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SPRENDIMAS
DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-11-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-10-09 raštu Nr. S_20/34 
pateiktus paaiškinimus ir patikslintą UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (Minijos g. 180, Klaipėda), 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Patikslinta 
Paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose 
nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą Paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Agentūros apibendrintas žemiau 
išdėstytas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-10-26 raštu Nr. (4.23E)-R2-2882 
(pridedama) pateiktas pastabas (toliau – Raštas): 

1. Pažymime, kad Paraiškoje po 17.1 ir 18 lentelėmis nurodyta informacija dėl gamybinių 
plovimo nuotekų nuo plaukiojančių dokų išleidimo į gamtinę aplinką neatitinka planuojamos ūkinės 
veiklos - Laivų remonto veiklos pertvarkymo, pakeičiant naudojamą infrastruktūrą Minijos g. 180, 
Klaipėdoje – atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo sprendinių (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)) šiuo aspektu, 
kadangi Atrankos išvadoje nėra nurodyta galimybė dėl kitų priežasčių nuo dokų susidariusias 
nuotekas išleisti į Kuršių marias.

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašome Paraiškoje patikslinti informaciją, nurodant 
konkrečius atvejus ir priežastis dėl kurių nėra galimybės surinkti ir išleisti nuotekas į nuotekų 
surinkimo sistemą, kai tokiais atvejais gamybinės nuotekos nuo plaukiojančių dokų gali savitaka 
nutekėti į paviršinio vandens telkinį.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus bei paaiškinimus prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos 
Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Nutarimu dėl karantino paskelbimo2 bei 
atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3 karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, 
todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius dokumentus el. ryšio priemonėmis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Raštas, 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas Aldona Teresė Kučinskienė

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

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“.
3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
4 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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Į 2020-10-12 Nr. (30.1)-A4-8995

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

Aplinkos apsaugos agentūra 2020-10-12 raštu Nr. (30.1)-A4-8995 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 pastabą TIPK paraiškai. 

Manome, kad TIPK paraiškoje po 17.1 ir 18 lentelėmis esanti pastaba „Kol plaukiojančiuose 
dokuose nėra įrengtos nuotekų surinkimo sistemos arba kai dėl kitų priežasčių nėra galimybės surinkti 
ir išleisti nuotekas į nuotekų surinkimo sistemą, UAB "Baltis Premator Klaipėda" gamybinės plovimo 
nuotekos savitaka nuteka nuo plaukiojančių dokų į Kuršių marias“ turėtų būti  taisytina koreguojant 
šio sakinio dalį „arba kai dėl kitų priežasčių nėra galimybės surinkti ir išleisti nuotekas į nuotekų 
surinkimo sistemą“. Manome, kad kitos nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką  priežastys turėtų būti 
aiškiai apibrėžtos (pvz. avarijų atvejais).  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-09 priimtos atrankos 
išvados Nr. (30.1)-A4E-4964 dėl UAB „Vakarų laivų remontas“ laivų remonto veiklos pertvarkymo, 
pakeičiant naudojamą infrastruktūrą, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada), 5 punkte 
„Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas“ nurodyta, kad „Iki bus įdiegtos gamybinių ir 
paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plaukiojančiose dokuose Nr. 170 ir 219, gamybinės <...> ir 
paviršinės <...> nuotekos laikinai išleidžiamos į gamtinę aplinką (kaip buvo vykdoma iki PŪV 
įgyvendinimo). Atrankos išvadoje nėra nurodyta galimybė dėl kitų priežasčių nuo dokų susidariusias 
nuotekas išleisti į  Kuršių marias.  

 

Savivaldybės administracijos direktorius                     Gintaras Neniškis              

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