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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „VSA VILNIUS“ ZABIELIŠKIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ 
ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-12-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-10-19 raštu Nr. S 201019-
2 pateiktą UAB „VSA Vilnius“ Zabieliškio regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno (toliau – 
Sąvartynas) paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) 
pakeisti (toliau – Paraiška).

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos 
apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2020-11-10 raštu Nr. (2-11 
14.3.12E)2-96122 pateiktas pastabas (pridedama). Taip pat, Kėdainių rajono savivaldybės 

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“ (toliau – TIPK 
taisyklės).
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administracijos 2020-10-28 raštu Nr. AS-5845 „Dėl UAB „VSA VILNIUS“ Zabieliškio regioninio 
nepavojingųjų atliekų sąvartyno paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ (toliau – Raštas) pateiktas 
pastabas (pridedama). Rašte pateikiamos pastabos: dėl numatytos priemonės, sumontuotų biodujų 
surinkimo ir utilizavimo įrenginių įgyvendinimo; dėl informacijos papildymo apie parengtą ir 
suderintą atnaujintą Sąvartyno aplinkos monitoringo programą; dėl atnaujintų duomenų pateikimo 
apie sąvartyne deponuotą atliekų kiekį nuo sąvartyno eksploatacijos pradžios; dėl į sanitarinę zoną 
patenkančios sodybos nuosavybės teisę įrodančių dokumentų pateikimo ir informacijos 
patikslinimo. Taip pat, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 
kokybės departamento (toliau – AAD) 2020-10-30 raštu Nr. (5.2)-AD5-19201 „Dėl UAB „VSA 
VILNIUS“ Zabieliškio regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno paraiškos TIPK leidimui pakeisti 
peržiūrėjimo“ (toliau – Raštas) pateiktas pastabas (pridedama). Rašte pateikiamos pastabos: dėl 
pateiktų paslaugų teikimo sutarčių atnaujinimo su Sąvartyno operatoriumi; dėl kartu su Paraiška 
pateiktų prastos kokybės dokumentų (Sąvartyno planas ir schema), kuriuose neįmanoma perskaityti 
užrašų ir paaiškinimų; dėl Paraiškos dokumentuose nurodomų nerūšiuotų mišrių komunalinių 
atliekų (20 03 01) tvarkymo būdu D1; dėl Sąvartyne numatomų darbų atlikimo pagal realią 
dabartinę situaciją, kokia yra ūkio subjekte iki Paraiškos pateikimo dienos ir numatomų darbų 
atlikimo iki Sąvartyno uždarymo (konkrečiais terminais). Taip pat, teikiame žemiau pateiktas 
Agentūros pastabas:

1. Paraiškoje pateikiami seni, neaktualūs duomenys, nepatikslinti pagal esamą situaciją. 
Vadovaujantis TIPK taisyklių2 16 p. ir 21.51 p. Paraiškos 12 p. nepateikta informacija (apie 
atliktą planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio 
aplinkai vertinimą), nenurodyta, kokie veiksmai atlikti po 2013 m. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir 2018 m. Agentūros 
priimtų atrankos išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos – Zabieliškio regioninio sąvartyno 
plėtros poveikio aplinkai vertinimo. Pažymime, Agentūra, įvertinusi atrankos išvadai 
pateiktą informaciją, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir suinteresuotos 
visuomenės pasiūlymus, 2018-04-10 priėmė galutinę atrankos išvadą Nr. (28.1)-A4-3383, 
kad dėl VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos – 
Zabieliškio sąvartyno plėtros privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą (pridedama). 
Prašome Paraiškoje aiškiai nurodyti kas ūkinėje veikloje numatoma keisti ir pateikti 
informaciją dėl numatytos Sąvartyno plėtros. Atkreipiame dėmesį, kad ūkinės  veiklos 
keitimas ar išplėtimas, galintis daryti neigiamą poveikį aplinkai, gali atitikti PAV įstatymo 2 
priedo 14 punkto nuostatas ir tokiu atveju vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi 
turėtų būti atlikta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 
Tokiu atveju, vadovaujantis TIPK taisyklių 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.  

2. Paraiškoje pateikta informacija, kad < Perspektyvoje (~2015 m.) filtratą kartu su kitomis 
sąvartyno eksploatacijos metu susidarančiomis nuotekomis numatoma valyti vietiniuose 
nuotekų valymo įrenginiuose, kurie veiks atvirkštinės osmozės principu. Filtratas bus 

2 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).
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filtruojamas pirminio filtravimo įrenginyje, sudarytame iš smėlio ir kasetinio filtrų. Iš 
pirminio filtravimo įrenginio nuotekų mišinys pateks į atvirkštinės osmozės įrenginį, 
sudarytą iš pirmo ir antro laipsnių blokų, iš kurio per degazatorių apvalytos iki 
aplinkosauginių reikalavimų nuotekos išleidžiamos į melioracijos griovį. Valymo proceso 
metu atvirkštinės osmozės įrenginiuose susidarantis nevalytinas koncentratas numatomas 
grąžinti į sąvartyno sekcijas>. Pateikti informaciją, ar įvykdyta priemonė-pastatyti nuotekų 
valymo įrenginiai filtrato ir kitų sąvartyno eksploatacijos metu susidarančių nuotekų 
valymui. Jeigu valymo įrenginiai pastatyti nurodyti, iki kokių koncentracijų išvalytas 
nuotekas planuojama (ar išleidžiama) išleisti į melioracijos griovį.

3. Pagal UAB“ Kėdainių vandenys“ pateiktą informaciją Zabieliškio sąvartyno nuotekose yra 
randama di(2-etilheksil)ftalato. Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento3 141 p. 
nuostatomis Vandens naudotojai ar veiklos vykdytojai, išleidžiantys nuotekas į gamtinę 
aplinką ar į nuotakyną, privalo nustatyti, kiek ir kokių pavojingų medžiagų, nurodytų 
Reglamento 1 priede ir/ar 2 priedo A dalyje ir/ar B dalies B1 sąraše, išleidžiama su 
nuotekomis. Pavojingos medžiagos išleidžiamose nuotekose inventorizuojamos pagal jų 
naudojimą ir/ar vykdomos veiklos pobūdį. Prašome Paraiškoje  pateikti informaciją kiek ir 
kokių pavojingų medžiagų išleidžiama su nuotekomis. 

4. Jeigu planuojama Zabieliškio sąvartyno nuotekas išleisti į Kėdainių miesto nuotekų valymo 
įrenginius, turi būti sudaryta nauja sutartis su UAB „Kėdainių vandenys“ , patikslinant ar 
UAB „Kėdainių vandenys“ yra pajėgūs išvalyti sąvartyno nuotekas, kuriose yra prioritetinių 
ir kitų pavojingų medžiagų.

5. Paraiškoje ir pridėtuose dokumentuose pateikti 2011 ir 2013 metų duomenys apie deponuotų 
atliekų kiekį nuo sąvartyno eksploatacijos pradžios, prašome pateikti dabartinio laikotarpio 
duomenis.

6. Neaišku kokiu pagrindu Paraiškos 24 lentelėje „Numatomos šalinti, išskyrus numatomas 
laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos“ bei Reglamento 2.1 lentelėje pateiktas 
išplėstas šalinamų atliekų sąrašas, nenurodyti planuojamų šalinti atliekų kiekiai.

7. Atkreipiame dėmesį, kad atliekos susidariusios po apdorojimo turi būti nurodytos Atliekų 
tvarkymo taisyklių4 atliekų sąrašo 19 skyriuje pažymėtais kodais.

8. Paraiškos 24 lentelėje nurodytos mišrios komunalinės atliekos, pažymėtos kodu 20 03 01 
sąvartyne negali būti šalinamos, jos privalo būti išrūšiuotos įrenginyje skirtame mišrių 
komunalinių atliekų mechaniniam rūšiavimui, taip pat negali būti šalinamos didelių gabaritų 
atliekos pažymėtos kodu 20 03 07. Vadovaujantis Įstatymo5 3 straipsniu, atliekų tvarkymo 
metu privaloma laikytis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo.

9. Atliekų dalies lentelės turi būti užpildytos vadovaujantis TIPK taisyklių 6 priedo 
(informacinio) reikalavimais, o Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas – 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlio Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techninio reglamento rengimo instrukcija. 

3 Nuotekų tvarkymo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo 
Nr. D1-515 redakcija). 
4  Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).
5 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas).
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Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones6 
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 apskųsti7.
PRIDEDAMA: 
1. NVSC 2020-11-10 raštas Nr. (2-11 14.3.12E)2-96122, 4 lapai;
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020-10-28 raštas Nr. AS-5845, 3 lapai;
3. AAD 2020-10-30 raštas Nr. (5.2)-AD5-19201, 3 lapai;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos 

departamento 2013-06-04 atrankos išvados Nr. 45(PAV)-D2-1798 kopija, 3 lapai;
5. Agentūros 2018-04-10 galutinės atrankos išvados Nr. (28.1)-A4-3383 kopija, 15 lapų.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Jadvyga Bartkevičienė, tel. (8 687) 49641, el. p. jadvyga.bartkeviciene@aaa.am.lt
Donata Bliudžiuvienė, tel. (8 616) 21576, el. p. donata.bliudziuviene@aaa.am.lt

6 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.
7 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
A. Juozapavičiaus g. 9
LT-09311 Vilnius 
el. p. aaa@aaa.am.lt
ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2020-10-
Į 2020-10-

Nr.
Nr. (30.1)-A4E-9352

DĖL UAB „VSA VILNIUS“ ZABIELIŠKIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ 
SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 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” 73 punktu, teikia pastabas dėl 
UAB „VSA Vilnius“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau - 
Paraiška):

1. Sąvartyno projektinių sprendinių palyginimo su 2000 m. spalio 18 d. Aplinkos ministro įsakyme 
Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 
patvirtinimo" pateiktais reikalavimais (psl. 21) nurodoma, kad: „<Bendras maksimalus susidarančių biodujų 
kiekis sieks apie 6,6   M Nm3/metus. Įvertinant, kad surenkama bus tik ~ 30÷40% biodujų - metinis išgaunamų 
dujų kiekis sudarys apie 2,0 ÷ 2,5 M Nm3/metus ar apie 225÷285 Nm3/h (~50% šio kiekio sudaro metanas). 
Remiantis šia informacija yra parinktas integruotas dujų uždegimo žvakės įrenginys, kurio maksimalus 
našumas sieks 350 Nm3/h. Dujų deginimo metu nesusidarys suodžių. Sąvartyno biodujų surinkimo ir 
utilizavimo sistema bus įdiegta iki 2015 m.>” nėra aišu, ar numatyta priemonė, sumontuoti biodujų surinkimo 
ir utilizavimo įrenginiai, yra įgyvendinta, prašome pagrįsti;

2. Paraiškos 17 psl. nurodoma, kad: „<Nauja monitoringo programa (2009-07-2013 m.) parengta 
buvusios programos pagrindu ją išplečiant (papildomi 2 požeminio vandens gręžiniai: 1 - į pietus nuo II lauko 
sekcijų drenuojamo gruntinio vandens stebėjimui; 1 - į pietvakarius nuo sąvartyno lauko drenuojamo 
gruntinio vandens stebėjimui).>” nėra aišku, ar yra parengta ir suderinta atnaujinta sąvartyno aplinkos 
monitoringo programa, prašome pagrįsti;

3. Prašome atnaujinti/pateikti duomenis apie sąvartyne deponuotą atliekų kiekį nuo sąvartyno 
eksplotacijos pradžios, kadangi yra pateikti seni (2011 m.) duomenys;

4. Paraiškoje nurodoma, kad: „<Zabieliškio sąvartynas įrengtas Zabieliškio kaime, Pelėdnagių 
seniūnijoje, Kėdainių rajone maždaug už 7 km į rytus nuo Kėdainių miesto pramoninio rajono. Į sanitarinę 
zoną patenka viena sodyba (numatytas šios sodybos iškėlimas).>”, pažymime, kad nuosavybės teise minima 
sodyba priklauso Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, prašome patikslinti duomenis.

Administracijos direktorius Arūnas Kacevičius

Gintarė Kundrotaitė-Kozins, (8 347) 205 03, el. p. gintare.kozins@kedainiai.lt
Skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė, tel. (8 347)  69 594, el. p. ieva.matyziute@kedainiai.lt
Agnė Širkienė, (8 347) 69 544, el. p. agne.sirkiene@kedainiai.lt
Skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, (8 347) 69 509, el. p. egidijus.grigaitis@kedainiai.lt
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APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

      2020-10- Nr. (5.2)-AD5-

Į 2020-10-20 Nr. (30.1)-A4-9354
Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „VSA VILNIUS“ ZABIELIŠKIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ 
SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI PERŽIŪRĖJIMO

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas, 
atsakydamas į 2020-10-20 raštą Nr. (30.1)-A4-9354 informuoja, kad peržiūrėjęs pateiktą UAB „VSA 
Vilnius“ Zabieliškio regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas), adresu 
Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(toliau – TIPK) leidimui pakeisti, teikiame šias pastabas:

1.Paraiškos TIPK leidimui gauti (pakeisti) prieduose pateiktos sutartys dėl paslaugų teikimo yra 
su senu Sąvartyno operatoriumi, sutartys turi būti atnaujintos.

2.Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikta Sąvartyno planas ir schema su 
aprašymais labai prastos kokybės, neįmanoma perskaityti užrašų ir paaiškinimų.

3.Paraiškos TIPK leidimui gauti (pakeisti) 24 lentelėje „numatomos šalinti, išskyrus numatomas 
laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos“ yra įtraukta mišrios komunalinės atliekos (20 03 
01), kurios negali būti šalinamos Sąvartyne nerūšiuotos. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente 2.1. „naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ lentelėje mišrios komunalinės 
atliekos neįtrauktos.

4.Paraiškoje pateikiama informacija apie iki 2015 metų numatomus atlikti darbus ūkio subjekte. 
Paraiškoje pateikta informacija apie ūkio subjektą turi atitikti realią dabartinę situaciją, kokia yra ūkio 
subjekte iki paraiškos pateikimo dienos ir numatomi atlikti darbai iki sąvartyno uždarymo 
(konkrečiais terminais).

Jūs turite teisę šį atsakymą apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilnius, Vilniaus 
g. 27) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Vilnius, Žygimantų g. 2) Administracinių 
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.

Direktorė Inga Buzienė
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
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 2020-11-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-10-20 Nr. (30.1)-A4E-9353

Aplinkos apsaugos agentūra
Taršos prevencijos departamentas  
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „VSA VILNIUS“ ZABIELIŠKIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) išnagrinėjo UAB „VSA Vilnius“ Zabieliškio 
regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno, esančio Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. 
(toliau – Pareiškėjas) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau 
– TIPK) leidimui pakeisti. 

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos 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), nuostatomis teikia pastabas:

1. Pateikti informaciją apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos dydį, kadangi  
2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo 3 priede nepavojingųjų atliekų sąvartynams yra reglamentuotas sanitarinės apsaugos zonos 
dydis. 

2. Iš Paraiškos informacijos nėra aišku, kas veikloje keičiama. 
3. Paraiškoje nepateikta TIKP taisyklių 16 p., 21.51 nurodyta informacija (apie atliktą 

planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai 
vertinimą). 

4. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.4 punktu prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos 
skaičiavimus atsižvelgiant į foninį užterštumą.

5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais.
6. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo 

pačiu nurodant PŪV sukeliamo triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

7. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija.
8. Paraiškoje nenurodyti konkretūs adresai, atstumai iki artimiausių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų. 
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9. Paraiškoje nepateikta XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27, 28 punktuose 
nurodyta informacija.

10. Paraiškoje nepateiktos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 
lentelės.

UAB „VSA Vilnius“ Zabieliškio regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno, esančio 
Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
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