
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“
kratc@kratc.lt 

Į 2020-08-04 Nr. (1.10)-2R-1403

SPRENDIMAS
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-09-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-08-07 gautą (Agentūroje 
reg. Nr. AS-6002) 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 Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-08-26 raštu Nr. (3-11 
14.3.12E)2-57598 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos paraiškos 11 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ pateikta statybinių ir medienos 
atliekų perdirbimo numatoma metinė tarša į aplinkos orą (t/m) neatitinka patikslintos paraiškos 12 
priede pateiktų Oro taršos šaltinių skaičiavimų. Prašome patikslinti pateiktą informaciją ir pagrįsti 
kuo vadovaujantis pateikti skaičiavimai patikslintos paraiškos minėtoje lentelėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paaiškinimai dėl paraiškos dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo 
pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-06-18 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-5340 pateiktą 8 pastabą. 
Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamento (toliau – Reglamentas) 2.2 papunktyje 
,,atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas:“ nėra pateikta 
atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema, kurioje būtų nurodyti duomenys apie 
pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, 
nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Prašome patikslinti nurodomą informaciją pagal Atliekų 

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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tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio 
reglamento rengimo instrukcijos (toliau – Instrukcija) 2. 2 papunktį.

3. 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.

4. Atkreipiame dėmesį, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane atliekos, 
susidarančios ne atliekų tvarkymo veiklos metu, nenurodomos. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą 
pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali 
pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos 
įgaliota institucija suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio 
straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko 
garantiją.“. 

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento 2020-08-26 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-57598 kopija, 3 lapai. 

Direktorius                                    Rimgaudas Špokas

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

2 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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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

DĖL PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Vertinimui pakartotinai pateikta UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
(toliau – KRATC) Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių (toliau – MAĮ), 
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 prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-17 rašte Nr. (3.11 
14.3.12E)2-32142 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ pateiktas pastabas:

1. Komunalinių atliekų apdorojimo procesas nesikeis, papildomai teritorijoje 
numatomas statybinių ir griovimo atliekų bei didžiųjų ir medienos atliekų perdirbimas. Aikštelė  
aptveriama lengvos konstrukcijos kilnojamu atitvaru, kurio šoninės ir viršaus dangos, esant 
poreikiui, gali būti nuimamos/pakeliamos. Naujai planuojamoje vykdyti veikloje triukšmą kels 
sunkusis transportas, atvežantis atliekas ir išvežantis žaliavą, krautuvas, ekskavatorius, trupintuvas 
ir medienos smulkintuvas. TIPK paraiškoje pateikiami duomenys apie triukšmo šaltinus, jų 
triukšmo lygius, darbo laiką. Taip pat nurodoma, kad atliktas triukšmo modeliavimas, tačiau šie 
duomenys ir rezultatai nepateikti.

2.  Nurodoma, kad statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veiklos metu tarša kvapais 
nenumatoma. Įdiegus naują atliekų tvarkymo veiklą kvapų išsiskyrimo pokyčiai nenumatomi. 
Esamos veiklos skleidžiamo kvapo koncentracijos matavimai ir modeliavimas atliktas 2018 m. 
Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMSUrban 
(Atmospheric Dispersion Modelling System) 4.1.1.0 versija. Atliekant kvapo sklaidos 
modeliavimą buvo įvertinti įmonės sąvartyne ir MAĮ esantys taršos kvapų šaltiniai, jų fiziniai 
duomenys bei kvapo koncentracijų laboratorinių tyrimų taršos šaltiniuose rezultatai. Kvapo 
sklaidos modeliavimo metu įvertinti šie įmonės sąvartyne ir MAĮ esantys taršos kvapais šaltiniai: 
atliekų laikymo aikštelė, degiųjų atliekų laikymo zona (15 vnt. konteinerių), antrinių žaliavų 
saugojimo aikštelė, mechaninis atliekų apdorojimo įrenginys, filtrato rezervuaro siurblinės ir 
surinkimo vietos alsuokliai (3 alsuokliai). Pagal modeliavimo rezultatus, leidžiama kvapo 
koncentracijos ribinė vertė (8 europiniai kvapo vienetai) už objekto SAZ ribų nebus viršijama. 
Šiuo metu KRATC veikloje yra įdiegtos šios kvapų sklidimą į aplinką mažinančios priemonės: 
mechaninio apdorojimo įrenginio atliekų priėmimo patalpoje įdiegta stacionari Airborn 
technologija (pagerina kvapų dalelių absorbaciją iki 500 000 kartų), o nakties metu pagal poreikį 
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patalpų dezinfekcijai ir laikomų bei rūšiuojamų atliekų kvapų mažinimui naudojamas ozonatorius; 
MAĮ biologiškai skaidžių atliekų laikymo patalpoje taip pat įdiegta stacionari Airborn 
technologija; MAĮ rūšiavimo proceso linijoje atliekos apipurškiamos efektyviais 
mikroorganizmais (probiotikais), kurie sumažina puvimo procesą atliekose ir jų kvapą; MAĮ 
patalpų vakarinėje pusėje esančiuose vartuose (po rūšiavimo likusių atliekų konteinerių ištraukimo 
bei presuojamų atliekų išstūmimo po presavimo vietose) sumontuotos juostinės užuolaidos, kurios 
sumažina atviras ertmes ir tarpus tarp atliekų konteinerių ir pastato konstrukcijų.

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“, 22.11, 25, 34 
punktų reikalavimais, prašome pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

1. Nepateikti triukšmo lygių skaičiavimo/modeliavimo rezultatai. Nepateikti suminiai 
triukšmo lygių skaičiavimai/modeliavimas, įvertinant visus esamos veiklos ir naujai planuojamos 
veiklos triukšmo šaltinius.

 Klaipėdos departamento direktorius                                 Raimundas Grigaliūnas

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