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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO 

 

2020-06-18  Nr. (30.1)-A4(e)-5340 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-05-18 gautą (Agentūroje 

reg. Nr. AS-3642) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos regiono atliekų 

mechaninio apdorojimo įrenginių, esančių Ketvergių g. 2a, Dumpių k., Klaipėdos r., patikslintą 

paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-KL.2-11/2015 (toliau – TIPK 

leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1, (toliau – 

TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka. 

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 

nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 

dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 

Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie 

Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-05-29 raštu Nr. (5.3)-AD5-8080 

pateiktas pastabas, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-17 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-32142 pateiktas 

pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas: 

1. Patikslintos paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ yra nurodyta, kad 

„<...>Mechaninio rūšiavimo įrenginių pastate įrengta ištraukiamoji ventiliacinė sistema ir 

rankoviniai kietųjų dalelių filtrai. Iš atskirų, labiausiai dulkes sukeliančių, įrenginių surinktas oras 

(iki 30 000 m3/val) bus valomas rankovinio tipo filtre. <...>“ taip pat pateikta informacija, kad „<...> 

Biofiltrų sistemą sudarys aukštos kokybės sandarūs kompaktiški biofiltrų moduliai su PP užpildu. 

<...>“. Prašome patikslinti informaciją apie esamus taršos šaltinius Klaipėdos regiono atliekų 

mechaninio apdorojimo įrenginiuose, t.y. surašyti šiuo metu jau esamus taršos šaltinius ir 

planuojamus naujus oro taršos šaltinius, susijusius su planuojama atliekų perdirbimo veikla, pagal 

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentuose pateiktą informaciją. 

2. Patikslintos paraiškos 11 lentelės „Tarša į aplinkos orą“ 7 grafoje turi būti susumuoti 

duomenys visam įrenginiui (eilutėje „Iš viso įrenginiui“). Prašome patikslinti informaciją. 

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

pateikti TIPK taisyklių 6 priede. 

3. Patikslintos paraiškos 10-11 psl. nurodoma, kad statybos ir griovimo atliekos (atliekų kodai 

17 01 01, 17 01 02, 17 09 04) planuojamos naudoti R5 atliekų naudojimo veiklomis, taip pat medienos 

atliekos ir didžiosios atliekos  (atliekų kodai 17 02 01, 20 03 07) planuojamos naudoti R3 atliekų 

naudojimo veiklomis, tačiau nurodyta informacija nėra nurodyta paraiškos 23 lentelėje ,,Numatomos 

naudoti nepavojingosios atliekos.“ 

4. Patikslintos paraiškos 23 punkte ,,Atliekų susidarymas“ pateiktos lentelės grafoje ,,Atliekų 

tvarkymo būdas (-ai)“ tuo atveju, jeigu nurodoma, kad atliekos planuojamos naudoti R1, R3 atliekų 

naudojimo veiklomis, tuomet turi būti nurodoma ne S5 atliekų tvarkymo veikla, bet R12 atliekų 

naudojimo veikla.  Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių2  2 priedo III skyriaus  nuostatomis, S5 

atliekų tvarkymo veikla nurodoma klasifikuojant atliekų tvarkymo veiklą, jei po išankstinio 

apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama.  

Taip pat patikslintos paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 

nepavojingosios atliekos“ nurodoma, kad nurodytos atliekos bus tvarkomos S5 atliekų tvarkymo 

veikla, tačiau, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių  2 priedo III skyriaus nuostatomis, S5 atliekų 

tvarkymo veikla nurodoma klasifikuojant atliekų tvarkymo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis 

atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tuo atveju, kai po pradinio apdorojimo susidariusios 

atliekos planuojamos naudoti R atliekų naudojimo veiklomis, tuomet turi būti nurodoma R12 atliekų 

naudojimo veikla. Prašome patikslinti informaciją, taip pat ir prie visų patikslintos paraiškos lentelėse 

nurodytų atliekų, nurodyti kokiomis konkrečiai atliekų tvarkymo veiklomis atliekos bus tvarkomos. 

5. Patikslintos paraiškos 26 lentelės grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ turi būti nurodomas didžiausias vienu 

metu numatomas laikyti bendras (suminis) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo 

metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis. 

6. Pažymėtina, kad patikslintoje 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. 

7. Atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą 

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukciją (toliau – Instrukcija), todėl 

Reglamente turi būti pateikta visa Instrukcijoje nurodoma informacija apie visas vykdomas ir 

planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas. 

8. Tiek patikslintoje paraiškoje, tiek Reglamente nurodyta, kad atliekos, atliekų kodais 17 01 

01, 17 01 02, 17 09 04, 17 02 01, 20 03 07, planuojamos naudoti R12 atliekų naudojimo veikla, tačiau 

Reglamento 2.2 papunktyje ,,atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos 

aprašymas:“ nėra pateikta informacija apie šį technologinį procesą. Prašome patikslinti nurodomą 

informaciją pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Reglamento rengimo 

Instrukcijos 2. 2 papunktį. 

9. Reglamento 2.3 papunktyje ,,atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 

išdėstymo teritorijoje planas“ prašome patikslinti informaciją apie medienos smulkintuvą pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Reglamento rengimo Instrukcijos 2.3 

papunktį. 

10. Reglamento 2.5. papunktyje ,,medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų 

(teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų” nurodomą informaciją prašome 

patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Reglamento rengimo 

Instrukcijos 2.5 papunktį. 

                                                 
2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 

Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
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11. Reglamento 3.3 papunktyje ,,laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai” nurodomą 

informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą 

Reglamento rengimo Instrukcijos 3.3. papunktį. 

12. Reglamento 3.5 papunktyje ,,atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai” nurodomą 

informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą 

Reglamento rengimo Instrukcijos 3.5. papunktį. 

13. 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. Vadovaujantis Tvarkos 

aprašo 5.2 papunkčiu, Plane turi būti nurodomas didžiausias leidžiamas Įmonėje laikyti kiekvienos 

atliekos rūšies kiekis, nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų 

sąrašą, <...> informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, <...> 

Atkreipiame dėmesį, kad Plane neturi būti nurodomos atliekos, susidarančios ne atliekų 

tvarkymo veiklos metu.  

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4. 

PRIDEDAMA: 

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 

2020-05-29 rašto Nr. (5.3)-AD5-8080 kopija, 2 lapai; 

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamento 2020-06-17 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-32142 kopija, 2 lapai.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

atliekanti direktoriaus funkcijas     pasirašyta el. parašu    Zita Šilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

J. Babikė, 8 706 62 042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt 

 

                                                 
3 patvirtinto 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“. 
4 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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