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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ 

REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2021-07-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas), esančio 
Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 48/T-Š.6-10/2015 (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 
taisyklių1 (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 Telšių departamento 2021-06-10 raštu Nr. (8-
11 14.3.12 Mr)2-92138 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1. Paraiškoje, lyginant su Informacija atrankai, pagal kurią Agentūra 2021-05-27 raštu Nr. 
(30.1)-A4E-6545 priėmė atrankos išvadą dėl Telšių regiono nepavojingų atliekų Jėrubaičių sąvartyno 
8-osios sekcijos įrengimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo, nurodytas mažesnis 
išmetamų į aplinkos orą teršalų šaltinių skaičius, tačiau bendras išmetamas į aplinkos orą teršalų 
kiekis didesnis 20 t/metus.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąraše2 amoniakui nustatyta vidutinė paros ir pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo 
vertė, prašome pateikti vidutinę paros amoniako sklaidą.

3. Paraiškoje nepateikta informacija apie planuojamą panaudoti mobilų įrenginį papildomam 
filtrato srauto valymui.

4. Buitinių nuotekų užterštumas neatitinka Informacijoje atrankai pateiktų duomenų.

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“.
2 Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 -10-30 įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro verčių patvirtinimo“
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5. Paraiškos 18 lentelėje gyvsidabrio, kadmio ir di(2-etilheksil)ftalato koncentracijos 
nuotekose prieš valymą mažesnės nei po valymo.

6. Nepateikti nuotekų užterštumo skaičiavimai prieš valymą.
7. Nepateikti planuojamų išleisti į gamtinę aplinką nuotekų užterštumo skaičiavimai po 

valymo.
8. Prašome paaiškinti iš kur gautos Paraiškos 18 lentelėje įrašytos skendininčių medžiagų 

koncentracijos nuotekose. 
9. Prašome paaiškinti kodėl Paraiškos 18 lentelėje nurodyti ne visi teršalai, kurie buvo 

nustatyti nuotekose pagal atliktus nuotekų tyrimo rezultatus 2018-2019 m.
10. Prašome paaiškinti kokiu teisės aktu remiantis buvo nuspręsta nepildyti Paraiškos 21 

lentelę.
11. Paraiškoje nurodoma, kad sąvartyne planuojama <...> vykdyti didelių gabaritų atliekų 

rankinio ardymo veiklą <...>. Taip pat nurodoma, kad  <...> netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti 
atliekos (atliekos kodu 19 12 12) bus šalinamos sąvartyne <...>. Tuo tarpu Paraiškos 24 lentelėje 
„Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos“ 
nurodyta, kad didelių gabaritų atliekos (atliekos kodas 20 03 07) bus šalinamos (D1- Išvertimas ant 
žemės ar po žeme). Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių3 37.7. papunkčiu, draudžiama 
sąvartynuose šalinti  neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, 
išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių 
apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Prašome pagrįsti dėl 
kokios priežasties planuojate šalinti neapdorotas didelių gabaritų atliekas, jei Paraiškoje nurodote, 
kad jos bus apdorojamos.

12. Paraiškos aprašomojoje dalyje, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamente 
(toliau – Reglamentas) 3 pav. „Didelių gabaritų atliekų apdorojimo technologinio proceso schema“ 
nurodyta, kad  netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti atliekos (atliekos kodas 19 12 12) gautos 
apdorojus didelių gabaritų atliekas (atliekos kodas 20 03 07) bus šalinamos sąvartyne. Tačiau 
Paraiškos 24 lentelėje nėra numatyta, kad atliekos žymimos atliekos kodu 19 12 12 (netinkamos 
perdirbti ar panaudoti atliekos iš didžiųjų atliekų apdorojimo įrenginio) bus šalinamos sąvartyne. 
Paraiškoje, Reglamente pateikiama informacija turi nesiskirti, prašome patikslinti informaciją.

13. Atliekų tvarkymo taisyklių4 XV skyriuje yra nurodyti reikalavimai atliekų tvarkytojams, 
kurie laiko degiąsias atliekas. Prašome Reglamente nurodyti, kaip degiųjų atliekų laikymas atitiks 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

14. Paraiškoje ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodoma, kad 
tarpiniams atliekų perdengimams naudojamos ir bus laikomos iki panaudojimo sąvartyne atliekos, 
kurių kodai yra 10 12 08 - keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos, 17 
01 07 - betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 17 03 02 - bituminiai mišiniai, 17 05 04 
– gruntas ir akmenys, 17 06 04 - izoliacinės medžiagos, 17 09 04 - mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos, 19 08 02- smėliagaudžių atliekos, 20 03 03 - gatvių valymo liekanos, tačiau Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) atlikto patikrinimo metu buvo 
nustatyta, kad šios atliekos yra šalinamos sąvartyne. Prašome paaiškinti šią situaciją.

3 Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl  Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių ,patvirtinimo“ (toliau – Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės).
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).
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15. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano5 (toliau – Planas) 1 lentelėje 
atliekų, kurios žymimos kodais17 01 07 ir 17 09 04, didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis 
t/metus nurodytas didesnis nei Informacijoje atrankai. 

16. Patikslinus duomenis apie atliekų tvarkymą Paraiškoje ir Reglamente, atitinkamai Plane. 
Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 
nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdamos Garantiją. 
Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, 
gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti 
Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto 
Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Pažymime, kad jūs esate pateikia dvi sąmatas. Garantija 
turi būti pateikta Agentūrai.

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 apskųsti6.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamento 2021-06-10 rašto Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-92138 kopija, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas, Rikantas Aukškalnis
vykdantis direktoriaus funkcijas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
D. Kazlauskienė, tel.+370 616 97836, el. p. danguole.kazlauskiene@aaa.am.lt

5 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
6 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
aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ 
REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 
departamentas (toliau – Telšių departamentas) išnagrinėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 
centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, Prancūzų kelias 8, Jarubaičių k., Babrungo 
sen., Plungės r. sav., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – 
TIPK) leidimui pakeisti (registruota 2021-06-03 Nr. 1-55646).

Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų TIPK leidimo triukšmo ir kvapų 
valdymo sąlygoms nustatyti. Telšių departamentas, vadovaudamasis 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“ 
(toliu – TIPK taisyklės) nuostatomis teikia pastabas:

1. Tikslinti Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 29 p. pateiktą 
informaciją, 33 lentelėje nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus 
stacionarius kvapų šaltinius, tame tarpe ir stacionarų kvapų šaltinį Nr. 604 (žalienų kompostavimo 
aikštelė), Nr.606 (mišrių komunalinių atliekų laikino saugojimo aikštelė), kurių skleidžiamas kvapas  
buvo įvertintas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumente (sklaidos žemėlapis pateiktas 
Paraiškos  11 priede). Taip pat pateikti sklypo planą (schemą) su pažymėtais kvapų taršos šaltiniais 
ir patikslinti 33 lentelės 10 stulpelį, įvardijant nurodomą kvapų išmetimo trukmę (ar per parą, ar per 
savaitę, ar per metus?) ( TIPK taisyklių 19 p., 22.1 p.).  

2. Paraiškoje XII dalyje „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ pateikti 34 lentelę, kurioje 
turi būti nurodomas kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio numatomas (prašomas leisti) kvapo 
emisijos rodiklis ir 35 lentelę, kurioje turi būti nurodyta nustatyta kvapo koncentracija prie 
artimiausių jautrių receptorių.
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3. Tikslinti Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27 p. informaciją, 
nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus stacionarius triukšmo šaltinius, 
tame tarpe ir žalienų kompostavimo aikštelę su joje dirbančiais mechanizmais bei jų skleidžiamo 
garso lygius taip pat pateikti sklypo planą (schemą) su pažymėtais triukšmo šaltiniais (TIPK taisyklių 
19 p., 22.1 p.).  

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų 
sąvartyno, Prancūzų kelias 8, Jarubaičių k., Babrungo sen., Plungės r. sav., paraiška Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Telšių departamento direktorė Giedrė Ligeikienė

D. Puodžiūnienė, tel. (8 444) 69991, el. p. dangira.puodziuniene@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-06-10 Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-92138

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2021-06-10 15:00:37 Nr. A3-5007

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrė Ligeikienė, Telšių departamento direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-10 14:39:37

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-10 14:39:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-10 - 2022-07-09

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-10 14:46:53

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-21 - 2021-12-20

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-10 15:00:37

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-06-28 10:28:07

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

NEPRIIMTI UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ 
TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ REGIONINIO 
NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-07-23 Nr. (30.1)-A4E-8664

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIKANTAS AUKŠKALNIS, Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-23 15:56:15

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-23 15:56:28

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-16 - 2023-12-16

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-23 15:58:27

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-08-17 13:58:56

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-08-17 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda


