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SPRENDIMAS 
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Šiaulių energija“ Pietinės 
katilinės (Pramonės g. 10 ir 10A, Šiauliai) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui Nr. Šm-28/T-Š.8-5/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-11-05 raštu Nr. (6-
11 14.3.12 Mr)2-130278 pateiktą pastabą bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome pateikti pagrindimą. kad, rekonstravus katilus, Pietinėje katilinėje šiluminis 
galingumas padidės iki 305,161 MW, nors kuro sunaudojimo ir energijos gamybos apimtys neišaugs.

2. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo ataskaitoje rašoma, kad įmonės išmetamų į 
aplinkos orą teršalų sklaida atlikta dviem variantais (neįvertinus foninio užterštumo ir įvertinus foninį 
užterštumą), tačiau nepridėta 2 varianto (įvertinus foninį užterštumą) teršalų pažemio koncentracijų 
skaičiavimo rezultatų suvestinė lentelė.

3. Nepateikti teršalų, išmetamų į aplinkos orą,  ribinių verčių (mišriam kurui) skaičiavimai.
4. Nepateikta informacija kaip apskaičiuoti preliminarūs nereglamentuojami paraiškos 17 

lentelėje nurodyti nuotekų kiekiai.
5. Paraiškoje, taip pat aplinkos monitoringo programos 3 punkte nurodytas katilų šiluminis 

galingumas neatitinka aplinkos monitoringo programos III skyriuje esančioje lentelėje (Taršos 
šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas) nurodyto katilų šiluminio galingumo.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
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Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 jo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Šiaulių  departamento 2021-11-05 rašto Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-130278 kopija, 3 lapai.

Direktorė Milda Račienė
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DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PIETINĖS KATILINĖS PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 
departamentas  išnagrinėjo AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės esančio Pramonės g. 10 ir 10A, 
Šiauliai, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti paraiškos dokumentus.

Paraiškoje nurodoma, kad atlikus Pietinės katilinės vykdomos ūkinės veiklos pramoninio 
triukšmo tyrimus, triukšmo lygiai dienos, vakaro ir nakties metu neviršija leistinų ribinių verčių, 
reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bet pateikti tik 
2014 m. gruodžio 11 d. atlikti vykdomos ūkinės veiklos pramoninio triukšmo tyrimai. 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 
,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“  22.11 punkto nuostatomis, siūlome atlikti ūkinės veiklos 
vykdymo metu keliamo triukšmo matavimus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

Šiaulių departamento vyresnioji patarėja, laikinai 
vykdanti Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas                                               Loreta Stirblienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt
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