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SPRENDIMAS  

NEPRIIMTI UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 

PAKEISTI  

2020-03- 27      NR. (30.1)-A4(E)-2476 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių 

asbesto, šalinimo sekcija, esančio Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r., paraišką Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015 (toliau – TIPK 

leidimas) pakeisti. 

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 

vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 

paraiškos.  

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-03-03 raštu Nr. (3-11 

14.3.12E)2-10252 pateiktas pastabas, pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 

ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-02-19 raštu Nr. (5.3)-AD5-2739 pateiktas 

pastabas, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-02-20 raštu Nr. (5.1.42E)-A5-

1350 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas: 

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 21 punktu, paraiškos 8 punkte, prašome nurodyti sąvartyno 

projektinius pajėgumus.  

Paraiškos 8 punkte, prašome patikslinti informaciją apie tai, kokios bus užpildomos sąvartyno 

sekcijos, deponuojant nepavojingas atliekas, pirmuoju ir antruoju etapais. Taip pat prašome nurodyti 

planuojamos įrengti sąvartyno III sekcijos plotą ir jos eksploatavimo terminą. 

2. Paraiškoje prašome nurodyti sąvartyno eksploatavimo baigimo metus ir sąvartyno 

rekultivavimo metus.   

3. Paraiškos 10 punkte, prašome patikslinti ir papildyti pateiktą informaciją apie numatomą 

įrengti bei eksploatuoti III – iają sekciją, t.y. pateikti trupmą aprašymą apie sąvartyno III sekcijoje 

atliekų deponavimo technologiją – kur bus pilamos, smulkinamos ir tankinamos atliekos, kokios 

numatomos šalinti atliekos, kiek papildomai bus galima deponuoti atliekų įrengus III sekciją ir pan.  

                                                 
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“. 
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Taip pat prašome pateikti informaciją koks bendras sąvartyno talpumas be III sekcijos (m3) ir 

koks sąvartyno talpumas bus įrengus III sekciją (m3). Ar pasikeis sąvartyne susidarančių, naudojamų, 

šalinamų ir laikomų atliekų kiekiai dėl planuojamos ūkinės veiklos. 

4. Paraiškos 8 ir 10 punktuose rašoma, kad „Iš bendro atliekų deginimo įrenginio atvežti 

nepavojingi dugno pelenai (šlakas) laikomi (R13) ant sąvartyno II sekcijos kaupo”. Prašome 

patiklsinti informaciją ir nurodyti iš kokio konkrečiai atliekų deginimo įrenginio atvežami 

nepavojingi dugno pelenai (šlakas). 

5. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ prašome pateikti trumpą aprašymą apie visus 

aplinkos oro taršos šaltinius (esamus ir planuojamus), apie planuojamus į aplinkos orą išmesti teršalus 

iš visų veiklos vykdytojo eksploatuojamų įrenginių. Taip pat prašome pateikti informaciją, kuo 

vadovaujantis pateikti minėtame skyriuje, į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekiai (t/m), 

bei atskirų oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. Tuo atveju, jei išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai 

buvo nustatyti skaičiavimo būdu, prašome pateikti metodikų pavadinimus ir išsiskiriančių 

vienkartinių maksimalių ir metinių teršalų išmetamų į aplinkos orą kiekių skaičiavimus, o jei 

išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai buvo nustatyti matavimų būdu, tuomet prašome pateikti 

matavimų protokolus ir metinius išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekių skaičiavimus. 

Atkreipiame dėmesį, kad paaiškinimai dėl paraiškos dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo 

pateikti TIPK taisyklių 6 priede.  

6. Kartu su paraiška pateiktas „Statinių ir įrenginių teritorijoje išdėstymo planas“ neįskaitomas. 

Prašome pateikti aiškesnį minėtą priedą.  

Taip pat prašome kartu su paraiška pateikti papildytą ir patikslintą nuotakyno schemą/planą, su 

aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų 

apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis ir pan. 

7. Paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateiktas lenteles, 

prašome patikslinti ir papildyti pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus. 

8. Paraiškos 19 punkte rašoma, kad „Sustabdžius mišrių nuotekų tiekimą į AB „Klaipėdos 

vanduo“ nuotekų valymo įrenginius numatoma naudotis įrengta filtrato surinkimo sistema – filtrato 

drenažu ir filtrato siurblinėmis. Surinktas filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų 

plovimo, paviršinėmis nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, bus nukreipiamas į 300 m3 talpos 

kaupimo rezervuarą.“, paraiškos 16 lentelėje „Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą 

(išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas“ nurodyta, kad „Buitinės 

nuotekos, mašinų ratų apvalytos plovimo nuotekos, filtratas ir galimai taršios teritorijos paviršinės 

nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ spaudiminius kanalizacijos tinklus“. Prašome 

patikslinti pateiktą informaciją ir pateikti sutarties kopiją su AB „Kliapėdos vandenys“ dėl minėtų 

nuotekų priėmimo. Taip pat prašome pateikti informaciją, kiek bendrai susidarys filtrato (m3/m) 

įrengus III sekciją ir kaip bus nustatomas filtrato užterštumas, kaip vykdoma nuotekų susidarymo 

apskaita ir pan. 

9. Prašome paraiškos 18 lentelėje „Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ 

pateiktą informaciją patikslinti pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus ir pateikti 

minėtos lentelės 6 ir 8 grafose nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) (momentinės ir 

vidutinės metinės koncentracijos) nustatymo pagrindimus, bei 10 ir 12 grafose nurodytų didžiausių 

leidžiamų išleisti teršalų kiekių (DLT) skaičiavimus.  

Pažymime, kad paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamento2 nuostatomis. 

10. Paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar 

šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ lentelės turi būti pildomos pagal TIPK 

taisyklių 4 priede pateiktas lentelių formas.  

                                                 
2 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 

Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. 
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11. Paraiškos 23 lentelėje „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ nurodyta, kad 17 

05 04, 17 09 04, 17 06 04, 19 01 12, 19 12 12, 20 02 02 atliekos numatomos naudoti (R10 veiklos 

kodu) sąvartyno infrastruktūros įrengimui ir/ar atliekų sluoksnių perdengimui, o paraiškos 24 

lentelėje „Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos“ nurodyta, kad sąvartyne minėtos atliekos 

numatomos šalinti (D1 veiklos kodu). Prašome paaiškinti, kodėl minėtos atliekos numatomos naudoti 

ir šalinti, kaip bus atskiriamos minėtos atliekos šalinimui ir naudojimui. 

12. Atsižvelgiant į tai, kad paraiškos 24 lentelėje „Numatomos šalinti nepavojingosios 

atliekos“ numatoma šalinti medienos, drabužių, tekstilės gaminių, plastiko, grunto ir akmenų, kelių 

skaldos, mišrių statybos ir griovimo ir kt. atliekas, informuojame, kad vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo įstatymo 3 str.3 nustatytais reikalavimais, atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų 

eiliškumu ir į tai, kad eksploatuojami Mechaninio rūšiavimo bei biologinio apdorojimo įrenginiai, 

kaip šalinamos atliekos neturėtų būti minėtais kodais nurodytos atliekos. 

Informuojame, kad vadovaujantis Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 6 

straipsnyje „Į įvairių klasių sąvartynus priimtinos atliekos“ (toliau – Direktyva) nustatytais 

reikalavimais, valstybės narės imasi priemonių, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos 

atliekos. Šios nuostatos galima netaikyti inertinėms atliekoms, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, 

ir visoms kitoms atliekoms, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ar 

aplinkai ir nepadeda siekti šios Direktyvos 1 straipsnyje numatytų tikslų. Direktyvos reikalavimai 

perkelti į Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, 

patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 37.7 

papunktį: „Sąvartynuose draudžiama šalinti: <...> 37.7. neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas 

perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai 

neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių 

sveikatai ir aplinkai.“ 

13. Paraiškos 24 lentelėje „Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos“ nurodytos atliekos 

(16 01 19, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 

19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38), kurių nėra 2017-05-04 pakeisto TIPK 

leidimo 14 lenetlėje „Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)“. Prašome 

patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją apie sąvartyne šalinamas atliekas. 

14. Pažymime, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamentas (toliau – 

Reglamentas) turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo taisyklių4  3 priede pateiktą formą, 

bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo 

techninis reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma 

informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas. 

Atsižvelgiant į tai, prašome Reglamento 2.3 papunktyje patikslinti pateiktą informaciją apie įrenginio 

projektinį pajėgumą (didžiausius galimus šiuo įrenginiu panaudoti ar šalinti atliekų kiekius tonomis 

per tam tikrą laiką). 

15. Pažymime, kad jeigu Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – 

Planas) 2 lentelės ,,Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones“ grafoje „Tvarkymo būdas (pagal 

                                                 
3 3 straipsnis. Atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas 

1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomas toks prioritetų eiliškumas: 

1) prevencija; 

2) paruošimas naudoti pakartotinai prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus pakartotiniam 

naudojimui; 

3) perdirbimas prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti; 

4) kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti ar kitaip 

panaudoti; 

5) šalinimas prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas atliekas. 
4 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 

Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
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Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas)“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo veikla, 

turi būti nurodyta ir galutinė atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas). Atkreipiame dėmesį, 

kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų 

tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. 

Atsižvelgiant į tai, prašome pataisyti informaciją. 

16. Prašome patikslinti Plano 3 lentelėje „ Informacija apie atliekų naudojimo ir/ar šalinimo 

įrenginių uždarymo bei sutvarkymo priemonės“ pateiktą informaciją, nurodant ir patalpų bei 

sąvartyno teritorijos sutvarkymo priemones. 

17. Pažymime, kad paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente ir Plane pateiktą 

informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti 

dokumentai.  

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir 

tvarkymo būdai turi sutapti. 

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo5 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo 

organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones6, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. 

pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti 

ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių 

paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti7. 

PRIDEDAMA: 

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos 

departamento 2020-03-03 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-10252 kopija, 4 lapai;  

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-02-19 rašto Nr. (5.3)-AD5-2739 kopija, 4 lapai; 

3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-02-20 rašo Nr. (5.1.42E)-A5-1350 

kopija, 4 lapai. 

 

 

Direktorius Rimgaudas Špokas 

  

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 
 

                                                 
5 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“. 
6 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) 
7 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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