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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-10-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-08-21 raštu Nr. S_20/31 
pateiktą UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (Minijos g. 180, Klaipėda) paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos 2020-09-02 raštu Nr. (4.23E)-R2-2363 „Dėl UAB „Baltic Premator Klaipėda“ 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ (toliau – Raštas) pateiktas pastabas (pridedama). Rašte 
pateikiamos pastabos: dėl plaukiojančiame doke Nr. 170 gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo 
ir išleidimo į centralizuotus nuotekų tinklus sistemos įrengimo; plaukiojančio doko Nr. 12 naujos 
gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo sistemos nurodytos eksploatavimo pradžios datos; 
aplinkosaugos veiksmų plane nurodytos priemonės (aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis ir 
gamybinių atliekų susidarymo mažinimas) įgyvendinimo datos nepritarimo.

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).
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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. Raštas, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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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 Nr.
Į 2020-08-25 Nr. (30.1)-A4-1441

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

Aplinkos apsaugos agentūra 2020-08-25 raštu Nr. (30.1)-A4-1441 informavo Klaipėdos 
miesto savivaldybės administraciją apie gautą patikslintą paraišką UAB „Baltic Premator Klaipėda“, 
esančios Minijos g. 180, Klaipėda, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK 
paraiška) pakeisti.  

Vadovaudamiesi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių 73 punktu, teikiame pastabas TIPK paraiškai. 

1. Paraiška Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-75/2005/ T-
KL.1-19/2016 keisti teikta vadovaujantis informacija iš „Laivų remonto veiklos pertvarkymo, 
pakeičiant naudojamą infrastruktūrą Minijos g. 180, Klaipėdoje – atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo dokumento“  (toliau – Atrankos informacija) ir Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-09 
atrankos išvada Nr. (30.1)-A4E-4964 dėl UAB „Vakarų laivų remontas“ laivų remonto veiklos 
pertvarkymo, pakeičiant naudojamą infrastruktūrą, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos 
išvada). 

Atrankos išvados 6.2 punkte nurodyta, kad „Siekiant išvengti poveikio vandenims, 
plaukiojančių dokų galuose planuojama įrengti gamybinių (plovimo) ir paviršinių nuotekų surinkimo 
ir išleidimo į centralizuotus nuotekų tinklus sistemas. Plaukiojančiame doke Nr. 12 jau yra įrengta 
nauja gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Plaukiojančiame doke Nr. 170 šias sistemas 
numatyta įrengti iki 2021 m.“  

Pagal TIPK paraiškos informaciją (28 lentelę „Aplinkosaugos veiksmų planas“ ir  20 lentelę 
„Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės“) nėra numatoma plaukiojančiame doke Nr. 
170 įrengti gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo ir išleidimo į centralizuotus nuotekų tinklus 
sistemą.  Būtina korekcija, numatant šią aplinkosaugos priemonę taip, kaip nurodyta Atrankos 
informacijoje ir Atrankos išvados 6.2 punkte.   

2. Vadovaujantis Atrankos informacija ir Atrankos išvados 6.2 punktu, plaukiojančiame 
doke Nr. 12 jau turėtų būti įrengta nauja gamybinių ir paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Tačiau 
TIPK paraiškos 20 lentelėje „Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės“ bei 28 lentelėje  
„Aplinkosaugos veiksmų planas“ nurodyta, kad  iki 2020-09-30 planuojama „sujungti plaukiojančio 
doko Nr. 12 nuotekų vamzdyną su gamyklos kanalizacijos tinklais ir iš plaukiojančio doko Nr. 12 
surinkimo talpų pradėti išpumpuoti į Klaipėdos miesto kanalizacijos nuotekų tinklus surinktas 
gamybines plovimo nuotekas“. Kai tuo tarpu TIPK paraiškoje apie plaukiojančio doko Nr. 170 
planuojamas taikyti aplinkosaugos priemones nėra jokios informacijos.  Be to, 17.1 lentelės 
„Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/  arba išleistuvus“ 4 eilutėje nurodytas  UAB „Baltic Premator 
Klaipėda“ laivų ir metalų konstrukcijų plovimo gamybinių nuotekų nuo plaukiojančio doko Nr. 12 
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išleidimas į Kuršių marias. Būtina 17.1 lentelės korekcija pagal Atrankos išvadose pateiktą 
informaciją.  

3. TIPK paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“ priemonės  - „įsigyti 
dulkių nesukeliančius suvirinimo siūlių valymo daugkartiniu abrazyvu su automatiniu abrazyvo 
surinkimu įrengimus“ numatyta įgyvendinimo data  iki 2021-12-31. Šiuo metu galiojančiame TIPK 
leidime šios priemones įgyvendinimo data – 2020-12-31.  Priemonės laukiamas rezultatas – aplinkos 
oro taršos kietosiomis dalelėmis ir gamybinių atliekų susidarymo mažinimas.  Atsižvelgiant į tai, kad 
veiklavietėje Minjos g. 180 numatomas oro teršalų (pagrinde dėl kietųjų dalelių) padidėjimas (122 
kg/m) lyginant su šiuo metu galiojančiu TIPK leidimu nurodytu oro teršalų kiekiu (numatomas 
bendras leidžiamas išmesti oro teršalų kiekio padidėjimas iš 226,529 t/m į 226,651 t/m) bei į faktą, 
jog pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro monitoringo duomenis yra fiksuojami KD10 
viršijimai artimiausiose tyrimų vietose ties Minijos g. 180 (viršyta 2019-01-24 ir 2018-02-14), 
nesutinkame su šios priemonės įgyvendinimo datos pakeitimu (atidėjimu).   

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,       
pavaduojantis Savivaldybės administracijos direktorių 

                    Andrius Dobranskis              

Renata Chockevičienė, tel. (8 46)  39 60 30, el. p. renata.chockeviciene@klaipeda.lt
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