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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl 
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.10 papunkčiu ir 
įvertinusi UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro pateiktą informaciją dėl Panevėžio 
regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, 
asbesto atliekų sekcijos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-P.4-3/2015 
(toliau – TIPK leidimas), esančio Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., atliko sąlygų 
peržiūrą. Atsižvelgiant į tai, kad tikslinamas atliekų sąrašas, įtraukiant į tvarkomų atliekų sąrašą 
mineralines medžiagas (atliekos kodas 19 12 09) ir patikslintas tvarkomų atliekų sąrašas 
neįtakoja TIPK leidime nurodyto bendro didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti nepavojingų 
atliekų kiekio, nei metinio leidžiamų naudoti atliekų kiekio padidėjimo, technologinio proceso ar 
kokio kito kitimo, Agentūra vadovaudamasi Įstatymo2 191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK taisyklių 
97.3 papunkčiu, priėmė sprendimą kad TIPK leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos 
TIPK leidimo sąlygos.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra patikslina UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 
Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 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“
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)
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aikštelės, asbesto atliekų sekcijos, 12 punkto „Atliekų susidarymas“, 12 lentelės „Leidžiamos 
naudoti nepavojingosios atliekos“ ir 15 lentelės „Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų 
kiekis“, galiojančias sąlygas ir patikslintas sąlygas pateikia kartu su šiuo Agentūros sprendimu. 

Pažymime, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 681.4. papunkčiu, patikslintomis TIPK 
leidimo sąlygomis laikomi ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti 
duomenys ir (ar) informacija.

Eksploatuojant įrenginį ir vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti 
vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas dėl TIPK 
leidimo sąlygų patikslinimo yra sudėtinė ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3, karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo 
pabaigos, raštai, sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymo sistemą (elektroninės siuntos).

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4

PRIDEDAMA:
1. Galiojančios sąlygos, 6 lapai;
2. Patikslintos sąlygos, 6 lapai;
3. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais, 34 lapai;
4. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas su priedais, 58 

lapai;
5. TIPK leidimo Nr. T-P.4-3/2015 priedų sąrašas, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

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“ (su visais pakeitimais ir papildymais)
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 paskelbimo arba įteikimo 
dienos.
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