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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO 
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 

PAKEISTI 

2020-11-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB Nomine Consult parengtą 
2020-10-30 raštu Nr. 28/01/2020-R1 pateiktą VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 
komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Įrenginys) 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Agentūra, įvertinusi paraiškoje TIPK leidimui pakeisti pateiktą informaciją, nustatė, kad 
Įrenginys neatitinka poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose nurodyto ūkinės veiklos masto ir 
charakteristikų, nes paraiškoje didinamas didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis. Poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitoje, pagal kurią Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-04-10 raštu Nr. 28(PAV)-D2-879 priėmė sprendimą 
dėl mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio statybos galimybių, 
numatytas didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis – 5 446,04 t; TIPK leidime – 13 900 t; 
paraiškoje TIPK leidimui pakeisti – 14 340 t. Atsižvelgiant į tai, kad vienu metu numatomas laikyti 
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nepavojingųjų atliekų kiekis padidės daugiau kaip 100 daugiau tonų, t. y. vienu metu laikomų 
atliekų kiekio keitimo dydis viršys Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.5 papunktyje nurodytą ribinį dydį, 
todėl šie pakeitimai atitinka PAV įstatymo 2 priedo 14 punkte nurodytą veiklą, kuriai turi būti 
atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 
dalimi.

Vadovaujantis TIPK taisyklių1 reikalavimais, TIPK leidimas gali būti keičiamas teisės aktų 
nustatyta tvarka tik prieš tai atlikus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gavus atrankos 
išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 6 punktu ir TIPK taisyklių 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti paraiškos.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones2 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir 
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius 
dokumentus el. ryšio priemonėmis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
 

Aldona Teresė Kučinskienė

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Daiva Lukošienė, tel. 8 706 68040, el. p. daiva.lukosiene@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 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“ (toliau – TIPK taisyklės) 16 p.
2 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
3 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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