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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-03-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-01-10 raštu Nr. S20/01 
pateiktą UAB „Baltic Premator Klaipėda“ (Minijos g. 180, Klaipėda) paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir 
informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių1 361.2 
papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas pastabas:
1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštu išdėstytas pastabas 

(pridedama), prašome Paraiškoje papildyti aplinkosaugos veiksmų planą, kuriame būtų numatytos 
organizacinės ir techninės aplinkos taršos mažinimo priemonės užtikrinančios, kad įmonės veiklos 
tarša nepatektų už įmonės teritorijos ribų bei į Kuršių marias. Rengiant Planą siūlome išskirti: 
prevencines organizacines ir technines priemones ir veiksmus, kurie turėtų būti vykdomi nuolat, 
siekiant užkirsti kelią aplinkos oro taršos susidarymui, nuotekų užterštumui mažinti, kokių veiksmų 
numatoma imtis esant didesniam vėjui; numatomas įgyvendinti ilgalaikes (investicines) priemones 
ir veiksmus, kurių įgyvendinimui reikalingos investicijos ir užtrunka ilgesnį laiką; operatyvines 
organizacines ir technines priemones ir veiksmus, kurių įmonė nedelsdama imsis, esant 
nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms ir/ar padidėjus oro užterštumui Klaipėdos miesto 
savivaldybėje.

2. Atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektas eksploatuoja organinius tirpiklius naudojančius 
įrenginius, kurių eksploatavimui taikomos Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant 
organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių 
registravimo taisyklės2, prašome Paraiškoje pateikti vykdomos veiklos vertinimą pagal šiame 
punkte nurodyto teisės akto reikalavimus. 

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).
2 patvirtintos Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant 
organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lakiųjų 
organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo 
taisyklės).
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3. Prašome atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
AAD) raštu išdėstytas pastabas (pridedama) ir pateikti paaiškinimus dėl rašte nurodytų išmetamų ir 
išleidžiamų teršalų nustatytų normų viršijimo.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros, AAD ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos pastabas ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-01-23 rašto Nr. (4.23E)-R2-222 

„Dėl pranešimo apie UAB „Baltic Premator Klaipėda“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“ 
kopija, 3 lapai.

3. AAD 2020-02-03 rašto Nr. (5.3)-AD5-1578 „Dėl UAB „Baltic Premator Klaipėda“ 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 
Klaipėdos departamento 2020-02-05 rašto Nr. (3-11 14.3.12 E)2-4937 „Dėl UAB „Baltic Premator 
Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Giedrė Arkušauskienė, (8 46) 41 04 56, el. p. giedre.arkusauskiene@aaa.am.lt

3 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 įteikimo dienos.



Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 60 08
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

  Nr. .
Į 2020-01-14 Nr. (30.1)-A4-138

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL PRANEŠIMO APIE UAB „BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS 
GAVIMĄ TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išnagrinėjo UAB „Baltic Premator Klaipėda“, 
esančios Minijos g. 180, Klaipėdoje, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti.

Nesutinkame su taršos į aplinkos orą didinimu, o ypatingai kietųjų dalelių, UAB „Baltic 
Premator Klaipėda“ Minijos g. 180 ir Pilies g. 8 teritorijose. 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) bei Pilies g. 8 (viršyta periodu 2018-10-17 – 2018-
11-30).

Taip pat nesutinkame ir su aplinkosaugos veiksmų plano įgyvendinimo datos atidėjimu iki 
2020-10-01. Ūkinė veikla vykdoma šalia gyvenamųjų rajonų, todėl turi būti imtasi tokių oro taršos 
mažinimo priemonių, kad ūkinė veikla nesukeltų gyventojų nepasitenkinimo ir nuolat mažėtų.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Žydrina Žemaitytė, tel. (8 46)  39 61 69, el. p. zydrina.zemaityte@klaipeda.lt
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2020-02-  Nr. (3-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-01-14 Nr. (30.1)-A4-137

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
                 

Vertinimui pateikta UAB „Baltic Premator Klaipėda“, registruotos Minijos g. 180, Klaipėdoje 
(ūkinė veikla vykdoma, adresais: Minijos g. 180, Klaipėda ir Pilies g. 8, Klaipėda), paraiška taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK paraiška) leidimui pakeisti. Pateikiami 
duomenys, kad TIPK paraiška Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-
75/2005/ T-KL.1-19/2016 (toliau – Leidimas) keisti teikiama vadovaujantis Aplinkos apsaugos 
agentūros 2019-04-30 sprendimu Nr. (30.1)-A4E-1093 dėl UAB „Baltic Premator Klaipėda“ 
Leidimo sąlygų peržiūrėjimo.        
          UAB „Baltic Premator Klaipėda“ yra viena iš AB „Vakarų laivų gamykla” grupės dukterinių 
bendrovių, teikianti aukštos kokybės laivų bei metalo konstrukcijų antikorozinės apsaugos 
paslaugas AB „Vakarų laivų gamykla“, Minijos g. 180, Klaipėda ir AB ,,Baltijos“ laivų statyklos, 
Pilies g. 8, Klaipėda, teritorijose. 
           UAB „Baltic Premator Klaipėda” AB „Vakarų laivų gamykla“ Minijos g. 180, Klaipėda, 
teritorijoje pagal patalpų nuomos sutartį naudojasi  gamybinėmis ir buitinėmis patalpomis antrajame 
cechų bloke (IICB), šlako sandėliu, asfaltuota aikštele, rūbinėmis ir dušinėmis antrame buitiniame 
korpuse (IIBK). Taip pat bendrovė vykdo veiklą kitoms AB „Vakarų laivų gamykla“ grupės 
įmonėms priskirtuose objektuose: plaukiojančiuose dokuose, pirmame ir antrame cechų blokuose 
esančiose dažymo patalpose, metalo konstrukcijų apdirbimo bare, kur būtina atlikti valymo/dažymo 
darbus. Artimiausi gyvenamieji namai (Jurbarko g. 65, Jūrininkų pr. 146) yra 0,262 km, 0,869 km 
atstumu nuo veiklos vykdymo vietų.           
            UAB „Baltic Premator Klaipėda” pagal nuomos sutartį naudojasi AB „Baltijos“ laivų 
statyklos (Pilies g. 8, Klaipėda) teritorijoje esančiomis dažymo kameromis, gamybinėmis 
patalpomis, aikštelėmis, krantinėmis. Artimiausi gyvenamieji namai (Smiltynės g. 23, Pilies g. 3) 
yra 0,159 km, 0,597 km atstumu nuo veiklos vykdymo vietų. 
         UAB „Baltic Premator Klaipėda“ pagrindiniai technologiniai procesai: paviršių defektavimas, 
pasiruošimas darbui, įrangos pastatymas ir prijungimas objekte, paviršių plovimas aukšto slėgio 
gėlu vandeniu, paviršių apsauga, srautinio valymo abrazyvu darbai, klimatinių sąlygų kontrolė, dažų 
paruošimas, dažymo darbai beorio purškimo būdu, dažymas voleliais ir teptukais, dažymo darbų 
kontrolė, darbo vietų sutvarkymas, įrangos surinkimas ir išvežimas, dažymo įrangos plovimas, 
technologinės įrangos priežiūra ir remontas.
         TIPK paraiškoje nurodoma, kad mažinant neorganizuotai į aplinkos orą išmetamų teršalų 
kiekius, dažymo medžiagų išeigą ir gerinant dažymo darbų kokybę, didžioji metalo konstrukcijų ir 
laivų blokų valymo abrazyvo srautu ir dažymo darbų dalis atliekama pirmo ir antro cechų bloko 
dažymo patalpose bei metalo konstrukcijų apdirbimo bare Minijos g. 180 teritorijoje, pirmoje, 
antroje ir iš dalies trečioje dažymo kamerose Pilies g. 8 teritorijoje. Tik pavieniais atvejais, kai 
apdirbami didelių gabaritų metalo konstrukcijos ir laivų blokai, valymo abrazyvo srautu ir dažymo 
darbai atliekami krantinėse ir atvirame elinge. Pateikiami duomenys, kad Aplinkos apsaugos 
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agentūra 2019-02-12 sprendimu Nr. (14)-A4-1151išregistravo bendrovę iš organinius tirpiklius 
naudojančių įrenginių sąrašo.

Nurodoma, kad UAB „Baltic Premator Klaipėda“ technologinio proceso metu į aplinkos orą 
išmetamų teršalų (kietųjų dalelių, cinko ir jo junginių, vario ir jo junginių) sumažinimui naudojami 
valymo įrenginiai (Minijos g. 180 taršos šaltiniuose Nr. 004, 140, 141 – pluoštiniai kietųjų dalelių 
sulaikymo filtrai, taršos šaltiniuose Nr. 601/1, 607/1 – vėjo užtvaros; Pilies g. 8 taršos šaltiniuose 
Nr. 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 564/1, 564/2, 579, 580, 581, 586 – filtrai kietųjų dalelių sulaikymui). 

Pagal TIPK paraiškoje pateiktus UAB „Baltic Premator Klaipėda“ technologiniuose 
procesuose susidarančių kvapų sklidimo aplinkos ore modeliavimo rezultatus,  teršalų kvapų 
koncentracijos neviršija Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl  higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 
patvirtinimo“ kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3). Pagal 
kvapo sklaidos modeliavimo duomenis prognozuojama, kad kvapo koncentracijos vertė ties 
artimiausia gyvenamąja aplinka Jurbarko g. 65 sieks 0,299 OUE/m3 be fono, su fonu – 0,375 
OUE/m3, ties artimiausia gyvenamąja aplinka Pilies g. 3 sieks 0,430 OUE/m3 be fono, su fonu – 
0,435 OUE/m3. 

Pateikiami duomenys, kad UAB „Baltic Premator Klaipėda“ didžioji metalo konstrukcijų ir 
laivų blokų valymo abrazyvo srautu ir dažymo darbų dalis yra atliekama uždaruose gamybiniuose 
statiniuose. Pateikiami duomenys, kad AB „Vakarų laivų gamykla“, siekdama įvertinti bendrovės 
teritorijoje veiklą vykdančių įmonių, įskaitant ir UAB „Baltic Premator Klaipėda“, aplinkai daromą 
poveikį, vykdo ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą poveikio aplinkos orui ir į aplinką 
sklindančiam triukšmui įvertinti. 2018 m. atlikti į aplinką sklindančio triukšmo matavimai parodė, 
kad arčiausiai gyvenamosios teritorijos esančioje monitoringo vykdymo vietoje (taškas AM-1 (AB 
„Vakarų laivų gamykla“ šiaurės rytų teritorijos dalyje šalia buvusios akumuliatorinės) išmatuotas 
ekvivalentinis ir maksimalus triukšmas neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 
V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinimo“ (toliau HN 33:2011), 
reglamentuotų ribinių dydžių. Pilies g. 8 teritorijoje 2019 m. atlikto triukšmo monitoringo rezultatai 
parodė, kad  ekvivalentinis ir maksimalaus triukšmas neviršijo HN 33:2011 reglamentuotų ribinių 
dydžių.

Išvada: UAB „Baltic Premator Klaipėda“, registruotos Minijos g. 180, Klaipėdoje (ūkinė 
veikla vykdoma, adresu: Minijos g. 180, Klaipėda ir Pilies g. 8, Klaipėda), paraiška TIPK leidimui 
pakeisti derinama. 

Vadovaudamiesi „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2013 m. 
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 34 punkto reikalavimais, pagal 
kompetenciją nustatome sąlygas: 

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Klaipėdos departamentui pateikti vykdomo triukšmo monitoringo rezultatus.

Klaipėdos departamento direktorius                                                               Raimundas Grigaliūnas 

                                                                                                  
Alma Mikutytė, tel. (8 46) 48 50 93, el. p. alma.mikutyte@nvsc.lt

              



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos,Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė)
DĖL UAB „BALTIC PREMATOR KLAPĖDA“ PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-02-05 Nr. (3-11 14.3.12 E)2-4937

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2020-02-05 10:57:02 Nr. A3-822

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos departamento direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-02-05 10:41:04

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-02-05 10:41:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-25 - 2022-09-24

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-02-05 10:44:01

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-21 - 2021-12-20

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-02-05 10:57:02

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-02-11 09:23:42

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-02-11 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „BALTIC 
PREMATOR KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-03-04 Nr. (30.1)-A4E-1613

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-04 09:32:44

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-04 09:48:42

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-03-04 10:19:01

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-03-04 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


