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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI PARAIŠKOS AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ VEIKLAVIETĖS,

ADRESU NEMUNO G. 8, KLAIPĖDA, 
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI

2021-05-     Nr. (30.5)-A4E

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Smiltynės perkėla“ paraišką 
veiklavietės, esančios Nemuno g. 8, Klaipėdoje, Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). Paraiškoje 
nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis 
Įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatomis ir Taisyklių2 46.1 papunkčiu, priimtas 
sprendimas nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti Paraišką pagal šias pastabas:

1. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento3 33.1. punktu, pateikite teritorijos 
planą su pažymėtomis vietomis, nuo kurių bus renkamos paviršinės nuotekos, pažymėtais galimos 
taršos objektais (transporto važinėjimo ir stovėjimo zonos, kenksmingų medžiagų perkrovimų ar 
sandėliavimo vietos, degalinės ir pan.), pažymėtomis pagrindinėmis paviršinių nuotekų tvarkymo 
sistemos komunikacijomis, statiniais, įrenginiais (tinklai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai, 
kontroliniai šuliniai, išleistuvai), nurodykite sutartinius žymėjimus plane;

2. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 33.3. punktu, planuojamų išleisti 
nuotekų skaičiavimus papildykite planuojamų išleisti teršalų skaičiavimais;

3. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 33.4. punktu, pateikite informaciją  
apie nuotekų valymo įrenginių statybos ir pripažinimo tinkamais naudoti datas, valymo įrenginių 
trumpą eksploatacijos aprašymą (nurodomi už eksploataciją atsakingi asmenys, eksploatacijos 
taisyklės). Nurodykite, koks kiekis planuojama susidarys dumblo ir kaip jis bus tvarkomas.

4. Specialiosios dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelę prašome papildyti 
duomenimis apie nuotekų užterštumą prieš valymą BDS7 teršalu.

5. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 18.1.2. punktu, BDS7 vidutinė 
metinė koncentracija – 23 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O2/l. Šis parametras 
turi būti nustatomas ir kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, 
kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto 

1  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
2 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) 
(toliau  – Taisyklės)
3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandžio 2 d. įsakymas Nr.  D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-366 redakcija). 
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pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS7 didžiausia momentinė 
koncentracija - 10 mg O2/l, vidutinė metinė koncentracija nenustatoma. Prašome patikslinti 
Specialiosios Nuotekų tvarkymo ir išleidimo dalies 4 lentelę pagal šį punktą. 

6. Prašome patikslinti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą, rengiant ją pagal 
aktualius Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus4. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programos III skyriaus 3 lentelėje patikslinkite 2 grafą, nurodydami nuotekų debitą m3 per dieną. 3 
lentelės pirmoje grafoje nurodomas išleistuvo identifikavimo kodas iš informacinės sistemos 
„Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei 
pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. 4 grafą papildykite matavimo 
vienetais. 7 grafa yra pildoma tik, tuo atveju, kai ėminių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. 8 
grafa pildoma, kai ėminių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. 10 
punkte nurodoma, kokie ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo 
nuolatinių matavimų rezultatai (pvz., savaitės, paros, valandos) privalo būti saugomi. Prašome 
patikslinti Ūkio subjektų aplinkos Monitoringo programos 11 punktą, nurodant aktualią informaciją 
(nurodomi duomenų, informacijos ir (ar) monitoringo ataskaitų teikimo terminai ir gavėjai). Taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje vietoj anksčiau naudotos 
sąvokos „mėginiai“, naudotina sąvoka - „ėminiai“. 

Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
priemones5 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, prašome visus 
dokumentus pateikti elektroninio ryšio priemonėmis.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti nustatyta tvarka6.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos 
departamento direktorė

Justina Černienė

Vaiva Boreišaitė, tel.  8 46 410456, el.p. vaiva.boreisaite@aaa.am.lt

4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 “Dėl ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų patvirtinimo”( Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 
redakcija. 
5 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (2020-11-06 įsakymu 
Nr. AV-255 išdėstyta nauja redakcija).
6 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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