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DĖL 2-OSIOS BIOKURO KATILINĖS STATYBOS PIETINĖS KATILINĖS SISTEMOJE

Atsakydami į Jūsų 2022-11-15 raštu Nr. 25SA pateiktą paklausimą, vadovaudamiesi AB
„Šiaulių  energija“  (toliau  –  Bendrovė)  2022-11-30  raštu  Nr.  SD-3113,  informuojame,  kad
Bendrovės numatomas įgyvendinti projektas „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir
statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“ (toliau – Projektas) yra suderintas Šiaulių miesto savivaldybės
taryboje, parengta Projekto techninė koncepcija. 

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimo įstatymo nuostatomis, atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo.  Aplinkos apsaugos agentūros  priimta  atrankos  išvada – poveikio  aplinkai  vertinimas
neprivalomas.  Projektas  pateiktas  derinti  Valstybinei  energetikos  reguliavimo tarybai,  šiuo metu
vyksta rangos darbų pirkimo procedūros, rengiama finansavimo sutartis. 

Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos  aplinkos  projektų  valdymo  agentūros
direktoriaus  2022-11-22  įsakymu  „Dėl  finansavimo  skyrimo  projektams,  pateiktiems  pagal
priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar)
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ Projektui skirta subsidija.

Šis atsakymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta  tvarka,  gali  būti  skundžiamas  ne  vėliau  kaip  per  1  (vieną)  mėnesį  nuo šio  atsakymo
įteikimo Jums dienos: 

-  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81,
Šiauliai;

- Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, 76298
Šiauliai;

- Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus
teisių ir  laisvių viešojo administravimo srityje  turite  teisę  pateikti  skundą Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Skundams
paduoti  nustatomas  vienerių  metų  terminas  nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar  skundžiamo
sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas adresu: Gedimino pr. 56, Vilnius.
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