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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „PARSEKAS“ TIPK LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR 

PATIKSLINIMO 

2020-12-       Nr. (30.1)-A4E-     

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl 
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.10 papunkčiu ir 
įvertinusi UAB „Parsekas“ pateiktą informaciją dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimo Nr. T-KL.1-22/2017 (toliau – TIPK leidimas), atliko sąlygų peržiūrą ir vadovaudamasi 
Įstatymo2 191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu, priėmė sprendimą kad TIPK 
leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK leidimo sąlygos.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra patikslina UAB „Parsekas“ TIPK leidimo 10 punkto „Teršalų 
išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus“ galiojančias sąlygas ir 
patikslintas sąlygas (Greitam nuotekų išpylimui bet kurio paros metu, iki bus gauti tyrimų 

rezultatai apie nuotekose esančių medžiagų koncentracijas, įmonė naudos buferinį rezervuarą, 
talpą, į kurią galima operatyviai ištuštinti laivuose esančias nuotekų surinkimo talpyklas. Iš į 
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą atplaukiančių laivų priimtos buitinės ir nepavojingos nuotekos 

transportu (asenizaciniais automobiliais) bus vežamos į AB „Klaipėdos energija“ teritorijoje 

(Šilutės pl. 26, Klaipėda) esantį buvusį skysto kuro laikymo rezervuarą Nr. 7 (talpa 5000 m3), kur 

jos laikinai saugomos iki bus išvežtos nuotekų tvarkytojams.) pateikia kartu su šiuo Agentūros 
sprendimu. 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. 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)
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Eksploatuojant įrenginį ir vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti 
vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas dėl TIPK 
leidimo sąlygų patikslinimo yra sudėtinė ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3, karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo 
pabaigos, raštai, sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymo sistemą (elektroninės siuntos).

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4

PRIDEDAMA:
1. Galiojančios sąlygos, 9 lapai;
2. Patikslintos sąlygos, 9 lapai;
3. TIPK leidimo Nr. T-KL.1-22/2017 priedų sąrašas, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

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“ (su visais pakeitimais ir papildymais)
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 paskelbimo arba įteikimo 
dienos.
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