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SPRENDIMAS 

DĖL AB „PANEVĖŽIO STIKLAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO 

2020-04-02   Nr. (30.1)-A4(e)-2650 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Panevėžio stiklas“ esančio 

Pramonės g. 10, Panevėžyje patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 

Nr. T-P.3-8/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama 

vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka. 

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 

nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą 

paraišką. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-03-16 raštu Nr. (5.6)-

AD5-4339 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktą Agentūros pastabą: 

Patikslintoje paraiškoje nenurodyta kuo vadovaujantis užpildytos paraiškos 9 lentelė „Į 

aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis“, 10 lentelė „Stacionarių aplinkos oro taršos 

šaltinių fiziniai duomenys“ ir 11 lentelė „Tarša į aplinkos orą“. Taip pat su patikslinta paraiška 

nepateikti ir aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai. 

Atkreipiame dėmesį, kad patiklsintos paraiškos 6 priede „AB „Panevėžio stiklas“ aplinkos 

oro taršos sklaidos modeliavimas“ 1 lentelėje „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai 

duomenys“ ir 2 lentelėje „Išmetamų teršalų kiekiai“ nurodyti taršos šaltiniai ir jų numeriai nepilnai 

atitinka patikslintos paraiškos 10 ir 11 lentelėse nurodytus taršos šaltinius ir jų numerius (pvz. 

paraiškos 6 priede nurodyti tašos šaltiniai 123, 127, 135 ir 141, kurių nėra patikslintoje paraiškoje ir 

pan.). 

Atsižvelgiant į tai, paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ prašome pateikti trumpą 

aprašymą apie visus aplinkos oro taršos šaltinius (esamus ir planuojamus), apie planuojamus į 

aplinkos orą išmesti teršalus iš visų veiklos vykdytojo eksploatuojamų įrenginių. Taip pat prašome 

pateikti informaciją, kuo vadovaujantis pateikti minėtame skyriuje, į aplinkos orą numatomi išmesti 

teršalai ir jų kiekiai (t/m), bei atskirų oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Tuo atveju, jei išmetamų 

į aplinkos orą teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu, prašome pateikti metodikų 

pavadinimus ir išsiskiriančių vienkartinių maksimalių ir metinių teršalų išmetamų į aplinkos orą 

kiekių skaičiavimus, o jei išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai buvo nustatyti matavimų būdu, 

                                                 
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“. 
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tuomet prašome pateikti matavimų protokolus ir metinius išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekių 

skaičiavimus. 

Atkreipiame dėmesį, kad paaiškinimai dėl paraiškos dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo 

pateikti TIPK taisyklių 6 priede.  

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo2 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo 

organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. 

pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4. 

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-03-16 rašto Nr. (5.6)-AD5-4339 kopija, 2 lapai. 

 

 

Direktorius Rimgaudas Špokas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 
 

                                                 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“. 
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 

Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 

pakeitimais) 
4 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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