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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI 

GRĄŽINIMO

2019-08-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-07-23 raštu Nr. 
23/07/2019-R2 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti (toliau 
– Paraiška). 

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, Agentūra 
2019-07-18 raštu Nr. (30.1)-A4-4812 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – 
Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi 
atsižvelgta į ne visas Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei teikiame 
papildomas pastabas, kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos 
informacijos:

1. Pažymime, kad Lydraštyje nurodyta, kad „<...> Kauno kogeneracinėje jėgainėje 
planuojama naudoti tik po mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (toliau – MBA įrenginių) 
likusias komunalines ir pramonines atliekas – kurą. PAV ataskaitoje nagrinėjama kuro (naudotinų 
atliekų) balanso alternatyva, kai buvo planuojama deginti kurą be MBA įrenginių yra 
nebesvarstoma ir nebeplanuojama <...>“. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, kodėl Paraiškoje 
nurodomos ir tos atliekų grupės, kurios po mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo MBA įrenginiuose 
nesusidaro. 

2. Paraiškoje nurodyta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias 
pavojingas ir nepavojingas atliekas neatitinka Agentūros 2014-04-07 raštu Nr. (2.6)-A4-1395 
priimtame sprendime ,,Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių“ 
(toliau – PAV sprendimas) 6.1. p. nuostatų. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti informaciją 
pagal PAV sprendimo 6.1. p. nuostatas. Taip pat patikslintoje Paraiškoje pateikiama skirtinga 
informacija apie planuojamoje vykdyti veikloje susidarysiančias atliekas. Prašome patikslinti 
informaciją.
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3. Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje ,,Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti 
nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo 
veikla ties kiekvienu atliekų kodu.

4. Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje ,,Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ ties atliekos 
kodu 20 03 01 yra nurodoma, kad nurodytos atliekos bus apdorojamos D1 (Išvertimas ant žemės ar 
po žeme) atliekų šalinimo veikla. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų 
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų 
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, 
draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. 
Įvertinus tai, prašome patikslinti atliekų žymimų atliekos kodu 20 03 01 tvarkymo būdą.

5. Prašome patikslinti informaciją apie didžiausią vienu metu numatomą laikyti bendrą 
(suminį) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, 
kiekį. Patikslintos paraiškos 26 lentelės 5 grafa „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras 
atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“.

6. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių2 (toliau – Taisyklės) 51 
punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–
D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Atsižvelgiant į tai, kad S4 (išvežimas (eksportas) 
nėra galutinė atliekų tvarkymo veikla, prašome pataisyti informaciją Patikslintos paraiškos 31 
lentelėje.

7. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką 
atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

8. Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir 
pagal Taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Reglamento rengimo instrukciją, Reglamente turi būti 
pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija. Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti Reglamente 
nurodytą informaciją:

8.1. Reglamento 2.1. lentelėje „Naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ laikomos 
atliekos neturi būti nurodomos;

8.2. Reglamento 2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas“ turi būti nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis 
pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam 
tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant 
įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, 
pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio 
pajėgumą;

8.3. Reglamento 3.3. papunktyje „Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai“ turi būti 
nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir 
D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo 
trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos schemoje;

8.4. Reglamento 3.5. papunktyje „Atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai“ turi būti 
pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schema, atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo 
įmonės teritorijoje schema, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento kopija. Išvardijami 
atliekų laikymo (ar tvarkymo) vietoje esantys dokumentai, nurodoma jų (ar kopijų) patvirtinimo 
atsakingų asmenų parašais tvarka, nurodomi atsakingi asmenys, kurie, aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, nedelsiant pateikia jiems 
minėtus dokumentus;

8.5. Reglamento 4.3. papunktyje „Atliekų svorio nustatymas ir registravimas“ turi būti 
aprašoma priimamoms atliekoms sverti naudojama įranga ir dokumentai, kuriuose fiksuojamas 
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atliekų svoris, turi neprieštarauti Atliekų svorio nustatymo metodikoje, pagal kurią nustatomas 
įmonėje tvarkomų atliekų svoris ir kurią tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikiamai 
informacijai. Atliekų svorio nustatymo metodika turi būti parengta vadovaujantis Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo 
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

14. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo3 (toliau – Tvarkos aprašas) 
reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. Plano 
2 lentelėje nepateikta informacija apie atliekų tvarkymo būdus vadovaujantis Atliekų tvarkymo 
taisyklių 4 priedu. Prašome patikslinti informaciją.

15. Prašome elektroninėje Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėsenos 
plano (toliau – SP) versijoje tituliniame lape nurodyti ataskaitinę datą (sutampančią su lydraštyje 
nurodoma data) ir teisiškai atsakingo asmens asmenvardį. Popierinėje ŠESD stebėsenos plano 
versijoje tituliniame lape turi būti teisiškai atsakingo asmens parašas. 

16. C lapo 5 dalies a punkte pateikti išsamesnį aprašymą apie įrenginio teritoriją, trumpai 
aprašyti, kaip transportuojamas kuras, kur saugomas ir kur atliekami matavimai.

17. D lapo 7 dalies b punkte nurodykite matavimo prietaiso „Tiltinės svarstyklės“ buvimo 
vietą.

18. D lapo 7 dalies c punkte minimo priedo pavadinimas „KKJ ŠESD duomenų valdymo ir 
kontrolės procedūra“ turėtų būti pakeistas į „UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ kogeneracinės 
atliekų deginimo jėgainės ŠESD sukėliklių neapibrėžties vertinimo ataskaita, 2019 m.“ pavadinimą.

19. D lapo 7 dalies d punkte patikslinkite informacijos šaltinio IS1 aprašymą „Kasmet 
atnaujinama nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita 
(http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=5c8c1038-d997-47a7-bc77-58b993e282c1)“.

20. D lapo 7 dalies j punkte pateikti išsamesnį aprašymą, nurodant, kas kiek laiko ir kokiais 
teisės aktais remiantis atliekama matavimo prietaisų patikra.

21. E lapo 8 dalies F1 sukėliklis (gamtinės dujos) punkte prašome taikyti apskaičiavimo 
faktorių vertes iš naujausios nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos. Atnaujinkite išmetamų teršalų 
faktoriaus (ITF) numatytąją vertę iš 55,73 t CO2/TJ į 55,57 t CO2/TJ (2019 NIR Table 3-13. 
Natural gas CO2 emission factors).

22. E lapo 8 dalies F3 sukėliklis (pramoninės atliekos) ir F4 sukėliklis (komunalinės 
atliekos) g punkte prašome atnaujinti GŠV numatytąją vertę iš 10 GJ/t į 9 GJ/t (2019 NIR Table 3-
2. Specific net calorific values).

23. E lape neaktualiems laukams (sukėliklis F5-F10) kairėje pusėje paspauskite „-„, kad 
spausdinant popierinę ŠESD stebėsenos plano versiją sumažinti puslapių skaičių.

24. „KKS SESD planas su priedais.pdf“ failo 2 priede „Metinės ŠESD išmetimų ataskaitos 
vidinės peržiūros ir duomenų patikrinimo forma“ „Duomenų palyginimas“ lentelėje prie Biokuro 
„Kuro šilumingumas/Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos duomenys“ stulpelyje pateikta vertė 
8,2 nesutampa su E lapo 8 dalies F2 sukėliklis (biodujos) g punkte GŠV (15,60).

25. ŠESD stebėsenos plano K lapo 20 dalies a punkte nurodykite, kas yra atsakingas už 
veiklos duomenis, už kuro apskaitos neapibrėžčių nustatymo protokolų rengimą ir t.t.

26. Neparengta ir nepridėta duomenų srauto valdymo diagrama (kiekvienam atskiram 
sukėlikliui), reikalaujama K lapo 20 dalies a punkte.

27. ŠESD stebėsenos plano K lapo 20 dalies c punkte papildykite aprašymą, nurodydami, 
kaip atliekamas taršos šaltinių ir sukėliklių sąrašo patikrinimas, užtikrinant, kad būtų įtraukti visi 
sukėlikliai, ir kad visi su įrenginio pobūdžiu susiję pakeitimai būtų įtraukti į ŠESD stebėsenos 
planą.
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28. ŠESD stebėsenos plano K lapo 22 dalies b punkte papildykite aprašymą nurodydami,  
kaip kalibruojama ir tikrinama matavimo įranga, ir ko imamasi, kai įrangos veikimas neatitinka 
reikalavimų.

29. K lapo 22 dalies b, g, h punktuose nurodyto priedo pavadinimas nesutampa su priedo, 
pridėto prie ŠESD stebėsenos plano, pavadinimu. 

30. K lapo 24 dalies a punkte nurodytas dokumento „UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 
neapibrėžties vertinimas“ pavadinimas neatitinka prieduose pateikto šio dokumento pavadinimo 
(priede pateiktas pavadinimas „UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ kogeneracinės atliekų 
deginimo jėgainės ŠESD sukėliklių neapibrėžties vertinimo ataskaita, 2019 m.“), nenurodytas 
rizikos vertinimo priedas. ŠESD stebėsenos plano K lapo 24 dalies a punkte turi būti nurodyti ir 
aprašyti visi priedai (pvz.: duomenų srauto diagramos, sukėliklių diagrama, rizikos vertinimas, 
neapibrėžties skaičiavimas, svarstyklių patikros sertifikatas ir kt).

31. Prašome pateikti ŠESD stebėsenos plane nurodyto katilo galingumą įrodančius 
dokumentus (pvz.: katilo pasą/VEI pažymą), taip pat svarstyklių patikros sertifikatą.

32. ŠESD stebėsenos plano K lapo 25 dalies a punkte atnaujinkite informaciją nurodydami: 
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-
231 (Nauja redakcija 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1130)“ .

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) taip pat pakartotinai pateikė pastabas 
Paraiškai ir jos priedams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir NVSC Kauno departamento pastabas 
prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliariją, prašydama pateikti informaciją, ar UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 
taikoma Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 6 d. nuostata. 

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento 2019-08-16 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-39741 „Dėl UAB „Kauno 
kogeneracinė jėgainė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti derinimo“ 
kopija, 1 lapas.

2. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Justina Babikė, (8 706) 62 042, el.p. justina.babike@aaa.am.lt
Inga Žiukelytė, (8 706) 68 034, el.p. inga.ziukelyte@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos 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“. 
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2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
3 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.



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

 2019-08-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
   Į  2019-07-29 Nr. (30.1)-A4(e)-3222

Aplinkos apsaugos agentūra 
El. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI DERINIMO

Informuojame, jog vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 
d. įsakymo Nr. D1-528  „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” (toliau - TIPK taisyklės) 34 punktu negalime 
suderinti UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 
Kauno r., paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti (toliau 
– Paraiška), nes Paraiškoje:
1. Nurodytas transporto srautų organizavimas neatitinka poveikio aplinkai vertinime (toliau – PAV) 

bei techniniame projekte numatytų transporto srautų organizavimo sprendinių. 
2. Prašome tikslinti triukšmo skaičiavimus:
2.1. Remiantis PAV procedūrų metu bei techninio projekto derinimo metu numatytais planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau - PŪV) transporto srautų organizavimo sprendiniais, pateikti PŪV 
transporto sukeliamo triukšmo atitiktį Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
reglamentuojamiems ribiniams dydžiams. 

2.2. Nurodyti ir pagrįsti PŪV transporto sukeliamo triukšmo skaičiavimuose vertinimui priimtą 
triukšmo galią (dBA). 

2.3. Remiantis TIPK taisyklių 21.4 p. triukšmo sklaidos skaičiavimus pateikti atsižvelgiant į foninį 
užterštumą. 

3. Remiantis TIPK taisyklių 22.11 p. pateikti dokumentus, pagrindžiančius PŪV sukeliamo 
triukšmo mažinimui numatytas kompensacines priemones bei jų pakankamumą, nurodant: 
triukšmo sklaidos ribojimo dydžius, ties rytine ir šiaurės rytine sklypo riba numatytos įrengti 
atskirų segmentų aklinos sienos (nuo 2 iki 3,5 m aukščio) ilgį ir kt.

4. Pažymime, jog informacija turi būti pateikiama valstybine kalba.

Išvada: Paraiška TIPK leidimui gauti nesuderinta.

Kauno departamento direktorė                                                                              Ona Gedgaudienė

 
I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p irma.drukteiniene@nvsc.lt
G. Toleikis, tel. (8 37) 33 16 92, el. p. gediminas.toleikis@nvsc.lt
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