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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „NEO GROUP“, esančios 
Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų km., Klaipėdos raj. Klaipėdos LEZ teritorijos dalyje, 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. 
Paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 punkte 
nustatyta tvarka.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, 
todėl, vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas 
sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Paraiška Jums grąžinama patikslinimui pagal žemiau 
išdėstytas Agentūros pastabas:

1. Prašome patikslinti Paraiškos 27 psl. tekste ir žemiau pateiktoje lentelėje „Aplinkos oro 
teršalų valymo ir gerinimo įrenginiai“ nurodytus taršos šaltinius Nr. 010, Nr.015, Nr.056, Nr.061, 
Nr.098 ir Nr.097.

2. Prašome paaiškinti, kodėl Paraiškos IV skyriuje, nurodyta, kad duomenys pateikti iš PAV 
ataskaitos „UAB „NEO GROUP“ PET gamybos išplėtimas Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4, 
Rimkų k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.“ (toliai – PAV ataskaita), tačiau ne visi pateikti paraiškos 5 
lentelėje „Naudojamos ir saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos“ cheminių 
medžiagų ir žaliavų metiniai kiekiai sutampa su nurodytais kiekiais PAV ataskaitoje.

3. TIPK Leidime nurodyta, kad įmonė turi 2 vnt. dyzelininiu kuru varomus variklius 
(VOLVO TAD 530GE), tačiau ši informacija nėra įtraukta į šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(toliau – ŠESD) stebėsenos planą. Vadovaujantis 2012 m. birželio 21 d. Europos Komisijos 
reglamento Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (toliau - SAR) IV 
priedo „Konkrečiai įrenginiuose vykdomai veiklai taikomos stebėsenos metodikos (20 straipsnio 2 
dalis)“ 1 A punkto 3 pastraipa, įmonėje naudojami varikliai privalo būti įtraukti į ŠESD stebėsenos 
planą. Kadangi varikiuose naudojamas kuras yra dyzelinas, jis taip pat privalo būti įtrauktas į ŠESD 
stebėsenos planą. Jei tiksliau neįmanoma, dyzelino veiklos duomenys gali būti nustatomi 

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“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).

Elektroninio dokumento nuorašas



2

konservatyviu būdu atsižvelgiant į faktiškai išdirbtą laiką. Grynojo šilumingumo (GŠV) ir 
išmetamų teršalų (ITF) vertės turėtų būti imamos iš naujausios Nacionalinės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos (t.y taikomas 2a pakopos metodas).

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu3 bei atsižvelgiant į darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje priemones4, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 
dokumentai priimami tik el. būdu, t. y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome 
pateikti nuskenuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti5.

Direktorius Rimgaudas Špokas

N. Šulga-Jakučionienė, 8 706 68 086, el. p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt
Inga Žiukelytė, 8 706 63 430, el. p. inga.ziukelyte@aaa.am.lt

3 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“.
4 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).
5 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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