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PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-07-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Vakarų krova“ 2020-06-
30 raštu Nr. 88A1-26-95 „Dėl numatomo UAB „Vakarų krova“ veiklos dalinio pakeitimo“ pateiktą 
UAB „Vakarų krova“, esančios Minijos g. 180, Klaipėda, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 (toliau – Paraiška) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu 
(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) 2020-07-
13 raštu Nr. (5.3)-AD5-11128 „Dėl UAB „Vakarų krova“ dokumentų taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui pakeisti“ pateiktas pastabas (pridedama), kuriame išdėstyta pastabos dėl 
Paraiškoje nurodytos UAB „Vakarų krova“ metalų laužo tvarkymo įrenginio veiklos bei 
atsakomybių pasidalijimo tarp UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metrūna“ ir pagal žemiau pateiktas 
Agentūros pastabas:

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos 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) (aktuali redakcija galiojusi iki 2020-07-17)
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1. Paraiškos 25.1 ir 25.2 lentelėse nurodytas projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. UAB 
„Vakarų krova“ (50000 t/m.) ir UAB „Metrūna“ (400000 t/m.). Bendras UAB „Vakarų krova“ ir 
UAB „Metruna“ projektinis įrenginio pajėgumas 450000 t/m. viršija galiojančiame UAB „Vakarų 
krova“ TIPK leidimo (pakeistas 2017-03-30) 13 lentelėje nurodytą didžiausią leidžiamą naudoti 
(320000 t/m.) atliekų kiekį. Prašome pateikti paaiškinimus dėl šiame punkte nurodytų kiekių 
nesutapimo.

2. UAB „Vakarų krova“ Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (lakiųjų 
pelenų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, pakavimas, laikymas, krova ir eksportas) 3.1 
lentelėje nurodytas sandėlio Nr. 7777 plotas 2000 m2 neatitinka Paraiškos 2 priede pateiktoje 
atrankos išvadoje nurodyto sandėlio Nr. 7777 bendro (1850 m2) ploto. Prašome patikslinti šiame 
punkte nurodytus duomenis.

3. UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metrūna“ atskirai parengtų Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techninio reglamento (metalų laužo apdorojimas, laikymas ir krova) 3.1 lentelėse nesutampa atliekų 
laikymo vietos plotas (m2) suteiktas UAB „Metrūna“ laikinai laikyti ir tvarkyti metalų atliekas. 
Prašome patikslinti šiame punkte nurodytus duomenis.

4. Paraiškos 23 punkte pateikiama UAB „Vakarų krova“ veiklos metu galinčios susidaryti 
lentelėje išvardytos atliekų rūšys. Prašome patikslinti duomenis ir nurodyti kokios veiklos metu 
susidaro šios atliekos, kurių kodai: 13 08 99*, 17 04 11, 20 01 01, 20 01 99, taip pat, prašome 
nurodyti atliekų tvarkytojus, kuriems šios atliekos perduodamos. 

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. AAD 2020-07-13 raštas Nr. (5.3)-AD5-11128 „Dėl UAB „Vakarų krova“ 

dokumentų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti 
direktoriaus funkcijas                                   Aldona Teresė Kučinskienė

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

2 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 įteikimo dienos.
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el. p.: aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „VAKARŲ KROVA“ DOKUMENTŲ TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamentas (toliau – Departamentas) išnagrinėjo UAB „Vakarų krova“, adresu Minijos g. 180, 
Klaipėdos m. pateiktą paraišką TIPK leidimui pakeisti ir papildomus dokumentus. Departamentas 
dėl pateiktų dokumentų teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Paraiškoje TIPK leidimui pakeisti pateikta informacija - „UAB Vakarų krova“ suteikia 
gamyklos teritorijoje Minijos g. 180, Klaipėda esančias krovos aikšteles, geležinkelio atšakas, 
privažiavimo kelius ir krantines UAB „Metruna“ ir kitiems klientams“ yra netiksli. Nenurodyta, kas 
yra kiti klientai, kokiu teisiniu pagrindu  ir kokios teritorijos dalys yra suteikiamos kitiems ūkio 
subjektams.
2. Paraiškos priede UAB Vakarų krova“ ir UAB „Metruna“ papildomas susitarimas Nr. 1 prie 

2020-05-29 sutarties Nr. 04-20-88A1,  2.1.3 p. nurodyta, kad UAB „Vakarų krova“ priima krovinį 
ir jį sveria. Nepateikta informacija, kaip bus atskiriami atliekų srautai, kuriuos tvarkys UAB 
„Vakarų krova“ ir kiti ūkio subjektai. 2.1.7.p. nepateikta informacija apie tikslią atliekų laikymo ir 
saugojimo vietą.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.2 p. teigiama, kad UAB „Vakarų 

krova“ vykdo metalų laužo, kaip biraus krovinio, iškrovimą iš transporto priemonių, sandėliavimą 
krovos aikštelėse, pakrovimą į transporto priemones ir laivus. Nepatikslinta, kokių ūkio subjektų 
metalo laužo sandėliavimą atlieka UAB „Vakarų krova“. 
4. LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo 

taisyklių IX skyriuje ir 3 priede nenumatyta, kad viename Atliekų naudojimo ar šalinimo 
reglamente būtų numatyta dviejų ūkio subjektų atliekų tvarkymo veikla.  

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės 
skyriaus vedėjas
vykdantis Aplinkos kokybės departamento 
direktoriaus funkcijas Žilvinas Lefikas

Diana Šeirienė, tel.8686 76533, el. p. diana.seiriene@aad.am.lt
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