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SPRENDIMAS NEPRIIMTI VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 
CENTRAS“ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO 

(MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2019-06-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekopaslauga“ parengtą 
2019-05-15 raštu Nr. 114 pateiktą VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ komunalinių 
atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Kauno MBA), patikslintą 
paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje 
nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų LR 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) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiška teikiama Kauno MBA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau 

– TIPK leidimas) pakeisti, Paraiškoje nurodomas MBA įrenginio adresas: Sandraugos g. 12, 
Kaunas. Pažymime, kad 2015-10-23 išduoto  Kauno MBA TIPK leidimo Nr. T-K.4-6/2015 ūkinės 
veiklos objekto adresas nurodytas: Ateities pl. 51B, Kaunas. Prašome pateikti paaiškinimus ir 
įrodančius dokumentus dėl nurodytų ūkinės veiklos objekto rekvizitų nesutapimo. 

2. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikiama 
informacija, kad Kauno MBA susidariusias buitines nuotekas išleidžia į centralizuotus nuotekų 
tinklus pagal Priede Nr. 3 pridedamą geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo 
sutartį Nr. SUT00112168/15-65 (toliau – Sutartis). Sutartyje 1.2. p. nurodoma abonento statinio 
(patalpų) adresas Ateities pl. 51B, Kaunas ir 1.8. p. abonento išleidžiamų nuotekų užterštumo 
koncentracijos, tame tarpe ir teršalai: švinas (Pb), nikelis (Ni) ir kadmis (Cd) (pažymime, kad šie 
teršalai nenurodomi Paraiškos 16 lentelėje), kurie patenka į Nuotekų tvarkymo reglamento 2 
priedo A dalyje pateikiamo sąrašo taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Nuotekų 
tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. 
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D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 331 punkto 
reikalavimais, „į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose 
prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje 
nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių 
pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi 
būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) 
palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi 
konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas 
priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos 
apsaugos agentūrai. <..>“. Atkreipiame Atsižvelgiant į tai, parašome pateikti informaciją apie 
suplanuotas priemones, skirtas mažinti prioritetines medžiagas ir (ar) palaipsniui nutraukti 
prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis ir jų įgyvendinimo terminus, šiame 
punkte nustatyta tvarka.

Pažymime ir išdėstome (žemiau), kad informacija pateikta Paraiškoje ir Sutartyje (Priede 
Nr. 3) nesutampa:

• „<..> Gamybinės nuotekos (filtratas) yra naudojamos uždaru ciklu. <..>“, „<..> Gamybinės 
nuotekos (filtratas) panaudojamas kartu su švariu vandeniu drėkinti kompostuojamai 
medžiagai. <..>“. Priede Nr. 3 pateikiama „Geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių 
nuotekų tvarkymo sutartis“. Iš pateiktų duomenų, galima manyti, kad gamybinės nuotekos 
neperduodamos į centralizuotus tinklus, tačiau Sutartis sudaryta gamybinių nuotekų 
priėmimui.

• Paraiškos 16 lentelėje nurodytas į UAB „Kauno vandenys“ išleidžiamų buitinių nuotekų 
parametrų sąrašas nesutampa su Sutartyje 1.8. p. nurodytu.

• Paraiškos viršelyje nurodomas MBA įrenginio adresas Sandraugos g. 12, Kaunas 
nesutampa su Sutartyje nurodytu Ateities pl. 51B, Kaunas.
Prašome patikslinti aukščiau išdėstytus duomenis susijusius su nuotekų tvarkymu.
3. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad 

paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų dangų, kurių plotas 1740 m2 surenkamos ir nuvedamos į 30 l/s 
paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžiamos į melioracijos griovį. Lietaus nuotekos nuo 
mechaninio ir biologinio apdorojimo pastato ir komposto rafinavimo ir brandinimo pastato stogo, 
taip pat išleidžiamos į melioracijos griovį.

Kadangi Paraiškoje nurodyta, kad lietaus nuotekos nuo pastatų stogų ir valytos paviršinės 
nuotekos nuo teritorijos kietųjų dangų bus išleidžiamos į aplinką, vadovaujantis Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-
546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo 
nuostatai) 7.1 p., turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Atsižvelgiant į 
tai, turi būti papildyta Paraiškos 6 priede pateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa 
(toliau - Monitoringo programa), jos skyrių „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų 
monitoringas“ papildant duomenimis dėl paviršinių nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su 
nuotekomis išleidžiamų  teršalų monitoringo vykdymo reikalingumo.

Taip pat, kaip to reikalauja Monitoringo nuostatų 2 priede pateikta Monitoringo programos 
forma, prašome papildyti Monitoringo programą skyriuose: „II. Technologinių procesų 
monitoringas“ ir „IV. Poveikio aplinkos kokybei (Poveikio aplinkai) monitoringas“, nurodant šių 
skyrių punktus ir lenteles bei paaiškinimus kodėl nepildoma.
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Patikslinkite Monitoringo programos viršelyje ir 9 psl. įstaigos pavadinimą: vietoj „Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamentas“, turi būti „Aplinkos apsaugos departamentas prie 
Aplinkos ministerijos“. 

Pažymime, kad derinimui turi būti teikiamas Monitoringo programos originalas.
4. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 

įvertinimas“ 5 skiltyje nurodytus duomenis (išdėstyti žemiau šiame punkte) bei šioje lentelėje 6 
skiltyje nurodytiems „Atitinka dalinai GPGB“ numatyti priemones įgyvendinimui, pateikiant 
duomenis Paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“. Taip pat, prašome atsižvelgti į 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau 
– AAD) pastabas ir šioje Paraiškos dalyje numatyti priemones siūlymų įgyvendinimui.

Prašome patikslinti 4 lentelėje šiuos duomenis:
• 1 p. nurodyta „<..> VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras vertina galimybes išvystyti 

aplinkos kokybės ir aplinkos apsaugo vadybos sistemas <..>“, prašome 6 skiltyje patikslinti 
nurodytą atitikimą GPGB ir numatyti priemones įgyvendinimui.

• 3 p. nurodyta „ <..> Techninio komposto, susidariusio apdorojant bioskaidžias atliekas 
biologiniu būdu, kokybinių parametrų nustatymui bei jų atitikimo aplinkosauginiams 
reikalavimams užtikrinimui bus atliekami laboratoriniai tyrimai. Išvežamų antrinių žaliavų 
kokybės kontrolė bus pagal poreikį vykdoma pačių antrinių žaliavų supirkėjų. <..>“. 
Atsižvelgiant į tai, kad objektas veikia nuo 2015 m., prašome nurodyti, kaip ši priemonė 
taikoma šiuo metu.

• 6 p. 5 skiltyje papildyti informacija pagal šio punkto 4 skiltyje išdėstytas atliekoms taikomas 
technologijas.

• Atsižvelgiant į tai, kad 8 p. nurodytos vertės (LOJ (nemetaninių) ir Amoniako) viršyje 
nurodytas 4 skiltyje GPGB technologijos vertes, prašome numatyti priemones verčių 
atitikimo įgyvendinimui.

• Prašome numatyti priemones 12 p. nurodytai GPGB technologijai įgyvendinti.
5. Šiame punkte pateikiamos pastabos dėl Kauno MBA vykdomos Paraiškoje, Atliekų 

naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) nurodytos atliekų tvarkymo veiklos:

• Reglamente nenurodyta iš kur ir kokiu teisiniu pagrindu priimamos Reglamento 2.1 lentelėje 
nurodytos naudojamos atliekos. Prašome papildyti duomenis.

• Reglamento 2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas“ nepateiktas įrenginio išsidėstymo teritorijoje planas. 
Atsižvelgiant į AAD pateiktą pastabą Nr. 3 kartu su Paraiška prašome pateikti teritorijos 
planą su nurodytomis atliekų laikymo vietomis.

• Reglamento 2.5 punkte „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) 
balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“ nurodyta, kad tvarkant atliekas (20 03 01; 20 03 
02; 20 03 99) susidaro pavojingos atliekos (19 12 11*, 20 01 35*). Vadovaujantis TIPK 
taisyklių 6 priedėlio, XI Paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, 
įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildymo rekomendacijomis, nurodyta (E. 
punktas), kad „<..> 26, 31 lenteles pildo atliekas apdorojančios įmonės, kurios numato 
laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas. Lentelėje turi būti nurodomos įmonės 
apdorojamos atliekos ir tos atliekos, kurios susidarė atliekų apdorojimo metu. <..>“. 
Atsižvelgiant į tai, pavojingas atliekas (19 12 11*, 20 01 35*), kurios Reglamente ir Plane 
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nurodytos kaip susidariusios atliekų tvarkymo metu, prašome nurodyti ir Paraiškos 31 
lentelėje. 

• Reglamento 3.1 lentelės „sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – 
atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos“ 1 grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos 
numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje.

• Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) priemonių 
įgyvendinimo sąmatoje (toliau – Sąmata) prašome patikslinti, kaip ir pagal kokius 
komercinius pasiūlymus buvo nustatyti patalpų bei teritorijos sutvarkymo, transportavimo 
kaštai. 

• Prašome pateikti komercinius pasiūlymus. Vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – 
Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d 
įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, 
derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.6 papunkčiu, Sąmatai pagrįsti 
Įmonė turi pateikti bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų 
tvarkytojų pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją (internete, reklaminėje 
medžiagoje ir pan.) Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų tvarkymo įkainių 
vidurkiai.

• Pažymime, kad derinimui turi būti teikiami Reglamento ir Plano originalai.
Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostata, 
atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją 
(toliau kartu – Garantija). Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad 
bankas ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti 
suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

7. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.18 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome 
pateikti Valstybinės rinkliavos už leidimo pakeitimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

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

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

PRIDEDAMA:
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1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamento 2019-06-11 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-29069 „Dėl paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. AAD 2019-06-06 rašto Nr. (5.2)-AD5-10163 „Dėl VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo 
centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

3. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus 
funkcijas

Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KAUNO DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80, 
el. p. kaunas@nvsc.lt

 2019-06-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2019-05-24  Nr. (30.1)-A4-3992

Aplinkos apsaugos agentūrai
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 
d. įsakymu „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo” Nr. D1-528 (toliau – TIPK taisyklės) 34 punktu pakartotinai 
negalime suderinti Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Komunalinių atliekų 
mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, esančio Sandraugos g. 12 Kaune pateiktos 
paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau -  TIPK leidimas) pakeisti, nes: 
1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. pakartotinai prašome pateikti informaciją bei 

pagrindžiančius dokumentus, apie numatomus triukšmo lygius, triukšmo šaltinius ir jų 
skleidžiamą triukšmą bei triukšmo mažinimo priemones, tuo pačiu patikslinant triukšmo dydžius 
ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

2. Pakartotinai prašome pateikti probiotiko „SCD ODOR AWAY“ naudojimo efektyvumą 
komunalinių atliekų tvarkyme pagrindžiančius dokumentus bei sertifikatą. 

Išvada: Paraiška TIPK leidimui pakeisti nesuderinta.

Kauno departamento direktorė                                                                                Ona Gedgaudienė

A. Sabaliauskienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt
I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
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