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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO PARAIŠKOS 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2021-05-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2021-03-12 raštu „Dėl 
paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ pateiktą VšĮ Kauno regiono 
atliekų tvarkymo centro Kauno regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno 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) 2021-04-02 raštu Nr. (2-11 
14.3.12Mr)2-54044 pateiktas pastabas. 

Taip pat, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento (toliau – AAD) 2021-03-26 raštu Nr. (5.2)-AD5-4893 „Dėl VšĮ Kauno regiono 
atliekų tvarkymo centro Kauno regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti“ pateiktas pastabas ir pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:

1. Paraiškoje nurodyta, kad: „<Veiklos zonų plotas yra pakankamas užtikrinti 28.000 t/m 
didelių gabaritų atliekų ir mišrių statybos ir griovimo atliekų apdorojimo ir maksimalią 

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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vienu metu laikomų (634 t) atliekų veiklą.>“. Prašome papildyti nurodytą informaciją ir 
pateikti skaičiavimus pagrindžiančius Paraiškoje nurodytus duomenis: didelių gabaritų 
atliekų ir mišrių statybos ir griovimo atliekų apdorojimo pajėgumą ir maksimalų vienu metu 
laikomą atliekų kiekį. Taip pat, Paraiškos 12 p. nurodyta: „<Didelių gabaritų atliekų ir 
mišrių statybos ir griovimo atliekų apdorojimo aikštelės veiklai atliekamos atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros.>“. Atkreipiame dėmesį, TIPK taisyklių 16 p. 
nustato, kad TIPK leidimas pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros 
privalomos. Atsižvelgiant į tai, prašome papildyti Paraiškos 12 p., nurodant Agentūros raštu 
priimtą Atrankos išvadą dėl didelių gabaritų atliekų ir mišrių statybos ir griovimo atliekų 
apdorojimo aikštelės veiklos.

2. Prašome Paraiškos 4 lentelėje patikslinti įrenginių (Didelių gabaritų atliekų ir mišrių statybos ir 
griovimo atliekų apdorojimo aikštelė ir Nepavojingų pelenų (šlako) laikymo ir apdorojimo aikštelė) 
atitikimo geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) palyginamajį įvertinimą, atsižvelgiant 
į 2018 rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo  sprendimą (ES) 2018/1147, kuriame pagal 
Europos Parlamento  ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo.

3. Paraiškos 9 lentelėje nenurodytas iš didelių gabaritų atliekų ir mišrių statybos ir griovimo 
atliekų apdorojimo aikštelės į aplinkos orą numatomas išmesti teršalų kiekis. Prašome 
papildyti.

4. Paraiškos 19 p. nurodyta: „<Iš administracinio pastato nuotekos linija nuvedamos į kaupimo 
rezervuarą (6 m3), iš kurio autocisternomis pervežamos į buitinių nuotekų valyklą. Buitinių 
nuotekų valymo įrenginio našumas 3 m³/d. Valymo įrenginio aprašymas 11 priede.>“. 
Pažymime, Paraiškos priedų sąraše nėra pateiktas 11 priedas, prašome patikslinti.

5. Paraiškos 18 lentelės 8 skiltyje nurodyta abiejų išleistuvų LD1 ir LD2 teršalo BDS7 vertė 
neatitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 reikalavimų.

6. Prašome atsižvelgti į AAD raštu pateiktas pastabas dėl Kauno regioninio nepavojingų 
atliekų sąvartyno atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių 
finansavimo įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų saugojimo, 
naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. 
Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros, NVSC, AAD pastabas ir pateiktus 

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

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. 

2 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“ (su pakeitimais).
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Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA: 

1. NVSC 2021-04-02 rašto Nr. (2-11 14.3.12Mr)2-54044 nuorašas, 4 lapai;
2. AAD 2021-03-26 rašto Nr. (5.2)-AD5-4893 nuorašas, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

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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 2021-04-   Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-Aplinkos apsaugos agentūra
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Į 2021-03-16 Nr. (30.1)-A4E-3128

DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO KAUNO REGIONINIO 
NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) vadovaujantis 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) 34 punktu 2021-03-16 gavo VšĮ Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centro Kauno regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno, esančio Sąvartyno g. 1, 
Lepšiškių k., Kauno r. (toliau – Pareiškėjas) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti įvertinant, ar Paraiška atitinka visuomenės
sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje.

NVSC Kauno departamente Pareiškėjui šiuo metu yra atliekamas poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas (toliau – PVSV), kurio metu Pareiškėjo vykdomai ūkinei veiklai Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis gali 
būti koreguojamas (sumažintas). PVSV procedūra yra nebaigta, nėra aišku, koks SAZ dydis bus 
nustatytas, todėl nėra galimybės įvertinti, ar Paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje ties nustatytomis SAZ 
ribomis. 

NVSC Kauno departamentui Paraiška TIPK leidimui pakeisti teiktina pabaigus poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, pateikiant nuorodą į atliktus PVSV dokumentus, kaip tai 
numatyta TIPK taisyklių 21.52 p. 

Kauno departamento direktoriaus                                                                         Aurimas Raulinaitis 

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796,  el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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      2021-03- Nr. (5.2)-AD5-

Į 2021-03-16 Nr. (30.1)-A4E-3129
Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p.: aaa@aaa.am.lt

DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO KAUNO REGIONINIO 
NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamentas, atsakydamas į 2021-03-16 raštą Nr. (30.1)-A4E-3129 informuoja, kad peržiūrėjo  
pateiktą VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Kauno regioninio nepavojingųjų atliekų 
sąvartyno, esančio Sąvartyno g. 1, Lepšiškių k., Kauno r. paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti ir teikia šią pastabą:

1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 
„Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 25 p. „Įmonė bankroto ar kitu 
atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, turi ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas raštu informuoti AAD apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo 
pradžią ir pabaigą.“.

Departamento nuomone, draudimo kompanijos ar banko garantas turėtų būti ir Kauno 
regioninio nepavojingų atliekų sąvartynui, kad būtų užtikrinamas atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimas įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė 
privalo nutraukti atliekų saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų 
lėšų.

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 Jurgita Sadauskaitė

Elektroninio dokumento nuorašas
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