
Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. lapkričio       d. 
sprendimo Nr. (30.1)-A4E-             priedas

Patikslintos sąlygos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-Š.9-14/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainė

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

1. Įrenginio teritorija, įskaitant atliekų laikymui skirtus plotus, privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio 
dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais. 
2. Prieš deginant pavojingas atliekas arba jų mišinį (srautą) turi būti žinoma informacija apie šių atliekų arba jų mišinio kaloringumą, jų užterštumą 
polichloruotu bifenoliu (PCB), pentachlorofenoliu, chloru, fluoru, siera, sunkiaisiais metalais ir kitais teršalais. Draudžiama deginti radioaktyvias 
atliekas ir tokias atliekas arba jų mišinius, kurių užterštumas minėtais teršalais viršija šiame Leidime nurodytas ribines vertes. 
3. Atliekų mišinio mažiausia šiluminė vertė negali būti mažesnė nei 2.700 kcal/kg, didžiausia – ne didesnė nei 10.000 kcal/kg. 
4. Atliekų deginimo įrenginys turi būti eksploatuojamas taip, kad būtų pasiektas toks atliekų sudeginimo lygis, kad bendras organinės anglies kiekis 
nuosėdose ir šlake būtų mažesnis kaip 3%, o užsidegimo momentu medžiaga netektų mažiau kaip 5% sausosios dalies. Prireikus būtina taikyti 
išankstinio atliekų apdorojimo būdus. 
5. Įrenginys eksploatuojamas taip, kad deginant nepavojingas atliekas išsiskyrusių dujų temperatūra po paskutiniojo oro įpurškimo, kontroliuojamai ir
tolygiai, netgi pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis, bent dvi sekundes būtų padidinta iki ne mažiau kaip 850 C. Deginant pavojingas atliekas, 
kuriose yra daugiau kaip 1% halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu, išsiskyrusių dujų temperatūra po paskutiniojo oro įpurškimo turi būti 
ne mažesnė kaip 1100°C. Temperatūra matuojama prie degimo kameros vidinės sienelės. 
6. Įrenginyje privalo nuolatos veikti automatinė sistema, neleidžianti tiekti į degimo zoną atliekų sumažėjus nustatytai degimo temperatūrai arba kai 
dėl išmetamų dujų valymo įrengimų sutrikimų arba gedimų viršijama kuri nors išmetamų teršalų ribinė vertė. 
7. Infekuotos atliekos iš gydymo įstaigų turi būti dedamos tiesiai į krosnį, prieš tai jų nemaišant su kitų kategorijų atliekomis ir tiesiogiai jų 
netvarkant. 
8. Įrenginio operatorius privalo vykdyti aplinkos monitoringą pagal patvirtintas ir reguliariai atnaujinamas programas. Sisteminga dirvožemio tarša iš 
įrenginio neprognozuojama ir prievolė vykdyti dirvožemio monitoringą nenustatoma, tačiau taršos prevencijos tikslais būtina ne rečiau kaip kas 5 
metus įvertinti, ar betono/asfalto dangos įrenginyje ir jo teritorijoje nėra pažeistos ir nesukeliamas sistemingo užteršimo pavojus. Šį įvertinimą 
rekomenduojama atlikti pasitelkus komisiją, kurios sudėtyje turėtų būti ir kompetentingos aplinkos apsaugos institucijos atstovas. 
9. Visi monitoringo (stebėsenos) rezultatai turi būti registruojami, apdorojami ir atitinkamai pateikiami, kad kompetentinga kontroliuojanti institucija 



galėtų patikrinti, ar laikomasi leidime nurodytų eksploatacijos sąlygų ir išmetamų teršalų ribinių verčių. 
10. Visų monitoringo rūšių duomenų suvestines būtina skelbti įmonės interneto tinklalapyje, o ataskaitas pateikti vietos savivaldos institucijoms ir 
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos. 
11. Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (deginimo linija, atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, atliekų kuro 
ir oro padavimo sistemos, katilai, išmetamų dujų valymo įrenginiai, vietoje esančių likučių ir nuotekų valymo arba laikymo įrenginiai, krovimo 
priemonės, deginimo arba bendro deginimo operacijų tikrinimo sistemos, registruojančios ir atliekančios deginimo arba bendro deginimo sąlygų 
stebėseną) turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami, o patikrinimai 
registruojami. Patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas. 
12. Atliekų deginimo procese gauta energija kiek įmanoma turi būti panaudojama gaminant šilumą, technologinį garą arba elektros energiją. 
13. Veiklos vykdytojas taip pat privalo periodiškai (patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas) tikrinti visas turimas talpas, žarnas, jungtis bei
vožtuvus ir registruoti šiuos patikrinimus. 
14. Įrenginyje turi būti pakankamas kiekis priemonių išsiliejusiems skysčiams surinkti ir neutralizuoti, o taip pat gaisro gesinimo priemonės. 
15. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. 
Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei 
dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos 
vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę. 
16. Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų. 
17. Atliekų priėmimo bei kitos procedūros ir įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugojami ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms. 
18. Įrenginio operatorius privalo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo 
sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų. 
19. Kiekvieną kartą, kai nuolatiniai matavimai rodo, kad dėl išmetamų dujų valymo įrengimų sutrikimų arba gedimų viršijama kuri nors išmetamų 
teršalų ribinė vertė, darbas atliekų deginimo įrenginyje be jokių išimčių turi būti nutraukiamas ir atliekos toliau nedeginamos ne mažiau kaip keturias 
valandas. Tokiomis sąlygomis per metus iš viso galima dirbti ne daugiau kaip 60 valandų. 
20. Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomi ir registruojami 
atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms. 
21. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami. Automatinių matavimo sistemų diegimas ir 
veikimas turi būti kontroliuojamas kasmet atliekant techninius jų patikrinimus. Visų teršalų, įskaitant dioksinus ir furanus, mėginių ėmimo ir analizės 
metodai, taip pat automatinių matavimo sistemų kokybės užtikrinimas ir pamatiniai matavimo metodai, taikomi kalibruojant tas sistemas, atliekami 
pagal CEN standartus. Jei CEN standartų nėra, taikomi ISO, nacionaliniai arba kiti tarptautiniai standartai, kurie užtikrina lygiavertės mokslinės 
kokybės duomenis. Automatinės matavimo sistemos turi būti kontroliuojamos atliekant lygiagrečius matavimus remiantis pamatiniais metodais ne 
rečiau kaip kartą metuose. 
22. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet 
kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai. Įvykus esminiams pakeitimams, 



kurie apibrėžti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose 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“, turi pateikti paraišką TIPK leidimui pakeisti.
23. Veiklos vykdytojas turi rinkti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti. 
Pasikeitus norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar įdiegus naujus technologinius, gamybinius sprendimus – peržiūrėti įrenginio atitikimą 
geriausiai prieinamiems gamybos būdams.
24. Avarijos arba bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti arba nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos 
normalios eksploatacijos sąlygos. 
25. Įrenginio operatorius privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas. 
26. Veiklos vykdytojas privalo laikytis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.
27. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už šiame Leidime nustatytus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, 
veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis, nutraukti veiklą. 
28. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie didelį poveikį aplinkai turintį 
incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje, o taip pat 
imtis papildomų priemonių, kurias Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos laikys būtinomis šiems tikslams pasiekti.
29. Įrenginio operatorius privalo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie nutrauktas atliekų priėmimo 
sutartis dėl besikartojančių aplinkosauginių pažeidimų (pvz. pateikiamos ne tos rūšies atliekos, kurios negali būti priimamos).
30. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu 
Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo lygiai. 
31. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo vertė.
32. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam 
reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
33. Leidžiama įrenginyje iki  2022-12-31 padidinti deginamų pavojingų atliekų kiekį nuo 10 000   t/m iki  10 790 t/metus, nedidinant valandinio
deginamų atliekų kiekio 1350 kg/val. ir metinės leidžiamos taršos į aplinkos orą 24,5715 t/metus, įrenginiui papildomai dirbant 24 paras arba 576 val.



TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 
NR. T-Š.9-14/2015 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.9-14/2015 pakeisti (140
psl.) ir priedai;

2. Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Šiaulių
departamento 2019-10-10 raštas  Nr. (6-11 14.3.12E)2-48717 Aplinkos apsaugos agentūrai dėl
paraiškos TIPK leidimui pakeisti derinimo (3 psl.);

3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
3.1.  Aplinkos  apsaugos  agentūros  2019-10-03  rašto  Nr.  (30.1)-A4-5946  „Dėl  skelbimo
dienraštyje „Lietuvos rytas“, siųsto UAB „Lietuvos rytas“, kopija (1 psl.);
3.2. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-10-01 rašto Nr. (30.1)-A4(e)-4651 „Dėl UAB „Toksika“
pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio paraiškos TIPK  leidimui pakeisti“ siųsto Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentui, kopija
(1 psl.);
3.3. Aplinkos apsaugos agentūros  2019-10-04 rašto Nr.  (30.1)-A4(e)-4753 „Pranešimas apie
UAB  „Toksika“  pavojingųjų  atliekų  deginimo  įrenginio  paraiškos  gavimą  TIPK  leidimui
pakeisti“, siųsto Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, kopija (3 psl.); 
3.4.  Aplinkos  apsaugos  agentūros  2019-10-01  rašto  Nr.  (30.1)-A4(e)-4650  „Dėl   UAB
„Toksika“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio  paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, siųsto
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kopija (1 psl.);
3.5. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-11-21 rašto Nr. (30.1)-A4-6523 „Sprendimas dėl UAB
„Toksika“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r., paraiškos TIPK
leidimui pakeisti priėmimo“ siųsto UAB „Nomine Consult“, kopija (1 psl.).

4. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 46 psl;
5. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, 5 psl.
6. 2022-11-   Sprendimas Nr. (30.1)-A4E-     „Dėl UAB „Toksika“ Pavojingų atliekų deginimo

jėgainės  Taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimo  sąlygų  peržiūrėjimo  ir
patikslinimo“.

2022 m. lapkričio      d.
        (Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas             Justina Černienė                                          _____________
                                                                (Vardas, pavardė)                                             (parašas)

                                                                                               
A. V.
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