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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 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-05-25 raštu Nr. (5.6)-AD5-7806 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktą Agentūros pastabą:

Patikslintos paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ nurodyta, kad „10 lentelė 
„Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“ užpildyta panaudojant Aplinkos oro 
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, kuri buvo suderinta su Aplinkos 
apsaugos agentūra 2019-02-22, rašto Nr. (30.1)-A4-1363, duomenis, 16c_priedas, o patikslintos 
paraiškos 11 lentelė „Tarša į aplinkos orą“ užpildyta remiantis UAB „Ekometrija“ atliktais 
matavimais: 16_priedas – Leidimas atlikti matavimus; 16a_priedas – teršalų išmetamų į aplinkos 
orą skaičiavimai; 16b_priedas – Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų 
protokolai“,  tačiau kartu su patikslinta paraiška minėti priedai nepateikti. Atsižvelgiant į tai 
prašome pateikti VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ minimą 16 priedą ir jo priedėlius, t.y. 
pakartotinai prašome pateikti aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimus. 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, 
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. 

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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Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu2 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 2020-05-25 rašto Nr. (5.6)-AD5-7806 kopija, 4 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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DĖL AB „PANEVĖŽIO STIKLAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 
Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyrius gavo prašymą pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl 
AB „Panevėžio stiklas“ patikslintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti (toliau – Paraiška).

Išnagrinėję pateiktus dokumentus teikiame šias pastabas:
1. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 2 lentelėje pateikta informacija 

apie atliekų sutvarkymo priemones, tačiau dalis nurodytų įmonių neturi teisės nurodytų atliekų 
lentelėje pateiktais kodais (nėra užsiregistravę Atliekų tvarkytojų valstybės registre kaip turintys 
teisę tvarkyti atliekas atitinkamais kodais) – UAB „Kauno stiklas“ neturi teisės S5 būdu tvarkyti 
atliekų kodu 15 01 07, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ neturi teisės R12 ir R5 
būdais tvarkyti atliekų kodu 17 02 02. Informacija Plano 2 lentelėje turi būti patikslinta.

2. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-24 raštu Nr. (28.5)-A4-3165 priimtos atrankos 
išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 5 p. nurodoma, kad į lietaus 
kanalizacijos tinklus iš gamybinių cechų ir nuo teritorijos yra išleidžiama apie 93700 m3 nuotekų. 
Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 26/17-105, 2017-07-05, sudarytos tarp UAB 
„Panevėžio gatvės“ ir AB „Panevėžio stiklas“, 1.2. p. AB „Panevėžio stiklas“ sąlyginai švarias 
nuotekas iš gamybos bei paviršines nuotekas išleidžia į UAB „Panevėžio gatvės“ eksploatuojamus 
paviršinių nuotekų tinklus. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193, 
23 p. buitinių, komunalinių ir (ar) gamybinių nuotekų išleidimui į paviršinių nuotekų tvarkymo 
sistemas taikomi visi teisės aktuose nustatyti reikalavimai tokių nuotekų išleidimui į aplinką. 
Tokiu atveju vadovaujamasi prielaida, kad nuotekos išleidžiamos tiesiai į aplinką toje vietoje, kur 
įrengtas paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką išleistuvas.

Atsižvelgiant į tai, manome, kad Paraiška turi būti papildyta pagal Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento 33.3. p. reikalavimus. Taip pat, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. 
D1-546, 7.2. p. reikalavimais, turi būti vykdomas su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas, 
tačiau, kartu su Paraiška, atnaujinta ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, kurioje būtų 
numatytas poveikio vandens kokybei monitoringo planas, nėra pateikta.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 361.2 p. jei paraiška 
leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar 
netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms 
nustatyti ar nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje 
nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, NVSC, savivaldybės vykdomoji 
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institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, AAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų 
paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir AAA nustato bent vieną iš Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytų paraiškos nepriėmimo sąlygų, AAA priima 
sprendimą nepriimti paraiškos ir apibendrintas AAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės 
vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia 
pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams.

Direktorė Inga Buzienė

Monika Šimeliūnaitė, tel. +370 659 09348, el. p. monika.simeliunaite@aad.am.lt
Domantas Žilėnas, tel. +370 659 67433, el. p. domantas.zilenas@aad.am.lt
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