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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „KUUSAMET“ KLAIPĖDOS TERMINALO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-12-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-10-30 raštu Nr. 20/1030-1 
pateiktą UAB „Kuusamet“ Klaipėdos terminalo adresu Minijos g. 162, Klaipėda (toliau – Įrenginys) 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti 
(toliau – Paraiška).

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos 
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento (toliau – NVSC) 2020-11-18 raštu Nr. (3-11 
14.3.12E)2-103017 pateiktas pastabas (pridedama). Taip pat, Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos 2020-11-17 raštu Nr. (4.23E)-R2-3050 „Dėl UAB „Kuusamet“ paraiškos TIPK 
leidimui pakeisti“ (toliau – Raštas) pateiktas pastabas (pridedama). Rašte pateikiamos pastabos dėl 

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“ (toliau – TIPK taisyklės).
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pateiktos ne pilnos apimties Paraiškos: nepateiktas detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos 
vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas, įrenginių išdėstymas teritorijoje; neužpildyta paraiškos 
dalis „Tarša į aplinkos orą“, šioje dalyje nepateikti duomenys pagal 2018 m. atliktą aplinkos oro 
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją; dėl numatomų taikyti taršos prevencijos 
priemonių numatomai veiklai apdoroti ir laikyti juodųjų ir spalvotų metalų dulkes ir daleles (atliekų 
kodai 12 01 02; 12 01 04); neužpildyta paraiškos dalis „Teršalų išleidimas su nuotekomis į 
aplinką“: nepateikti duomenys apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens 
telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas, nepateikta informacija apie nuotekų šaltinius ir/arba 
išleistuvus, nepateikta informacija apie planuojamą išleisti nuotekų užterštumą, nepateikta 
informacija apie įrenginyje naudojamas nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemones, apie 
planuojamas vandenų apsaugos nuo taršos priemones (jei tokios planuojamos), apie nuotekų 
apskaitos įrenginius; nepateikti duomenys dėl ūkinės veiklos naudojamų įrenginių skleidžiamo 
faktinio triukšmo ir ūkinės veiklos vietoje naudojamų triukšmą mažinančių priemonių. Taip pat, 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau 
– AAD) 2020-11-19 raštu Nr. (5.3)-AD5-20568 „Dėl UAB „Kuusamet“ paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti“ (toliau – Raštas) pateiktas pastabas (pridedama). Rašte pateikiamos pastabos: dėl 
nepateiktų skaičiavimų, kuriais būtų įvertinta, ar turimų aikštelių ir pastatų ploto užtenka Paraiškos 
dokumentuose nurodytam atliekų kiekio laikymui; dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano sąmatoje nurodytų netikslių duomenų atliekų, kurių kodai 12 01 02, 20 01 34, 17 
01 03, 16 02 10. Taip pat, teikiame žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 6 punkte nurodomos naujos veiklos: juodųjų ir spalvotų (aliuminio) metalų laužo 
nebelaikomo atliekomis pripažinimas, aliuminio laužo panaudojimas R4 veikla, atitinkamai 
Paraiškos 8 punkte išskirti, naujai nurodyti projektiniai pajėgumai: aliuminio laužo 
apdorojimo ir naudojimo iki pripažinimo ne atliekomis (5000 t.) ir elektros ir elektroninės 
įrangos be pavojingų sudedamųjų dalių apdorojimas (smulkinimas) ir naudojimas iki 
pripažinimo ne atliekomis (6000 t.), kurios nėra nurodytos galiojančiame TIPK leidime. 
Atkreipiame dėmesį, kad ūkinės  veiklos keitimas ar išplėtimas, galintis daryti neigiamą 
poveikį aplinkai, gali atitikti PAV įstatymo 2 priedo 14 punkto nuostatas ir tokiu atveju 
vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi turėtų būti atlikta atranka dėl planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Tokiu atveju, vadovaujantis TIPK taisyklių 
reikalavimais, TIPK leidimas gali būti keičiamas teisės aktų nustatyta tvarka tik prieš tai 
atlikus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gavus atrankos išvadą, kad poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas, arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

2. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ pateikti duomenis, užpildant šio skyriaus 
lenteles pagal suderintą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 
ataskaitą.

3. Paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ papildyti duomenimis 
apie susidariusių nuotekų tvarkymą.  

4. Paraiškos 23 lentelėje atliekai kodu 12 01 02 prašome nurodyti naudojimo veiklos kodą ir 
planuojamą tolimesnį atliekos apdorojimą.

5. Paraiškos 26 lentelėje prašome patikslinti atliekos 19 12 12 planuojamo tolimesnio 
apdorojimo veiklą. Atkreipiame dėmesį, kad D15 yra šalinti skirtų atliekų laikymas ir šis 
kodas nurodomas lentelės 4 grafoje.
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6. Prašome patikslinti ar kai kurioms atliekoms įtraukiama S5 paruošimo naudoti ir šalinti 
veikla. Jei Paraiškos 30 lentelėje nurodoma, kad atliekos tvarkomos S5 kodu žymima atliekų 
tvarkymo veikla, tai Paraiškos 31 lentelės 6 grafoje nurodoma, kad šios atliekos laikomos 
R13, D15 atliekų laikymo kodais. Prašome patikslinti ir Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 3.1 lentelės informaciją.

7. Prašome patikslinti ar laikomų atliekų sąrašas pildomas atlieka kodu 13 02 08* (šių atliekų 
nebuvo TIPK leidime).

8. Paraiškos 31 lentelėje atliekai kodu 15 02 02*, prašome papildyti planuojamą tolimesnį 
atliekų apdorojimą R12 veikla, kadangi pati įmonė šią veiklą vykdo.

9. Reglamento 2.1 lentelėje neįtrauktos atliekos kodu 16 02 13* ir 20 01 35*.
10. Reglamento 2.3 papunktyje prašome patikslinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

apdorojimo projektinio pajėgumo pagrindimą (Vienas darbuotojas per dieną gali apdoroti iki 
5 t. atliekų, per 253 darbo dienas galima apdoroti 10120 t. Ceche įrengtos keturios darbo 
vietos). Atkreipiame dėmesį, kad Reglamento 2.3 punkte pateikti projektiniai pajėgumai 
nesutampa su nurodytais Paraiškoje. Taip pat ne visi pajėgumai sutampa su nurodytais 
Leidime.

11. Reglamento 3.1 lentelėje prašome patikslinti atliekoms kodu 16 06 05 laikymo veiklos 
kodus (nereikia D15).

12. Pagal pateiktą statinių ir technologinių įrenginių išdėstymo schemą elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos be pavojingųjų sudedamųjų dalių laikomos 27 ir 28 laikymo zonoje. 
Prašome patikslinti informaciją Reglamento 3.1 ir 3.3 papunkčiuose.

13. Atkreipiame dėmesį, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – 
Planas) lentelių numeracija nesutampa su Aprašo priede pateiktos pavyzdinės formos 
lentelių numeracija. 

14. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje (toliau – 
Sąmata), kai kurių atliekų pateikti komerciniai pasiūlymai nesutampa su nurodytais Plano 3 
lentelėje komerciniais pasiūlymais. Prašome suvienodinti informaciją.

15. Paraiškoje ir  Plane nesutampa nurodyti didžiausi vienu metu laikomi atliekų kiekiai.
16. Nenurodyti atliekų patikslinti pavadinimai, daugumai atliekų parašomas tas pats atliekos 

pavadinimas. Prašome patikslinti šią informaciją.
17. Prašome papildyti informacija apie atliekų laikymą: nurodyti atliekų krūvų aukščius, 

užimamą plotą teritorijoje ir kitą skaičiavimais pagrįstą informaciją apie atliekų laikymo 
zonose talpinamą atliekų kiekį. 

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones2 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir 
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius 
dokumentus el. ryšio priemonėmis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

2 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
3 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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PRIDEDAMA: 
1. NVSC 2020-11-18 raštas Nr. (3-11 14.3.12E)2-103017, 3 lapai;
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-11-17 raštas Nr. (4.23E)-R2-3050, 

4 lapai;
3. AAD 2020-11-19 raštas Nr. (5.3)-AD5-20568, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Simona Navickė, tel. (8 687) 03572, el. p. simona.navicke@aaa.am.lt
Rūta Jarmolavičienė, tel. (8 695) 11201, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt
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2020-11-
Į 2020-11-06

Nr. (3-11 14.3.12 E)2-
Nr. (30.1)-A4-10016

Aplinkos apsaugos agentūrai 

DĖL UAB „KUUSAMET“ MINIJOS G. 162, KLAIPĖDA PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Klaipėdos departamentas (toliau – Departamentas) 2020-11-10 gavo Jūsų raštą Nr. 
(30.1)-A4-10016 dėl UAB „Kuusamet“ Minijos g. 162, Klaipėda, paraiškos Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). 

Departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įstatymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo“ patvirtinimo“ 34 punkto 
reikalavimais, pagal kompetenciją negali įvertinti ar Paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo valdymo srityje, nes Paraiškoje šie duomenys 
nepateikti.

Klaipėdos departamento direktorius                                                          Raimundas Grigaliūnas

R. Giedraitis, tel. (8 46) 48 50 94, faks. (8 46) 41 03 35, el. p. rimantas.giedraitis@nvsc.lt    
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Originalas nebus siunčiamas

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

2020-11- Nr. (5.3)-AD5-

Į 2020-11-06 Nr. (30.1)-A4E-10017

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „KUUSAMET“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės kontrolės 
departamentas atsakydamas į 2020-11-06 raštą Nr. (30.1)-A4E-10017 „Dėl UAB „Kuusamet“ 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ informuoja, kad išnagrinėjęs UAB „Kuusamet“ Minijos g. 
162, Klaipėda,paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –  
TIPK) leidimui pakeisti, teikia šias pastabas:

1. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nepateikti skaičiavimai, kuriais 
būtų įvertinta, ar turimų aikštelių ir pastatų ploto užtenka Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techniniame reglamente numatytam atliekų kiekio laikymui.

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano sąmatai skaičiuoti, atliekos, 
kurios kodas 12 01 02, naudojamas kitos įmonės komercinis pasiūlymas, nei nurodytas Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano sąmatai skaičiuoti, atliekos, 
kurios kodas 20 01 34, naudojamas kitos įmonės komercinis pasiūlymas, nei nurodytas Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.

4. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano sąmatai skaičiuoti, atliekos, 
kurios kodas 17 01 03, naudojamas kitos įmonės komercinis pasiūlymas, nei nurodytas Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.

5. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano sąmatai skaičiuoti, atliekos, 
kurios kodas 16 02 10, naudojamas kitos įmonės komercinis pasiūlymas, nei nurodytas Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane.

Direktorė Inga Buzienė

Mindaugas Vaišvila, 8 686 10160, el. p.: mindaugas.vaisvila@aad.am.lt
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Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-08 - 2022-08-07

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Cegelskė, Patarėja
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

 Nr.
Į 2020-11-06 Nr. (30.1)-A4-10015

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „KUUSAMET“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos agentūra 2020-11-06 raštu Nr. (30.1)-A4E-10015 informavo Klaipėdos 
miesto savivaldybės administraciją apie gautą UAB „Kuusamet“, Minijos g. 162, Klaipėda, paraišką 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – paraiška TIPK leidimui pakeisti) 
pakeisti. 

 Vadovaudamiesi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių (toliau – Taisyklės) 73 punktu, teikiame pastabas TIPK paraiškai. 

Paraišką TIPK leidimui pakeisti pateikta yra ne pilnos apimties: 
1. Nepateiktas detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos 

rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje, kaip 
to reikalauja Taisyklės.   

2. Neužpildyta paraiškos dalis „TARŠA  Į APLINKOS ORĄ“. Nepateikta informacija 
apie  į aplinkos orą numatomus išmesti teršalus ir jų kiekius; nepateikta  informacija apie taršos 
šaltinius;  nepateikta informacija apie aplinkos oro teršalų valymo įrenginius ir taršos prevencijos 
priemonės, t. y. neužpildytos paraiškos TIPK leidimui pakeisti 9, 11 ir 12 lentelės. 

Atsižvelgiant į tai, kad įmonės veiklos metu iš neorganizuotų taršos šaltinių į aplinkos orą yra 
išmetami teršalai (kietos daleles ir kt.) ir į tai, kad įmonė 2018 m. atliko aplinkos oro taršos šaltinių 
ir jų išmetamų teršalų inventorizaciją, manome, jog ši informacija turi būti pateikta. 

Įmonė veiklos metu numato apdoroti ir laikyti juodųjų ir spalvotų metalų dulkes ir daleles 
(atliekų kodai 12 01 02; 12 01 04). Prašome pateikti informacija ar bus taikomos taršos prevencijos 
priemonės šiai konkrečiai veiklai ir visai numatytai veiklai.

3.  Neužpildyta paraiškos dalis „TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į 
APLINKĄ“. Nepateikta informacija apie nuotekų išleidimo vietą / priimtuvą (išskyrus paviršinius 
vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas; nepateikta informacija apie nuotekų šaltinius 
ir (arba) išleistuvus; nepateikta informacija apie planuojamų išleisti nuotekų užterštumą; nepateikta 
informacija apie objekte / įrenginyje naudojamas nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemones; apie 
planuojamas vandenų apsaugos nuo taršos priemones (jei tokios planuojamos); apie nuotekų 
apskaitos įrenginius, t. y. neužpildytos paraiškos TIPK leidimui pakeisti 16, 17, 18, 19 ir 22 lentelės. 

4.   Skyriuje „TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ“ pateikta 
informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą yra neišsami.  Neparašytas ūkinės 
veiklos naudojamų įrenginių skleidžiamas faktinis triukšmas, taip pat neaprašytos ūkinės veiklos 
vietoje naudojamos triukšmą mažinančios priemones. 

Atsižvelgiant į tai, kad Smeltės rajono gyventojai ne kartą skundėsi Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijai dėl triukšmo sklidimo iš uosto teritorijos, paraiškoje turėtų būti pateikta 
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konkreti informacija ar įmonės skleidžiamas triukšmas neviršija nustatytus triukšmo ribinius dydžius 
(pateikti laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai). 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                     Gintaras Neniškis   

Renata Chockevičienė, tel. (8 46)  39 60 30, el. p. renata.chockeviciene@klaipeda.lt
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