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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI

2020-10-      NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras“, Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno (su asbesto turinčių atliekų 
šalinimo subsekcija ir kompostavimo aikštelėmis), esančio Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r., 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-39-34/2006/T-KL.10-
8/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
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 Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-08-14 raštu Nr. 
(5.3)-AD5-13579 ir 2020-08-20 raštu Nr. (5.3)-AD5-13936 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas 
Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).“ 
nurodyta, kad „sąvartyno užpildymo I ir II etapuose buvo numatyta užpildyti 1 ir 2 sekciją iki 10 m 
aukščio bei užpildyti erdvę tarp minėtų sekcijų. I ir II etapas yra baigti, t. y. 1 sekcija užpildytą iki 
11,66 m ir 2 sekcija užpildyta iki 11,71 m. aukščio.“ Prašome pateikti paaiškinimą, kodėl buvo 
viršytas sąvartyno kaupo 1 ir 2 sekcijų užpildymo aukštis virš 10 m.

2. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas)“ 
pateikta informacija apie sąvartyno 3 ir 4 sekcijose įrengtą asbesto turinčių atliekų šalinimo 
subsekciją, tačiau nepateikta informacija apie šiuo metu vykdomą sąvartyno 3 ir 4 sekcijų 
eksploataciją, neaišku ar eksploatuojant minėtas sekcijas padidėjo sąvartyno filtrato kiekis ir ar 

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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buvo atliktas numatytas esamų atvirkštinės osmozės valymo įrenginių išplėtimas. Taip pat prašome 
pateikti informaciją kiek 3 ir 4 sekcijose per metus pašalinama nepavojingų atliekų.

3. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas)“ 
skyriuje „Kompostuojamų bioskaidžių (toliau tekste - BSA) atliekų tvarkymas“ nurodyta, kad „Jei 
pagaminto komposto rodikliai atitinka stabilato rodiklius pagal LR Aplinkos ministro patvirtintus 
„Reikalavimai techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui“ (toliau – 
Reikalavimai), tuomet stabilatas gali būti naudojamas Sąvartyne atliekų perdengimui. Jei 
pagaminto komposto rodikliai pagal Reikalavimus atitinka techninio komposto rodiklius, tuomet 
kompostas gali būti naudojamas Sąvartyno kaupų uždengimui.“ Prašome pateikti informaciją kaip 
tvarkomas, kam atiduodamas ir pan., pagamintas kompostas, jeigu jo rodikliai neatitinka stabilato 
rodiklių pagal LR Aplinkos ministro patvirtintus „Reikalavimus techninio komposto, techninio 
raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui“. 

4. Paraiškoje pateikta prieštaringa informacija apie komposto kaupų, esančių 0,29 ha 
aikštelėje, laistymą. Paraiškoje pateiktoje informacijoje apie Komposto sunką, nurodyta, kad 
„siekiant neužteršti žaliųjų atliekų komposto, visi komposto kaupai, esantys 0,29 ha aikštelėje, 
laistomi vandeniu, o ne komposto sunka“, o paraiškos skyriuje „Priemonės iš kompostavimo 
aikštelių išmetamų teršalų kiekiui mažinti ir kontroliuoti“, nurodyta, kad „Iš kompostavimo 
aikštelės 0,29 ha komposto sunka patenka į pusiau įgilintą gelžbetoninį rezervuarą 400 m3 talpos, iš 
kurio siurblio pagalba sunka laistomi 0,26 ha komposto kaupai. Komposto sunkos perteklius 
siurblio pagalba nupumpuojamas į esamą filtrato 1000 m3 talpos rezervuarą, kuris sujungtas su 
2000 m3 talpos filtrato kaupimo rezervuaru.“ Prašome patikslinti pateiktą informaciją apie 
kompostavimo sunkos tvarkymą, naudojimą ir pan. Taip pat prašome pateikti patikslintą 
informaciją apie komposto kaupų laistymą.

5. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 metų pradėtos eksploatuoti sąvartyno 3 ir 4 sekcijos, kad 
minėtose sekcijose pradėtos šalinti asbesto turinčios atliekos ir pan., prašome užpildyti paraiškos 10 
punktą „Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir 
įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie 
įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.“ ir pateikti informaciją apie nepavojingų 
atliekų sąvartyno eksploataciją pagal šiuo metu esamą situaciją. 

6. Paraiškos 19 punkte „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ prašome pateikti 
trumpą informaciją apie visų sąvartyno eksploatacijos metu susidarančių nuotekų (buitinių, 
sąvartyno filtrato, kompostinio skysčio, paviršinių nuotekų ir pan.) susidarymą ir tvarkymą. Taip 
pat prašome pateikti informaciją apie filtrato, filtrato koncentrato ir išvalyto filtrato kiekius.

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

7. Kartu su paraiška prašome pateikti nuotakyno schemą/planą, su aiškiai pažymėtais ir 
sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, 
laboratorinės kontrolės vietomis ir pan.

8. Paraiškos 20 lentelėje „Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės“ ir paraiškos 
8 priede pateiktame Aplinkosauginių priemonių plane nurodyta Amonio azoto sumažinimui skirtų 
atvirkštinės osmozės įrenginio modernizavimo priemonių įgyvendinimo pabaiga iki 2020-09-01. 
Prašome pateikti informaciją ar minėtos priemonės jau įgyvendintos.
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9. Paraiškoje pateikta informacija, kad iš priimtų didelių gabaritų atliekų (kodas 20 03 07) 
planuojama atskirti tinkamas pakartotiniam naudojimui ir/ar perdirbimui dalis, tačiau paraiškos 24 
lentelėje  „Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos“ numatomos šalinti minėtos atliekos, kurios 
turėtų būti priskirtos atliekų naudojimo veiklai – R101 (paruošimas naudoti pakartotinai). 
Atkreipiame dėmesį, kad sąvartyne didžiosios atliekos (baldai ir pan.) gali būti šalinamos tik 
netinkamos naudojimui ir perdirbimui. Prašome patikslinti paraiškos XI skyriuje „Numatomas 
atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir 
laikymas“ pateiktas lenteles. 

Taip pat prašome nurodyti didelių gabaritų atliekų (kodas 20 03 07) naudojimo projektinį 
įrenginio pajėgumą (t/m).

10. Paraiškos 23 lentelėje „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ pateikta 
informacija neatitinka 2020-08-08 pakeistame TIPK leidime 10 lentelėje “Leidžiamos naudoti 
atliekos” pateiktos informacijos, t.y. paraiškos 23 lentelėje nėra informacijos apie Biologiškai 
suyrančių atliekų (kodas 20 02 01) naudojimą ir naudojimo kiekius, kompostavimo aikštelėje, 
kurios plotas 0,29 ha ir pan. Prašome patikslinti informaciją. Taip pat prašome minėtoje paraiškos 
lentelėje pateikti informaciją apie biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas kompostavimo 
aikštelėse (BSA) ir kompostavimo aikštelėse numatomas naudoti atliekas ir nurodyti jų projektinius 
pajėgumus.

11. Prašome paraiškoje patikslinti pateiktą informaciją apie įrenginio projektinį pajėgumą, 
t.y. nurodyti nepavojingų atliekų sąvartyno, žaliųjų ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo 
aikštelių projektinius pajėgumus, didžiausius numatomus naudoti, paruošti naudoti ir šalinti atliekų 
kiekius tonomis per tam tikrą laiką ir pateikti patikslintą, pagal šiuo metu esamą situaciją, sąvartyno 
eksploatacijos planą (sekcijų ir aikštelių išdėstymo teritorijoje planą), su eksplikacijomis.

12. Atsižvelgiant į paraiškos XI skyriaus „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas 
(naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ lentelėse pateiktą 
informaciją, prašome kartu su patikslinta paraiška pateikti Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techniniame reglamentą (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo planą (toliau – Planas).

Pažymime, kad Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo2, (toliau – Tvarkos 
aprašas), reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama 
informacija. Atkreipiame dėmesį,  kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 15 punktu, Įmonė turi pateikti 
atnaujintą Planą. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių3 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. 

2 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“.
3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
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Pažymime, kad paraiškoje, Plane ir Reglamente 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.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad paraiškos leidimui 
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 apskųsti4.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-08-14 rašto Nr. (5.3)-AD5-13579  ir 2020-08-20 rašto Nr. (5.3)-AD5-
13936 kopijos, 5 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

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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Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamentas išnagrinėjęs UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ Kaupių k. 4, 
Žygaičių sen., Tauragės raj., patikslintus dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti teikia šias pastabas:

1. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti  specialiosios 
dalies „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, 
įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ 26 lentelėje numatytas biologiškai 
suyrančių atliekų (20 02 01) tolimesnis apdorojimas atliekų tvarkymo veikla tik R12, kai 
tos pačios specialiosios dalies 23 lentelėje numatoma šias atliekas perdirbti (atliekų 
tvarkymo veikla R3). Būtina patikslinti informaciją 26 lentelės „Didžiausias numatomas 
laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ 6 grafoje, nurodant planuojamą tolimesnį 
biologiškai suyrančių atliekų apdorojimą atliekų tvarkymo veikla R3. 

2. Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti numatyta 
surinktas sąvartyno dujas sudeginti uždaro tipo degle. Ūkio subjekto aplinkos 
monitoringo programoje nenumatyti dujų emisijos (CH4, CO2, O2, H2S, H2) matavimai. 

Direktorė Inga Buzienė

Originalas nebus siunčiamas

Jolanta Šipulskienė, tel. 8-686 10154 el. p. jolanta.sipulskiene@aad.am.lt
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    2020-08- Nr. (5.3)-AD5-

Į 2020-07-28 Nr. (30.1)-A4-1209

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL UAB „TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
PAPILDOMAI TEIKIAMŲ PASTABŲ

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 
Aplinkos kokybės departamentas išnagrinėjęs UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 
Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės raj., dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti 2020-08-14 raštu Nr. (5.3)-AD5-13579 teikė pastabas. Pagal išnagrinėtus 
dokumentus, Departamentas papildomai teikia šias pastabas:

1. Paraiškoje Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti numatyta, kad 
iš priimtų didelių gabaritų atliekų (kodas 20 03 07) planuojama atskirti tinkamas 
pakartotinam naudojimui ir/ar perdirbimui dalis. Ši veikla yra priskirta atliekų 
naudojimo veiklai R101  - paruošimas naudoti pakartotinai (atliekų naudojimo veikla, 
kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, 
siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo). 
Paraiškoje nenumatytas didelių gabaritų atliekų (20 03 07) naudojimo projektinis 
įrenginio pajėgumas, t/m ir laikymas. Prašome patikslinti, ar planuojama tvarkyti 
atliekas 20 03 07 naudojimo veikla R101.

2. Jeigu planuojama vykdyti didelių gabaritų atliekų (20 03 07) paruošimo naudoti 
pakartotinai veiklą (R101), šią veiklą būtina numatyti Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techniniame reglamente. 2020-07-28 raštu Nr. (30.1)-A4-1209 Departamentui nebuvo 
pateiktas patikslintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamentas 
pastaboms ir pasiūlymams teikti.

3. Jeigu planuojama vykdyti didelių gabaritų atliekų (20 03 07) paruošimo naudoti 
pakartotinai veiklą (R101), Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 
būtina numatyti džiausią leidžiamą laikyti šių atliekų (įskaitant šių atliekų tvarkymo 
metu susidariusių atliekų) kiekį, jų sutvarkymo priemones ir išlaidas. 2020-07-28 raštu 
Nr. (30.1)-A4-1209 Departamentui nebuvo pateiktas patikslintas Atliekų naudojimo 
ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

Direktorė Inga Buzienė

Originalas nebus siunčiamas

Jolanta Šipulskienė, tel. 8-686 10154 el. p. jolanta.sipulskiene@aad.am.lt
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