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Patikslintos  TIPK leidimo Nr. 19/T-Š.4-4/2014

 pavadinimas: UAB “   šilumos tinklai  

7. Vandens išgavimas.

5  Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)
Eil. 
Nr.

Eksploataciniai 

Pavadinimas Adresas
Centro 

 
(LKS 94)

Pogrupis
Kodas  

 registre
Nr.   

registre

Projektinis 
našumas 

m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Nr. 1
 g. 7,

Mažeikiai
X - 6244133
Y - 394960

I 5357 50288 11,99

2.  Nr. 2
 g. 7,

Mažeikiai
X - 6244027 
Y - 394989

I 5357 50289 11,89

20. Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65 
1. Pasibaigus kalendoriniams metams veiklos vykdytojas nuo   balandžio 30 d. netenka tokio ATL  kuris  per 

 kalendorinius metus faktiškai    ir pagal Prekybos   bei  anglies dioksido ekvivalento  
2. Apskaitos vykdymui ir  teikimui vykdyti Šiltnamio    (ŠESD)  
3. Iki   kovo 31 d.  pateikti Aplinkos apsaugos     ŠESD  ir nepriklausomo 

vertintojo tinkamumo patvirtinimo  
4. Bet kokios eksploatacijos sutrikimo atveju  kiek  skubiau, atkurti normalias    eksploatavimo 

 
5.  privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas. 



6.  operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos  ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos  
valdybai (toliau – AAD  valdyba) apie bet kokius planuojamus   arba veikimo pasikeitimus ar  kuris gali daryti 

 aplinkai. 
7. Atlikus   (t. y. pasikeitus naudojamai technologijai, atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus  
 kiekiams ir pan.)     poveikis aplinkos orui, parengti  arba (papildyti  inventorizacijos  

Suderinus  su atsakinga institucija, esant poreikiui, pakeisti TIPK 
8. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus. 
9. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti AAD  valdybai apie pažeistas šio leidimo    aplinkai  

 arba  ir nedelsiant imtis  apriboti  aplinkai ir užkirsti  galimiems incidentams ir avarijoms ateityje. 
10. Visi  vykdomo aplinkos monitoringo taškai  ir oro taršos   vietos) turi  saugiai   

ir saugojami nuo atsitiktinio  sunaikinimo. 
11. 2017 m. liepos 31 d. atnaujinus   gamybos  (toliau - GPGB),  dideliems  deginantiems  

išvadas    GPGB ir per ketverius metus nuo  GPGB  pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir  

12. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos  turi  pilnai sutvarkyta. Galutinai nutraukdamas  jos vykdytojas privalo 
   užterštumo    atžvilgiu. Jei   eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis 

medžiagomis, ir   skiriasi nuo   eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis    tos taršos 
mažinimo, siekdamas atkurti  eksploatavimo vietos 

13. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir  paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 
birželio 13 d.  Nr. V-604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir  paskirties 
pastatuose bei  gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo lygiai.

14. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos   
gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo 


