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SPRENDIMAS
DĖL UAB „PARSEKAS“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2020-0       Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Parsekas“ pavojingų 
atliekų tvarkymo laivuose Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje, patikslintą paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-KL.1-22/2017 (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 žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-02-26 raštu Nr. (30.1)-A4-612 pateiktą pastabą. 
Pakartotinai prašome pateikti žemės sklypo, prie kurio krantinių vykdomas laivų švartavimas, 
bendrą plotą.

2. Patikslintos paraiškos 6 ir 19 punktuose rašoma, kad iš laivų užteršti vandenys (buitinės ir 
gamybinės nuotekos) surenkami vidaus vandenų tankeriais „Banga“, „Jokūbavas„ ir „Danė“ ir 
laikomi šių laivų talpyklose. Tuo tarpu, patikslintos paraiškos 1 punkte rašoma, kad  Ūkinei veiklai 
vykdyti eksploatuojamos vandens transporto priemonių (laivų: „Banga“, „Flora“ ir „Danė“) 
naftuotų atliekų laikymo talpyklos, o patikslintos paraiškos tekste (pvz. 23 punkte) rašoma, kad 
atsisakoma laivo „Jokūbavas“. Prašome patikslinti pateiktą informaciją.

3. Patikslintos paraiškos 19 punkte „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ 
pakartotinai prašome patikslinti kokios gamybinės nuotekos bus surenkamos iš kitų į Klaipėdos 
uostą atplaukiančių laivų, kokių bus imamasi priemonių, kad būtų užtikrinta nuotekų kokybė prieš 
teikiant jas į UAB „Fortum Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ ir pan.

4. Patikslintos paraiškos 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų 
kiekis“ nurodyti Mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) ir Didelių gabaritų atliekų (20 03 07) 
planuojami tolimesni atliekų apdorojimai neatitinka UAB „Parsekas“ planuojamos ūkinės veiklos 
informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktos informacijos apie minėtų atliekų 
tolimesnį apdorojimą. Pakartotinai prašome patikslinti informaciją.

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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5. Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo2 (toliau - Tvarkos aprašas), 5 
ir 5.2 p. nuostatomis, patikslintame Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau 
– Planas), turi būti nurodytas didžiausias leidžiamas įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies 
kiekis (o ne atliekų srauto bendras vienu metu laikomų atliekų kiekis kiekvienai atliekai), nurodant 
atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse3 pateiktą atliekų sąrašą, atliekų 
tvarkymo metu visos susidarančios atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą 
pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, kiekvienos atliekos sutvarkymo 
priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, 
įmonės nuomone, svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, prašome Plano 1 lentelės „Informacija apie 
Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas“ 4 grafoje, nurodyti 
didžiausius vienu metu leidžiamus įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekius, tonomis.

6. Pažymime, kad paraiškoje, Plane ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo4 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones5, 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 apskųsti6.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

2 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 
217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
4 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“.
5 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)
6 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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