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DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 

REIKALINGUMO  

 

        Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), pagal kompetenciją išnagrinėjo VĮ Ignalinos 

atominės elektrinės 2020-10-01 raštu Nr. ĮS-4521(7.9E) pateiktą informaciją dėl Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos RAS) eksploatavimo nutraukimo (toliau – 

Raštas). Rašte prašoma pateikti sprendimą dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo 

reikalingumo Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimui. 

       Informuojame, kad, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 4 punktu, TIPK 

taisyklės taikomos įrenginiuose vykdomai pramoninei (ūkinei) veiklai, sukeliančiai taršą ir 

nurodytai TIPK taisyklių 1 priede. Atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją ir vadovaujantis TIPK 

taisyklių nuostatomis, Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo veikla neatitinka TIPK taisyklių 

1 priede nurodytoms veikos rūšims, pagal kurias nustatoma, ar įrenginiui reikia turėti leidimą pagal 

TIPK taisyklių reikalavimus. 

       Pažymime, kad Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimas turi būti vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, laikantis Tarptautinės atominės energijos agentūros 

(TATENA) radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principų bei remiantis kitų šalių gerąja praktika. 

        Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.  
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V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 

 

                                                 
1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 

patvirtintos 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“. 
2 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 
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