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SPRENDIMAS 
PAKEISTI UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ TIPK LEIDIMĄ 

Nr. T-K.4-24/2019 

2022-10-       NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos  apsaugos  agentūra  (toliau  –  Agentūra),  vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos
aplinkos  apsaugos  įstatymo 191 straipsnio  devintąja  dalimi,  TIPK taisyklių1 89  punktu,  priima
sprendimą  pakeisti  UAB „Kauno  kogeneracinė  jėgainė“  taršos  integruotos  prevencijos  ir
kontrolės leidimą Nr. T-K.4-24/2019 (toliau – TIPK leidimas) eksploatuoti kogeneracinę jėgainę,
adresu Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Kauno r.

TIPK leidimas parengtas pagal UAB „Nomine Consult“ 2022-08-25 raštu Nr. 25/08/22-R1
pateiktą  paraišką TIPK leidimui pakeisti  (toliau – paraiška),  parengtą atsižvelgiant  į Agentūros  
2022-07-26 raštu Nr. A4E-8570 ir 2022-08-25 raštu Nr. A4E-9544 pateiktas pastabas.

Visuomenė apie gautą paraišką buvo informuota 2022-04-20 laikraštyje „Lietuvos rytas“ bei
Agentūros  tinklalapyje.  Agentūra  iš  suinteresuotos  visuomenės  gavo  pastabų  ir  pasiūlymų  dėl
paraiškos  TIPK leidimui  pakeisti.  Suinteresuotos  visuomenės pasiūlymai,  pastabos ir  atsakymai
suinteresuotai  visuomenei  paskelbti  Agentūros  interneto  svetainėje  https://aaa.lrv.lt/ rubrikoje
Svarbu! / Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Pastabų  paraiškai  ir  pasiūlymų  TIPK  leidimo  reikalavimams  parengti  iš  Kauno  rajono
savivaldybės  administracijos  negauta.  Paraiška  2022-09-07 raštu  Nr.  (2-11 14.3.12 Mr)2-43550

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtin-
tos 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“.
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suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentu  ir  2022-08-17  raštu  Nr.  AD5-15596  su  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie
Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu.

Agentūra, vadovaudamasi TIPK taisyklių 41 ir 421 punktais, 2022-09-15 sprendimu Nr. A4E-
10212 priėmė paraišką.

Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad paraiška leidimui pakeisti atitiko TIPK
taisyklių  nuostatas,  Agentūros  2022-03-08 sprendimu Nr.  (30.1)-A4E-2650 priimtą  išvadą  „Dėl
efektyvesnio  įrenginių  išnaudojimo  UAB  „Kauno  kogeneracinėje  jėgainėje“  poveikio  aplinkai
2022“ bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Sprendimo priėmimo metu sąlygų, nurodytų Lie-
tuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio dešimtojoje dalyje, nenustatyta.

Pakeistam  TIKP  leidimui  paliekamas  anksčiau  suteiktas  numeris  T-K.4-24/2019 pagal
Agentūros TIPK leidimų numeracijos tvarką.

Šį sprendimą 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 paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1) TIPK leidimas, 78 lapai;
2) Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais (pateikiama per nuorodą);
3) Aplinkos monitoringo programa, 23 lapai;
4) Metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas su priedais,

85 lapai;
5) Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (įmonės patvirtintas 2022-08-

10), 30 lapų;
6) Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (įmonės patvirtintas 2022-

08-10), 81 lapas.

Direktorė Milda Račienė
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