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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „ZENERGIJA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2020-04-       NR. (30.1)-A4-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Zenergija“ Biodujų 
jėgainės, esančios Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-U.2-4/2017 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis 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 2020-03-18 raštu Nr. 
(5.6)-AD5-4468 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 8 punkte prašome pateikti informaciją apie naudojamą biomasę, nurodant 
naudojamą kiekį.

2. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad laikinam atidirbusio substrato sandėliavimui galės būti 
naudojama UAB „Zenergija“ priklausanti lagūna. Prašome sukonkretinti laikymo terminą, taip pat 
nurodyti lagūnos uždengimo būdą.

3. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ pagal 2017 m. vasario 15 d Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2017/302, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo ir 
pagal 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2018/1147, kuriame 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo.

4. Paraiškos 23 lentelėje neturi būti atliekos, nurodytos kodu 19 12 12.
5. Paraiškos 26 lentelėje nurodytos atliekų rūšys turi atitikti 25 lentelėje nurodytas atliekų 

rūšis.
6. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) 2.5 

papunktyje esanti lentelė turi atitikti 2.1 papunktyje esančią lentelę.
7. Prie Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) pridėtoje 

Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje (toliau – Sąmata) įvertintos ne visos priemonės ir su jų 
įgyvendinimu susijusios išlaidos atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo atveju (pvz.: bioreaktoriaus 
sustabdymas, laikinojo saugojimo aikštelės sutvarkymas ir pan.).

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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8. Sąmatoje aukšto slėgio plovimo įrenginio nuomos įkainiams pagrįsti nepateikti 
komerciniai pasiūlymai. Dokumentai, pagrindžiantys kainas, turi būti pridėti.

9. Pažymime, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente, ir Plane pateiktą 
informaciją, taip pat Paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekų rūšys, 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. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo2 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3, karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik elektroniniu būdu, t.y. elektroniniu paštu arba per 
e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 
kokybės departamento 2020-03-18 rašto Nr. (5.6)-AD5-4468 kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, te. 8 706 68 039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
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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