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KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO  

2020-06      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-05-07 raštu Nr. 51 
pateiktą UAB „Aurika“ Kauno pakuočių gamybos padalinio (toliau – Bendrovė), esančio Chemijos 
g. 29, Kaune, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – 
TIPK leidimas) pakeisti. 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 Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, 
priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam 
patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Kauno departamento 2020-05-27 raštu Nr. (2-11 14.3.12 E)2-26477 pateiktas pastabas ir žemiau 
išdėstytas Agentūros pastabas:

1. Prie Paraiškos nepateikti į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių (toliau – 
LOJ) koncentracijų perskaičiavimai į bendrosios organinės anglies koncentraciją.

2. Prašome paaiškinti, kodėl Paraiškos VI skyriuje nurodoma daugiau LOJ nei buvo 
nustatyta su Paraiška pateiktuose stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų 
rezultatų protokoluose.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu3 bei atsižvelgiant į darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje priemones4, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 

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“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
4 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais).
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dokumentai priimami tik el. būdu, t. y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome 
pateikti nuskenuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti5.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 2020-05-27 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-26477 kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

5 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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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „AURIKA“ KAUNO PAKUOČIŲ GAMYBOS PADALINIO PARAIŠKOS TIPK 
LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Aurika“ Kauno pakuočių 
gamybos padalinio, esančio Chemijos g. 29F, Kaune, patikslintos paraiškos taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška).

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, nuostatomis teikia pastabas: 

1. Paraiškoje trūksta informacijos atitinkančios XII dalies 27-30 p. nuostatus. 
1.1. Tikslinti informaciją vadovaujantis 22.11. p. išdėstytais reikalavimais.
1.2. Nepateiktas su ūkine veikla susijusio transporto keliamo triukšmo vertinimas.
1.3. Nenurodyti konkretūs atstumai iki artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų. 
1.4. NVSC Kauno departamentas negavo Paraiškoje nurodomo 1 priedo (kvapų 

modeliavimo įvesties duomenys). 
1.5. Tikslinti nurodomo lakiųjų organinių junginių taršos kiekio mažinimui naudojamo 

įrenginio efektyvumą kvapų mažinimui, nurodant kvapų skaičiavimuose priimamą įrenginio 
efektyvumą bei pateikiant įrenginio efektyvumą pagrindžiančius dokumentus.

UAB „Aurika“ Kauno pakuočių gamybos padalinio, esančio Chemijos g. 29F, Kaune, paraiška 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt 
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