
APLINKOS APSAUGOS AGENT RA

Biudžetin  staiga, A. Juozapavi iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, te l. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridini  asmen  registre,  kodas 188784898

 

  2020-11-11 Nr. SD-560UAB  šilumos tinklai“
e. pristatymas    

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
e. pristatymas

SPRENDIMAS 
 UAB  ŠILUMOS TINKLAI   TIPK LEIDIMO 

  IR PATIKSLINIMO

2020-11-       Nr. (30.1)-A4E-     

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija priimanti   
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 (toliau – TIPK  92.10  

 UAB  šilumos tinklai“      g. 
7, Mažeikiuose,   atliko Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo 
Nr. 19/T-Š.4-4/2014 (toliau – TIPK leidimas)   ir vadovaudamasi 2 191 
straipsnio 13 dalimi ir TIPK  97.3    kad TIPK leidimo 
keisti nereikia,  turi  patikslintos TIPK leidimo 

Atsižvelgiant  tai, kad UAB  šilumos tinklai“ aprobavo ir 2020-05-05 gavo 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos  Nr. PV-20-37 naudoti  

 išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes,  patikslina UAB  
šilumos tinklai“   TIPK leidimo 7 punkto „Vandens išgavimas“ 5  
„Duomenys apie  išgauti požeminio vandens    ir 20 punkte 
„Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65  išbraukia 15  ir 

  ir patikslintas  pateikia kartu su šiuo  sprendimu.
Eksploatuojant  ir vykdant TIPK leidimo  laikymosi  turi  

vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo  Šis  sprendimas  TIPK 
leidimo  patikslinimo yra  ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.

Informuojame, kad, atsižvelgiant  darbo organizavimo  priemones3, karantino 

1 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos 
prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  (toliau – 
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2020-03-16  Nr. AV-72  darbo organizavimo 



2

Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m.  7 d. iki karantino režimo 
pabaigos, raštai, sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu ir  elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymo   siuntos).

   turite  4

PRIDEDAMA:
1.   2 lapai.
2. Patikslintos  2 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D.  tel. +370 682 96982, el. p.  danguole.bernotiene@aaa.am.lt

Aplinkos apsaugos  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su visais pakeitimais 
ir papildymais)
4Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

   tvarkos  nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
 g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per  

 nuo jo paskelbimo arba  dienos.




