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SPRENDIMAS
DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. (11.2)-30-75/2005 SĄLYGŲ 
PERŽIŪRĖJIMO

2019-04-      Nr.(30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaujantis 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“ (toliau – TIPK taisyklės) 92.8 p. ir 92.11 p. reikalavimais, peržiūrėjo 
UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (ūkinės veiklos vieta: AB „Baltijos“ laivų statykla teritorija, 
Pilies g. 8, Klaipėda) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-75/2005 
(toliau – TIPK leidimas) sąlygas, kurį 2013-02-20 atnaujino Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Agentūra išnagrinėjo ir pritarė pateiktai UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (ūkinės veiklos 
vieta: AB „Baltijos“ laivų statykla teritorija, Pilies g. 8, Klaipėda) Aplinkos oro taršos šaltinių ir 
iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitai (toliau – Ataskaita), kurioje įvertinti esami ir 
nurodyti panaikinti (Nr. 567, 563/1, 563/2) teršalų išmetimo į aplinkos orą šaltiniai.

Agentūra peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas, nustatė, kad TIPK leidime yra nustatytos 
sąlygos UAB „Baltic Premator Klaipėda“ ūkinėms veikloms vykdomoms dviejuose vietose, 
kurių adresai: AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorija, Minijos g. 180, Klaipėda ir AB „Baltijos“ 
laivų statykla teritorija, Pilies g. 8, Klaipėda. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (ūkinės veiklos vieta: AB „Vakarų 
laivų gamykla“ teritorija, Minijos g. 180, Klaipėda) veiklai vykdyti TIPK leidimo sąlygos yra 
pakeistos, kurios nustatytos TIPK leidime Nr. (11.2)-30-75/2005/T-KL.1-19/2016, vadovaujantis 
TIPK taisyklių 97.1 p. reikalavimais, Agentūra priima sprendimą, kad UAB „Baltic Premator 
Klaipėda“ TIPK leidimą Nr. (11.2)-30-75/2005 būtina pakeisti. 
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Atkreipiame dėmesį, 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 leidimo sąlygomis, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą išdavusiai ir 
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai. Paraišką teikite atsižvelgiant į 
TIPK taisyklių V skyriuje išdėstytus paraiškos leidimui pakeisti reikalavimus, kartu pateikiant 
informaciją, kaip įgyvendintos galiojančiame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir reikalavimai. 

Paraišką TIPK leidimui pakeisti su pagal TIPK taisyklių 22 p. reikalaujamais dokumentais 
prašome pateikti iki 2019-09-30.

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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