Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Umega Group“
el. p. info@hennordic.com
el. p. n. greicaite@sdg.lt

Į 2021-04-12

Nr.

SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „UMEGA GROUP“ HENNORDIC PADALINYS
PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI
2021-05-

Nr. (30.5)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Umega Group“ Hennordic
padalinio, Kauno g. 120, Ukmergė, pateiktą paraišką Taršos leidimui Nr. VR-4.7-V-02-U-2/TLV.6-23/2016 pakeisti (toliau – Paraiška) ir kartu su Paraiška pateiktus dokumentus. Pateiktoje
Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų Leidimo sąlygoms nustatyti, todėl,
vadovaujantis Įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu bei Taisyklių2 46.1 papunkčiu, priimtas
sprendimas nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti Paraišką ir joje pateiktus
dokumentus pagal šias pastabas:
1. Specialiosios Paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelės 2 skiltyje
patikslinkite teršalo BDS pavadinimą (turi būti BDS7).
2. Specialiosios Paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 5 lentelės 3 skiltyje
nurodykite paviršinių ir gamybinių nuotekų valymo įrenginių paskirtį, patikslinkite paviršinių
valymo įrenginių kodą (nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš IS „AIVIKS“);
5, 6 7 skiltyse nurodykite paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį našumą (l/s, m3/d, m3/m).
3. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą pateikite pagal galiojančių Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų3 reikalavimus.
Atkreipiame dėmesį, kad jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam
tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio
aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai, pildant Paraišką neaktualios lentelės nepildomos ir
neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas, o lentelės vietoje pateikiamas
pagrindimas, kodėl informacija ar duomenys neteikiami (2 lentelė. Įrenginyje naudojamos
pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai.)
Vadovaujantis Taisyklių 41.1 papunkčiu, nuo 2021 m. sausio 1 d. Agentūrai pateiktos
paraiškos taršos leidimui gauti/pakeisti, yra skelbiamos viešai Agentūros interneto svetainėje.
Pažymime, kad siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Taisyklių 38
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas).
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (redakcija įsigaliojusi po 2020-07-17).
3 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija).
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punktu, asmens duomenys, teikiant Paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje
laikmenoje, turi būti atskirti ir pateikti atskirame aplanke; teikiant paraišką popieriniame formate,
– pateikti atskirame voke.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytus dokumentus, bei
paaiškinimus pateikti Agentūrai. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo/pakeitimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones4 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 turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka5.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento direktorė

Justina Černienė

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt

patvirtintas Agentūros Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su visais
įsakymo pakeitimais ir papildymais).
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 paskelbimo arba įteikimo dienos.
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