJE, ADRESU KONDROTO G. 12, RAUDONDVARIS, KAUNO 
RAJONE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo 
administravimo įstatymo 35 straipsnio nuostatomis ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai 
pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, V skyriuje nustatyta tvarka, ištaiso Agentūros 2018-
11-08  priimtoje atrankos išvadoje Nr. (30.3)-A4(e)-2188 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos - 1,5 MW galios 
mobilios biokuro katilinės su sandėliu įrengimas Raudondvario katilinėje, adresu Kondroto g. 12, 
Raudondvaris, Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada) padarytą klaidą – 1 ir 8 
punktuose iš „UAB „Kauno energija“ į „AB „Kauno energija“. Agentūra šias klaidas traktuoja kaip 
padarytas technines klaidas. Pažymime, kad šių klaidų ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 
LT-01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402, Vilnius) 
per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos.

PRIDEDAMA. Agentūros 2018-11-26 Pataisyta Atrankos išvada Nr. (30.30-A4-8713 dėl planuojamos 
ūkinės veiklos - 1,5 MW galios mobilios biokuro katilinės su sandėliu įrengimas Raudondvario katilinėje, 
adresu Kondroto g. 12, Raudondvaris, Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo, 8 lapai.

Taršos prevencijos departamento direktorė,
atliekanti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
funkcijas

Justina Černienė

Zita Vaitiekūnienė, 845 514481, el. p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt
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