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SPRENDIMAS
PANAIKINTI BUAB „ROKŲ KERAMIKA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 1/57 GALIOJIMĄ

2022-01-          NR. (30.1)-A4E-

            Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo BUAB „Rokų keramika“ 
nemokumo administratoriaus prašymą (toliau – Prašymas) dėl UAB „Rokų keramika“ Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės  leidimo (toliau – TIPK leidimas) Nr. 1/57 galiojimo 
panaikinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. gegužės 12 d. Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 
31 d. nutartimi pripažino UAB „Rokų keramika“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir 
2021 m. kovo 25 d. tarp BUAB „Rokų keramika“, AB SEB bankas ir UAB „Norvegijos kontaktai“ 
buvo pasirašyta įmonės pirkimo-pardavimo sutartis ir įvertinus tai, kad UAB „Norvegijos 
kontaktai“ 2021-12-01 raštu pateikė Agentūrai informaciją, kad nevykdys veiklos, kurią vykdė 
UAB „Rokų keramika“ bei neprieštarauja, kad  UAB „Rokų keramika“ 2007 m. birželio 4 d. 
išduoto TIPK leidimo galiojimas būtų panaikintas, Agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 1 punktu bei Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 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“, 1061 punktu, priima sprendimą panaikinti UAB „Rokų keramika“, adresu J. Borutos 
g. 23, Kaunas, TIPK leidimo Nr. 1/57 galiojimą.

Primename, kad, vadovaujantis Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 
skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004-
04-29 įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų 
skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 punktu, iki 2022 metų kovo 31 d. turite 
parengti metinę išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitą už laikotarpį nuo 
2021-01-01 iki šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos plano galiojimo pabaigos dienos ir 
kartu su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita pateikti Agentūrai.
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Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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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