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SPRENDIMAS
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

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

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-05-20 gautą (Agentūroje 
reg. Nr. AS-3695) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos regioninio 
nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija, Ketvergių g. 
2, Dumpių k., Klaipėdos r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015 (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 2020-06-03 raštu Nr. (5.3)-AD5-8328 
pateiktas pastabas, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 raštu Nr. 
(5.1.42E)-A5-3307 pateiktas pastabas, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-17 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-
32080  pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintoje paraiškoje 6, 8 ir 10 punktuose pateikta informacija apie sąvartyno III-ios 
sekcijos įrengimą, apie nepavojingų dugno pelenų (šlako) laikymą ir rūšiavimą, apie degiųjų atliekų 
laikymą, nepilnai atitinka Agentūros 2019-03-14 raštu Nr. (30.1)-A4-1975 priimtoje „Atrankos 
išvadoje dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės 
veiklos- Klaipėdos regiono sąvartyno III-ios sekcijos įrengimas ir eksploatacija, poveikio 
aplinkai vertinimo“ (2019-03-27 raštu Nr. (30.1)-A4-2278 patikslintoje Atrankos išvadoje) ir 
2019-11-05 raštu Nr. (30.1)-A4-6340 priimtoje „Atrankos išvadoje dėl nepavojingų atliekų, 
turinčių energetinę vertę laikymo Klaipėdos regiono sąvartyno atskiroje atliekų sąvartyno kaupo 
dalyje, įrengtoje sąvartyno sekcijoje, poveikio aplinkai vertinimo” (toliau – Atrankos išvados) 
pateiktos informacijos (pvz., patikslintoje paraiškoje rašoma, kad „Klaipėdos regioninio 

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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nepavojingų atliekų sąvartyno užpildymas apims 2 etapus: I etapas - 6,5 ha plote numatoma 
deponuoti 1,5 mln. t nepavojingų atliekų (užpildomos I-oji ir II-oji sąvartyno sekcijos) ir II etapas – 
4,5 ha plote numatoma deponuoti 1 mln.t nepavojingų atliekų (užpildoma III –ioji sąvartyno 
sekcija). Bendras sąvartyno kaupo plotas – 11 ha. Įrengus trečiąją sekciją bendras sąvartyno 
talpumas sudarys apie 2,93 mln. m3 atliekų“, o Atrankos išvadose nurodyta, kad „Sąvartynas 
pildomas dviem etapais: 1- etapas – 6,5 ha plote bus deponuota 1,5 mln. t nepavojingų atliekų. 
Kaupo aukštis nuo dugno bus 30 m; 2 etapas – 3,8 ha plote numatoma deponuoti 1 mln. t 
nepavojingų atliekų. Kaupo aukštis nuo dugno bus 35 m. Sąvartyno bendras abiejų etapų talpumas 
2,5 mln. t (1,65 mln. m3) atliekų, kaupo plotas – 10,3 ha. Įrengus III-iąją sekciją, bendras sąvartyno 
kaupo aukštis galės būti pakeltas nuo 30 m iki 35 m ir bendras sąvartyno talpumas bus 2,5 mln. t.“ 
ir pan.). Prašome patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją apie planuojamas ūkines veiklas, pagal 
Atrankos išvadose pateiktą informaciją.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-03-27 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-2476 pateiktą 3 pastabą, 
todėl pakartotinai prašome patikslintos paraiškos 10 punkte 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, kiek papildomai bus galima deponuoti atliekų įrengus III sekciją ir pan.

3. Patikslintos 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“, o 
17 lentelėje „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus“ nurodyta, kad „Mišrios nuotekos-
buitinės, mašinų ratų plovimo, filtratas ir paviršinės nuo galimai taršios teritorijos per išleistuvą 
išleidžiamos į melioracijos griovį“. Prašome patikslinti minėtose lentelėse pateiktą informaciją. 

Taip pat prašome pateikti informaciją kuo vadovaujantis pateikti minėtose lentelėse numatomi 
išleisti didžiausi nuotekų kiekiai ir pateikti atitinkamai patikslintus planuojamų išleisti nuotekų 
kiekių skaičiavimus. Taip pat prašome pateikti paviršinių nuotekų kiekių susidarymo skaičiavimus 
(m3/mėn. ar kitą ataskaitinį laikotarpį). Atkreipiame dėmesį, kad paviršinių nuotekų kiekis 
išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal formulę, nurodytą 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento2 8 punkte.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į 
aplinką“ pateiktos lentelės turi būti patikslintos ir papildytos pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus 
paaiškinimus.

4. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) nėra 
pateikta informacija pagal Atliekų tvarkymo taisyklių3 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 2.2 papunktį, t.y. Reglamento 2.2 
papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas“ turi 
būti aprašoma atskirai kiekvieno atliekų tvarkymo etapo eiga. Taip pat turi būti pateikiama atliekų 
naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema, kurioje nurodomi duomenys apie 
pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, 
nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Taip pat pateikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo 
technologinio proceso aprašymas, parengtas remiantis technologinio proceso schema ir 
apibūdinantis pagrindinius schemoje pavaizduotus atliekų naudojimo ar šalinimo proceso etapus.

5. Reglamento 2.3 papunktyje ,,atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas“ prašome patikslinti informaciją atliekoms naudoti ar šalinti skirtų 
įrenginių išsidėstymo teritorijoje planą, kuriame aiškiai būtų nurodyta kiekvieno įrenginio vieta tam 

2 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 
Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
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tikrais vykdomos, planuojamos vykdyti veiklos vykdymo etapais ir terminais (t.y. pagal planą 
gaunasi, kad ir KAK laikymas ir pelenų tvarkymas yra vienoje vietoje, ir neaišku, kur bus pelenų 
(šlako) aikštelė, todėl rekomenduotina pateikti kelias schemas - iki KAK laikymo su terminu ir po 
KAK laikymo, kad aiškiai matytųsi, kad KAK jau laikomas ant kaupo, o pelenai (šlakas) yra kitoje 
aikštelėje).

6. 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 priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 2.5 papunktį.

7. Atkreipiame dėmesį, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas 
(toliau – Planas) turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo4 (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, Įmonės nuomone, svarbi informacija. Pažymime, kad Plane neturi būti nurodomos 
atliekos, susidarančios ne atliekų tvarkymo veiklos metu. 

Pažymime, 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. 

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 apskųsti5.
PRIDEDAMA:
1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-06-03 rašto Nr. (5.3)-AD5-8328 kopija, 3 lapai; 
2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 rašto Nr. (5.1.42E)-A5-3307 

kopija, 2 lapai.
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamento 2020-06-17 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-32080  kopija, 2 lapai.

Direktorius                                                                                                              Rimgaudas Špokas
          

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

4 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“.
5 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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Į 2020-05-25 Nr. (30.1)-A4-935

Aplinkos apsaugos agentūrai 

DĖL UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PATIKSLINTOS 
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos išnagrinėjęs UAB „Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno su 
statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo sekcija, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos raj. 
patikslintus dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui 
pakeisti ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą, teikia šią pastabą:

Paraiškos TIPK leidimui pakeisti specialiosios dalies XI. sk. 24 p. lentelėje ir atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente numatytos šalinti (D1) atliekos  17 05 08 nurodytos 
patikslintu pavadinimu kaip kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 netinkama sertifikavimui. 
Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatyme numatytu atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumu, 
primiausia atliekos turi būti kitaip naudojamos, jei atliekos negali būti kitaip naudojamos, yra 
numatytas jų šalinimas. 2000-10-18 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 444 patvirtintų atliekų 
savartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 37.7. p. 
numatyta, kad savartyne draudžiama šalinti 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. 
Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, paraiškoje numatyta netinama sertfikavimui skalda priskirta 
atliekoms 17 05 08, turėtų būti tvarkoma atliekų perdirbimo ar kitokio naudojimo veikla, o ne 
šalinimo. Patikslinti ir pateikti informaciją apie minėtų planuojamų šalinti atliekų savybes ar kt. 
informaciją, kodėl šios atliekos turi būti šalinamos sąvartyne, o ne perdibamos arba kitaip 
naudojamos.

Direktorė Inga Buzienė

Jolanta Šipulskienė, tel. 8-686 10154 el. p. jolanta.sipulskiene@aad.am.lt
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Taršos prevencijos departamentui
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 2020-06-     Nr.

Į  Į 2020-05-26 Nr. (30.1)-A4-940

DĖL GAUTOS PATIKSLINTOS UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO

CENTRO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMUI PAKEISTI

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad susipažino su UAB Klaipėdos

regiono atliekų tvarkymo centro pateikta patikslinta paraiška „Klaipėdos regiono III-iosios sekcijos

įrengimas ir eksploatacija“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui Nr.

(11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015 pakeisti.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės

veiklos – Klaipėdos regiono sąvartyno III sekcijos įrengimo ir eksploatacijos – poveikio aplinkai

vertinimo procedūros (PAV atranka) buvo atliekamos 2018 m. liepos mėn., o Klaipėdos rajono

savivaldybė nebuvo kviečiama dalyvauti kaip subjektas PAV atrankos procedūrose dėl UAB

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro planuojamos ūkinės veiklos Klaipėdos regiono sąvartyno

III sekcijos statybai įrengimo ir eksploatacijos ir negalėjo pateikti pastabų dėl planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, vertinant pasikeitusią

planuojamos teritorijos situaciją ir atsižvelgiant į pateiktą informaciją teikiame papildomai pastabas

dėl TIPK paraiškos papildymo:

1. Prašome papildyti informaciją apie planuojamą statybinių atliekų tvarkymą ir naudojimą

kaupo kelio tvirtinimui, nurodant ar jos bus rūšiuojamos.

2. Prašome papildyti informaciją apie sąvartyno eksploatacijos metu susidariusių dujų

surinkimą, nurodant, kaip bus užtikrinamas aplinkos oro taršos nedidinimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybė atsižvelgdama į 2018-09-19 Lietuvos

Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Nr. S-3157, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-851 sudarytos komisijos pažymoje 2018-11-07 pateiktą

rekomendaciją – nebeplanuoti teritorijų planavimo procese Dumpių k. teritorijoje įmonių, kurių

veikloje gali kilti pasekmių, turinčių neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, bei gali būti daromas

neigiamas poveikis aplinkai, prašo užtikrinti, kad Dumpių teritorijoje nebūtų didinama aplinkos oro

tarša Dumpių teritorijoje.

Direktorius                                                                                                                 Artūras Bogdanovas

Vaida Račkauskienė, tel. 8 671 59 230, el. p. vaida.rackauskienė@klaipedos-r.lt
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

DĖL PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Vertinimui pakartotinai pateikta UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
(toliau – KRATC) Klaipėdos regioninių nepavojingų atliekų sąvartyno su statybinių atliekų, 
turinčių asbesto, šalinimo sekcija, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r., paraiška Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK paraiška) leidimui pakeisti. Pateikti atsakymai 
į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento pateiktas pastabas:

1. Sąvartyno skleidžiamų kvapų modeliavimas atliktas dviem variantais: I variantas - I-
oji ir II-oji sąvartyno sekcijos paliekamos atviros; II variantas - I-oji ir II-oji sąvartyno sekcijos 
uždengiamos šlaku. Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas modeliavimo sistema ADMS 5.2. 
Kvapų sklaidos modeliavimo abiem variantais rezultatai rodo, jog nedengiant I-osios ir II-osios 
sąvartyno sekcijų kvapo emisija už vakarinės sklypo ribos (55 m atstumu) viršys kvapo ribinę 
vertę (8 OUE/m3), bet už 150 m SAZ ribos kvapo koncentracija sumažės iki 5-8 OUE/m3. Įvertinus 
I-osios ir II-osios sąvartyno sekcijų, dengimo šlaku įtaką teritorijos užterštumui kvapais, 
modeliavimo metu nustatyta, kad šiuo atveju kvapų koncentracija ties sklypo riba sieks 5-8 
OUE/m3, o ties SAZ riba sumažės iki 3,01-5 OUE/m3.

2. Nurodoma, kad siekiant sumažinti nemalonius kvapus, taikomos šios techninės ir 
prevencinės priemonės: vykdoma priimamų atliekų kontrolė, t.y. į sąvartyną nepriimamos 
skystosios ir biodegraduojančios atliekos; išpiltos į sąvartyno kaupą atliekos tuoj pat tankinamos; 
baigiant darbo dieną, sutankintos atliekos pridengiamos; stengiamasi nejudinti jau sutankintų 
atliekų; prie administracinio pastato yra įrengta ratų plovimo duobė, skirta automašinų, 
išvažiuojančių iš sąvartyno ratų plovimui; šlaitų formavimui naudojama mineralinė medžiaga, kuri 
savo cheminėmis ir mechaninėmis savybėmis yra tinkama; įrengti dujų surinkimo ir utilizavimo 
įrenginiai, kurių eksploatavimo darbus vykdo UAB „Feriatus“; bendrovėje numatyta darbuotojų 
reagavimo tvarka į galimus skundus dėl nemalonių kvapų, t. y. gavus skundą: išsiaiškinama esama 
situacija, galimi atliekų priėmimo/tvarkymo pažeidimai; pagal galimybes susisiekiama su skundų 
pateikėjais dėl detalesnės informacijos gavimo; tikrinami meteorologiniai duomenys – vėjo 
kryptis, greitis ir pan.; esant poreikiui susisiekiama su kaimynystėje dirbančių įmonių atstovais; 
esant poreikiui sudaromas prevencinių veiksmų planas nemalonaus kvapo priežasčiai pašalinti; 
pradėjus eksploatuoti sąvartyno III-iąją sekciją, I-oje ir II-oje sekcijose bus tęsiamas dalinis 
sąvartyno uždarymo (rekultivacijos) I etapas (šiuo metu vykdomi sąvartyno uždarymo 
(rekultivacijos) darbai I-oje sekcijoje).
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3. TIPK paraiškoje pateiktas akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas, įvertinant 
stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius. Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus 
nustatyta, kad PŪV sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis už sąvartyno žemės sklypo ribų 
neviršys didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos, vakaro ir nakties metu, 
taikomų gyvenamajai teritorijai pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinta 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“. Triukšmui sumažinti taikomos priemonės: sąvartyno privažiuojamieji 
keliai nuolat prižiūrimi (lyginami, tvirtinami), atsiradusios duobės ir provėžos užlyginamos; į 
sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik techniškai tvarkingos transporto priemonės; viso sąvartyno 
perimetru yra apsodinti želdiniai; naujai projektuojamos nuotekų siurblinės panardinamas siurblys 
montuojamas sandariame korpuse 6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, virš siurblio esančios 
nuotekos sudaro garsui nepralaidų sluoksnį. 

4. Šiuo metu surinktas filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, 
paviršinėmis nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, yra nukreipiamas į 300 m3 talpos dengtą 
kaupimo rezervuarą iš kurio atiduodamos į AB Klaipėdos vanduo centralizuotus tinklus. Įrengus 
ir pradėjus eksploatuoti III sekciją numatoma naudotis įrengta filtrato surinkimo sistema. Surinktas 
filtratas bus nukreipiamas į 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą. Rezervuare gali būti sukaupiamas 
2–3 dienų filtratas. Nevalytas filtratas kartu buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo, 
paviršinėmis nuotekomis nuo galimai taršios teritorijos, bus valomas naujai sumontuotuose filtrato 
ir nuotekų valymo įrenginiuose. Sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginys yra pilnai 
automatizuotas. Filtrato ir nuotekų valymo įrenginių eksploatacijai atlikta poveikio aplinkai 
vertinimo atranka (2016-01-13 Aplinkos apsaugos agentūros išvada Nr. (28.3)-A4-342), taip pat 
šie įrenginiai deklaruoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-30-
124/2008/T-KL.2-9/2015.

Vadovaudamiesi „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis 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, deriname TIPK paraišką ir nustatome sąlygas:

1. Pradėjus eksploatuoti TIPK paraiškoje deklaruotus naujus taršos šaltinius, atlikti 
kvapų matavimus ir modeliavimą. Modeliavimo rezultatus pateikti Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui. TIPK paraiškoje 
nurodytos veiklos skleidžiami kvapai negali būti didesni nei deklaruojami TIPK paraiškoje.

2. TIPK paraiškoje nurodytos veiklos skleidžiami triukšmo lygiai negali būti didesni 
nei deklaruojami TIPK paraiškoje.

 Klaipėdos departamento direktorius                                 Raimundas Grigaliūnas

Inga Šopaitė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. inga.sopaite@nvsc.lt 
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