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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „KUUSAMET“ KLAIPĖDOS TERMINALO TIPK LEIDIMO SĄLYGŲ 
PERŽIŪRĖJIMO BEI TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

2020-08-       Nr. (30.1)-A4E-     

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos (toliau – AAD) 2020-07-03 raštą Nr. (14.3)-AD5-
10582 „Dėl TIPK leidimo sąlygų pažeidimų“. Atsižvelgiant į tai, vadovaudamasi Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.1 papunkčiu, atliko sąlygų peržiūrą UAB ,,Kuusamet“ 
Klaipėdos terminalo (toliau – Įmonė) veikiančio adresu: Minijos g. 162, Klaipėdoje taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-16/2004/T-KL.1-20/2016 (toliau – 
TIPK leidimas), kurį išdavė 2004-12-31; koregavo 2006-07-05, 2009-11-12, 2010-07-27, 2013-
06-21; atnaujino 2008-12-30, 2014-01-06 LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamentas, pakeitė 2016-12-09 Agentūra.

Atkreipiame dėmesį, kad yra parengta atnaujinto geriausiai prieinamų gamybos būdų 
(toliau – GPGB) informacinio dokumento, skirto atliekų apdorojimui, išvados (2018 m. rugpjūčio 
10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1147, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados 
dėl atliekų apdorojimo). 

Atsižvelgiant į tai, kad yra parengtos atnaujintos ir ES aprobuotos GPGB išvados, susijusios 
su atliekų apdorojimu, Agentūra atliko sąlygų peržiūrą ir vadovaudamasi Įstatymo2 191 straipsnio 

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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12 dalies 2 punktu ir TIPK taisyklių 97.1 papunkčiu, priėmė sprendimą, kad UAB ,,Kuusamet“ 
Klaipėdos terminalas turi pakeisti TIPK leidimą, atsižvelgiant į atnaujintas GPGB išvadas. TIPK 
paraiška dėl TIPK leidimo pakeitimo turi būti pateikta Agentūrai iki 2020-11-02.

Svarbu pažymėti, kad dėl teisės aktų pasikeitimų pasikeitė tiek paraiškos, tiek TIPK leidimo 
struktūra ir informacija, kuri turi būti pateikiama joje, todėl rekomenduojame paraišką TIPK 
leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties, kas palengvintų ir pačiam veiklos vykdytojui 
vadovautis TIPK leidimu, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą išdavusiai ir aplinkos 
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

3Lietuvos 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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