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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „ORION GLOBAL PET“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-10-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Orion Global PET“ 
(toliau – Bendrovė), esančios Metalo g. 16, Klaipėdoje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-KL.1-2/2014 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Agentūros ir 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastabas:
            1. Paraiškos 2 lentelės 2 grafoje neteisingai nurodytas pagaminamos šiluminės energijos 
kiekis.

2. Paraiškos 2 lentelėje nurodyta, kad planuojama sunaudoti 56240 t/metus medienos, tačiau 
Paraiškos 60 ir 61 psl. nurodyta, kad Bendrovė sunaudos 72900,8 t/metus medienos. Prašome 
paaiškinti šį neatitikimą.

3. Paraiškos 18 lentelė nepildoma, kadangi į gamtinę aplinką nuotekos neišleidžiamos, tačiau 
Paraiškos 16 lentelėje BDS7 nustatyta didžiausia momentinė koncentracija kaip  paviršinėms nuotekoms, 
išleidžiamoms į aplinką. Paaiškinkite šį neatitikimą.

4. Bendrovės  pateiktoje aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) 2016-2020 
m. programoje nėra Agentūros derinimo žymos, prašome paaiškinti ar ši programa suderinta.

5. Paraiškos 26 lentelėje atliekų šalinimo veiklos kodai D13 ir D15 nepriskirtini atliekų 
apdorojimo veiklos kodams.

6. Polietilenteraftalato (toliau – PET) plastiko gamybos metu susidaro PET atliekos (plastiko 
dulkės, luitai ir gabaliukai nekondicinės produkcijos). Agentūros nuomone, šios gamybos metu 
susidariusios medžiagos (atliekos) galėtų būti laikomos gamybos liekanos ir nepriskiriamos 
atliekoms. Tuo atveju, jei technologinio proceso metu susidariusios gamybos liekanos atitiks 
Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos2 4 punkte nustatytus reikalavimus, jos 
gali būti traktuojamos kaip šalutiniai produktai. Kitu atveju, papildomai turėtų būti pildoma 

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 Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų 
priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Paraiškos 23 lentelė, kurioje būtų nurodoma plastikų atliekų (kodas 07 02 13) perdirbimo veikla 
(atliekų naudojimo veiklos kodas R3).

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-09-28 raštas Nr. 

(4.23E)-R2-2586.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas Aldona Teresė Kučinskienė

D. Bernotienė, te. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

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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Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „ORION GLOBAL PET“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentas  2020-09-21 raštu Nr. (30.1)-
A4E-8172 informavo Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją apie gautą UAB „Orion Global 
PET“ (Metalo g. 16, Klaipėda) paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK 
paraiška) leidimui 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 73 punktu, teikiame pastabas TIPK paraiškai. 

Manome, kad turėtų būti užpildyta TIPK paraiškos 36 lentelė „Aplinkosaugos veiksmų 
planas“, įrašant aplinkosaugines  priemones, nurodytas Aplinkos apsaugos agentūros  2020-06-10 
sprendimo Nr. (30.1)-A4E-5035  „Dėl UAB „Orion global PET“ polietilenteraftalato (PET) plastiko 
gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai“ 6 punkte bei TIPK paraiškoje numatytą 
triukšmo mažinimo priemonę (triukšmo slopinimo sienelę).

Taip pat manome, kad veiklos vykdytojas turėtų svarstyti galimybę uždengti planuojamus ir 
esamus biologinio valymo nuotekų įrenginius ir vietoj neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių 
(nuotekų valymo baseinų) įrengti organizuotus aplinkos oro taršos šaltinius taip, kaip tai yra nurodyta 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. 

Savivaldybės administracijos direktorius                        Gintaras Neniškis              

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