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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

PANEVĖŽIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO, BIOLOGIŠKAI 
SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS, ASBESTO ATLIEKŲ SEKCIJOS 

PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-10-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centras Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų 
kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos, adresu Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., 
paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.4-3/2015 
(toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų 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) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-08-12 raštu Nr. 
(5-11 14.3.12 Mr)2-103733 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 16 punkte „Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius 
dokumentus, statybos projektą ar kt.)“ nurodyta, kad vanduo buitinėms reikmėms sąvartyne tiekiamas 
iš 140 m gylio artezinio gręžinio, tačiau Paraiškos 8 lentelėje yra nurodytas ir šachtinis šulinys. 
Prašome patikslinti informaciją.

2. Paraiškos 17 punkte „Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai“ 10 lentelėje nurodyti fiziniai 
duomenys ir 11 lentelėje nurodyta tarša į aplinkos orą neatitinka duomenų, nurodytų Agentūros 2020-
08-21 raštu Nr. (30.1)-A4E-7339 priimtos Atrankos išvados dėl UAB „Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centras“ PŪV – nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas Panevėžio regioniniame 
sąvartyne (toliau – Atrankos išvada) 9 priede „Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaita“ pateiktų 
duomenų. 

3. Paraiškos 16 lentelėje įrašytos teršiančių medžiagų koncentracijos nuotekose viršija 2019 
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m. liepos 17 d. Filtrato ir buitinių nuotekų surinkimo ir šalinimo paslaugų teikimo sutartyje Nr. I10-
594 / 555/2019, pasirašyta su VšĮ Velžio komunalinis ūkis, nurodytas koncentracijas.

4. Prašome pridėti objekto/įrenginio ir jo nuotakyno schemą/ planą su aiškiai pažymėtais ir 
sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, 
laboratorinės kontrolės vietomis.

5. Prašome papildyti Paraiškos 19 punktą „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ 
informacija apie priimamas nuotekas iš kitų abonentų.

6. Paraiškos 17 lentelėje pateikti didžiausi numatomi išleisti nuotekų kiekiai (m3/d, m3/m). 
Prašome pateikti skaičiavimus šių kiekių pagrindimui.

7. Nepateikti skaičiavimai Paraiškos 21 lentelės 7 ir 8 grafoje pateiktų duomenų pagrindimui.
8. Paraiškos 1 punkte „Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa 

vietovės charakteristika“ ir 3 punkte „Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos 
pradžia. Esamam įrenginiui –veiklos pradžia“ nurodyta, kad „ Biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės 
atliekų paruošimo ir laikymo prieš ir po jų kompostavimo uždaros stoginės plotas - apie 2025 m2. 
Prie šios stoginės bus įrengta nuo priemaišų atskirtų maisto ir virtuvės atliekų, sukrautų į uždarus 
konteinerius, laikymo aikštelė, kurios plotas apie 1300 m2.“, o Atrankos pateikta informacija, kad  
„Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos kodu 20 01 08 biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų 
atliekos nukreipiamos į planuojamą biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų paruošimo 
kompostavimui aikštelę. Numatomas aikštelės plotas apie 2500 m2.“. Prašome patikslinti biologiškai 
skaidžių maisto ir virtuvės atliekų paruošimo kompostavimo aikštelės plotą.

9. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas)“ 
teikiamoje informacijoje, kuri susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, apie tekstilės atliekų paruošimą 
naudoti ir laikymą iki perdavimo atliekų tvarkytojams, nurodyta, kad „planuojama atvežtas tekstilės 
atliekas laikyti ir surinkus tinkamą kiekį šių atliekų, rankiniu būdu rūšiuoti“. Prašome nurodyti, koks 
tekstilės atliekų kiekis bus laikomas ir kokį kiekį minėtų atliekų surinkus bus pradedamas rūšiavimas. 
Taip pat prašome patikslinti informaciją apie tekstilės atliekų paruošimą naudoti ir šalinti (S5 būdu), 
nurodant kokios atliekos susidarys po rūšiavimo, atskiriant degiąją atliekų frakciją, kokios atliekos 
bus perduodamos šių atliekų tvarkytojams ir kokios atliekos bus šalinamos sąvartyne, pagal Atrankos 
išvadoje pateiktą informaciją.

10. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas)“ 
teikiamoje informacijoje, kuri susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, apie degiųjų atliekų laikymą 
sąvartyno sekcijose, nurodyta, kad atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje atliekų 
sąvartyno sekcijoje numatoma laikyti biologiškai skaidžias maisto ir virtuvės atliekas. Prašome 
patikslinti pateiktą informaciją, atsižvelgiant į paraiškoje pateiktą informaciją apie biologiškai 
skaidžių maisto ir virtuvės atliekų paruošimą kompostavimui ir laikymą iki ir po kompostavimo, ir į 
Atrankos išvadoje pateiktą informaciją apie degiųjų atliekų laikymą sąvartyno sekcijose. 

Taip pat teikiamoje informacijoje, kuri susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, apie degiųjų 
atliekų laikymą sąvartyno sekcijose, nurodyta, kad degiosios atliekos iš MBA įrenginių bus laikomos 
kaupe palaidos, tačiau Atrankos išvadoje nurodyta, kad „degiosios atliekos iš MBA įrenginio bus 
kraunamos į rietuves, suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrins apsaugą nuo atmosferos 
poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo“. Prašome patikslinti pateiktą informaciją.
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11. Paraiškos 6 punkte „Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje 
(įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas)“ 
teikiamoje informacijoje, kuri susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, apie naujos asbesto turinčių 
atliekų izoliuotos sekcijos įrengimą sąvartyno teritorijoje, nurodyta, kad „naujos asbesto turinčių 
atliekų sekcijos našumas 5 000 t, o eksploatavimo laikas 8 metai“, o Atrankos išvadoje nurodyta, kad 
„naujos asbesto turinčių atliekų sekcijos našumas 4 000 t (kaip ir dabar), o eksploatavimo laikas 10 
metų“. Prašome patikslinti pateiktą informaciją apie naujos asbesto sekcijos projektinį pajėgumą ir 
eksploatavimo laiką.

Pažymime, kad nauja asbesto turinčių atliekų sekcija turi būti įrengta vadovaujantis Atliekų 
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų 
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis. 

12. Paraiškos 23 lentelėje „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ turėtų būti 
surašytos numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios 
atliekos. Prašome patikslinti lentelę.

Taip pat prašome 23 lentelę patikslinti pagal rekomenduojamą formą pateiktą TIPK Taisyklių 
4 priede.

13. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ nuostatomis, R12 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų naudojimo veiklą, 
jei po išankstinio apdorojimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti 
nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti. Taip pat tuo atveju, jeigu nurodoma, kad 
atliekos tvarkomos S5 atliekų tvarkymo veikla, atitinkamai turi būti nurodoma, kad atliekos laikomos 
ne tik R13 atliekų naudojimo veikla, bet ir D15 atliekų šalinimo veikla. Atsižvelgiant į tai, prašome 
patikslinti Paraiškos 25 lentelėje „Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios 
atliekos“ ir 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ pateiktą 
informaciją.

14. Paraiškos 29 lentelėje „Numatomos šalinti pavojingosios atliekos“, didžiausias 
numatomas šalinti bendras atliekų kiekis  - 5000 t/m, o Atrankos išvadoje nurodyta, kad „numatoma, 
kad naujos asbesto turinčių atliekų sekcijos našumas 4 000 t (kaip ir dabar), o eksploatavimo laikas 
10 metų“. Prašome patikslinti pateiktą informaciją.

15. Paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar 
šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateiktas lenteles, prašome patikslinti 
ir papildyti pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus.

16. Pažymime, kad paraiškoje TIPK leidimui pakeisti teikiama informacija turi atitikti ir 
Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo 
ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau –Planas) pateiktą informaciją, todėl, teikiant patikslintą 
paraišką TIPK leidimui pakeisti turi būti pateikti ir patikslinti/atnaujinti nurodyti dokumentai. 
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane ir 
Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo 
būdai turi sutapti.

17. Pažymime, kad Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 
priede pateiktą formą, bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninis reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa 



4

instrukcijoje nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo 
ar šalinimo veiklas.

18. Prašome pateikti naują monitoringo programą, kadangi Paraiškoje pateikti duomenys 
neatitinka duomenų, kurie pateikti  senoje monitoringo programoje.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik 
turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija 
suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į 
tai, informuojame, kad nuo 2019-01-01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų atliekų 
tvarkytojams.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

Direktorė Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
V. Lilienė, tel. +370 682 88487, el. p.vilma.liliene@aaa.am.lt



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
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Aplinkos apsaugos agentūrai                                              2021-08-       Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-
                                                                                            Į 2021-07-29 Nr. (30.1)-A4E-8864

DĖL UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PANEVĖŽIO 
REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO, BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ 
ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS, ASBESTO ATLIEKŲ SEKCIJOS 
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Informuojame, kad išnagrinėjome UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 
Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo 
aikštelės, asbesto atliekų sekcijos, adresu Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., (toliau – 
Pareiškėjas), paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 
leidimui pakeisti. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamentas nederina Pareiškėjo Paraiškos ir prašo, vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. kovo 6 d. įsakymu  Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 priedo 7 priedėlyje nustatyta tvarka pateikti specialiąją 
Paraiškos dalį „Kvapų valdymas“, užpildant nustatytos formos lenteles bei patikslinti, kokios 
priemonės bus naudojamos kvapų mažinimui. Pateikta Paraiškoje informacija nesutampa su UAB 
„DGE Baltic Soil and Environment“ „Biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų paruošimas 
kompostavimui ir laikymas iki ir po kompostavimo Panevėžio regioniniame sąvartyne, Dvarininkų 
k. 1, 1A, 1B, 1C, Miežiškių sen., Panevėžio r. oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitoje“ pateikta 
informacija dėl atliekų kaupo dengimo geomembrana.

 

Panevėžio departamento direktorius                                                                   Eugenijus Vilčinskas

R. Abromaitytė, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 64 45, el. p. regina.abromaityte@nvsc.lt
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