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SPRENDIMAS 
GRĄŽINTI UAB „RUVIS” PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PATIKSLINTI 
2021-09-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB “RUVIS” Minijos g. 180, 
Klaipėda, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – 
TIPK leidimas) gauti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis 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) 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti Paraišką. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Klaipėdos departamento  pastabas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos:
1. Paraiškoje informacija pateikiama klaidinamai ir be loginės sekos. Toje pačioje paraiškoje 

teikiama informacija ne tik apie veiklos vykdytoją UAB „Ruvis“, bei ir kitas bendroves ir jų vykdomą 
veiklą UAB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Vakarų krova“ , UAB „Metruna“. 

Paraiškoje paaiškinta - UAB „Ruvis“ paraiška TIPK leidimui gauti parengta atsižvelgiant į 
Aplinkos apsaugos agentūros 2021-05-04 atrankos išvadą dėl UAB „Ruvis“ planuojamos ūkinės 
veiklos – metalo laužo ir atliekų tvarkymo, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m., poveikio aplinkai 
vertinimo Nr. (30.1)-A4(e)-5477 (toliau – Atrankos išvada). Atrankos išvada priimta dėl planuojamos 
ūkinės veiklos - netauriųjų metalų laužo ir atliekų tvarkymo, kuris apima šių atliekų surinkimą, 
laikymą, pirminį apdorojimą ir dalies atliekų perdirbimą. Tačiau Paraiškoje pateikiama visiškai kita 
informacija nei Atrankos išvadoje. 1 lentelėje „Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė 
veikla“ nurodoma - Atliekų deginimo pelenų krova, pakavimas, laikymas ir eksportas. Sekančioje 
lentelėje apie įrenginio projektinį pajėgumą pateikiamos kitos veiklos: didmaišiuose ir maišuose 
supakuotų krovinių (šlako, medžio drožlių, trąšų, cemento, kakavos pupelių, t.t.), kitų generalinių 
krovinių krova ir sandėliavimas; šaldytų produktų krova ir sandėliavimas, didelių gabaritų krovinių 
(namų modulių, traktorių, vėjo jėgainių, kt.) krova ir sandėliavimas.

Atrankos išvadoje nurodomas planuojamas įrenginio pajėgumas – 146 170 t/metus juodųjų 
metalų laužo ir jo atliekų bei 10470 t/metus spalvotųjų metalų laužo ir jo atliekų. Paraiškoje 
nurodomas kitos įmonės - UAB „Vakarų krova“ turimas projektinis įrenginio pajėgumas – 450 000 
t/ metus metalų atliekų krova ir laikymas.

2. Paraiškoje nėra pateiktos visos atrankos išvadoje / atrankos informacijoje numatytos 
priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią:
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2.1. Nenurodyta, kad aikštelėje visu perimetru (išskyrus įvažiavimo vartus dvejuose vietose) 
bus pastatyta 2,7 m aukščio metalinė tvora (metaliniai moduliai), kuri užtikrins, kad aikštelėje 
laikomos atliekos nepasklistų į gretimas teritorijas bei atliks vėjo greitį mažinančią funkciją.

2.2. Nenurodyta, kad vykdant ūkinę veiklą, bus vadovaujamasi minimaliais reikalavimais 
dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl minimalių 
reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“.

2.3. Nenurodyta, kad iš veiklos objekto išvažiuojančių transporto priemonių purvo ar kitų 
medžiagų nešmenimis/apnašomis užterštos autotransporto padangos bus plaunamos naudojant 
kilnojamą aukšto slėgio vandens purškimo įrenginį.

2.4. Nenumatytas teritorijos ir kelių laistymas, valymas auto šluota. Atrankos informacijoje 
buvo nurodytam, kad esant sausam orui ir padidėjusiam dulkėtumui važiuojamose dalyse ties įmonės 
teritorija, privažiavimo kelių laistymui ir valymui būtų užsakoma paslauga – kelių laistymas ir/ar 
valymas auto šluota. Atrankos informacijoje buvo numatyta naudoti teritorijos laistymo įrangą (1 m³ 
talpos vandens cisterna su purškimo žarna, pajungta su nešiojamu siurbliu) ir esant padidintam 
dulkėtumui, teritorija būtų laistoma tol, kol vizualiai nesimatytų dulkėjimo.

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 atsakymą 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.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Klaipėdos departamento 2021-09-17 raštas Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-113960.

Direktorė Milda Račienė

Vytautas Trakymas, tel. +370 687 58791, el. p.vytautas.trakymas@aaa.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos departamentui

DĖL UAB „RUVIS” PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI DERINIMO

Derinimui pateikta UAB „RUVIS“ vykdomos veiklos adresu: Minijos g. 180, Klaipėda, 
paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau - Paraiška).

Keičiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2.)-30-
124A/2008/T-KL.1-4/2014 (toliau – TIPK). 

Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) numatoma vykdyti pramoninėje Klaipėdos miesto 
dalyje - AB “Vakarų laivų gamykla” komplekso teritorijoje, Minijos g. 180, Klaipėda, kurios tikslinė 
naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. Veiklą numatoma vykdyti vienoje atviroje aikštelėje, kurios plotas – 8100,87 m2 (0,81 
ha). Aikštelėje numatoma vykdyti metalo laužo ir metalų turinčių atliekų apdorojimą ir susidarančių 
bei atgabenamų atliekų laikymą. PŪV metu bus naudojama technika: mobilūs hidrauliniai 
kranai/autogreideriai, frontaliniai krautuvai, sunkvežimiai, mobilus prešrederis, mobilus šrederis, 
automobilinės svarstyklės. Metalo laužas bus atgabenamas geležinkelio, vandens ir automobiliniu 
transportu. 

Kvapai. Nurodoma, kad PŪV metu galima oro tarša LOJ iš transporto. Apskaičiuoti LOJ 
kvapo vienetai su fonu – 4,07 OUE/m3. Nepateikta informacija apie veiklos metu susidarančius 
tikslius kvapų šaltinius, kvapo emisijos rodiklį be fono.

Triukšmas.  Darbo laikas numatomas nuo 8 iki 18 val., todėl buvo vertintas triukšmas tik 
dienos metu. Buvo atliekamas triukšmo matematinis modeliavimas naudojant CadnaA programine 
įranga. Artimiausios gyvenamosios teritorijos: už 750 m – gyvenamasis kvartalas, apribotas 
Jurbarko ir Veliuonos gatvėmis ir už 1 km – daugiabučiai namai (Jūrininkų per. 144 ir 146). 
Triukšmo šaltiniai: prešrederis, šrederis, metalo laužo krova, transportas. Teritoriją aptverta 2-3 m 
aukščio betonine tvora. Triukšmas buvo vertinamas atsižvelgiant į vienu metu aikštelėje veikiančius 
kelis triukšmo šaltinius, pasižyminčius skirtingais garso lygio slėgiais, kurie rezonuotų kartu. 
Nurodyti triukšmo šaltinių keliami triukšmo lygiai (remiantis literatūros ar techninių specifikacijų 
duomenimis). Metalų laužo pakrovimas į šrederį, perdirbimas šrederiu ir išeinančio laužo iš šrederio 
triukšmas buvo vertintas bendrai, kaip vieno taškinio triukšmo šaltinio triukšmas. Esamo triukšmo 
fonas buvo vertinamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interaktyvius triukšmo 
žemėlapius. Ties artimiausia esama gyvenamąja aplinka – gyvenamuoju kvartalu, apribotu Jurbarko 
– Veliuonos gatvėmis PŪV skleidžiamo ekvivalentinio triukšmo lygis (be fono) siekia 13,9 dBA, 
įvertinus foną – 45-50 dBA ir esamo triukšmo lygio neįtakotų. Kiti artimiausioje PŪV gretimybėje 
esantys gyvenamieji namai – Jūrininkų pr. 144 ir 146, ties kuriais įtakojamas pramoninis triukšmas 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
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(be fono) siekia – 23,9 dBA, įvertinus foną – 60-65 dBA ir esamo triukšmo lygio neįtakotų. Visą 
PŪV vietą supa AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso teritorija, todėl PŪV vieta tiesiogiai su 
gyvenamąja aplinka sąlyčio neturi, o teritorijoje esantys statiniai papildomai slopina triukšmą. Ties 
pagrindinio autotransporto maršruto trajektorija Jūrininkų pr. maksimalus transporto įtakojamo 
triukšmo ekvivalentinis lygis (be fono) ties gyvenamaisiais namais Jūrininkų pr. 144 ir 146 
atitinkamai siekia 50 dBA (su fonu 60-65 dBA). Ties gyvenamuoju kvartalu Jurbarko – Veliuonos 
gatvėmis maksimalaus transporto įtakojamo triukšmo ekvivalentinis lygis (be fono) siekia 24,1 dBA 
(su fonu 45-50 dBA). Įvertinus foninį (suminį paros) ir PŪV prognozuojamą triukšmą, nustatyta, 
kad didžiausią įtaką prognozuojamam triukšmui turėtų jau esantis triukšmo fonas, kuris arčiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje siekia 45-65 dBA intervalą. Susumavus foninį (suminį paros) ir PŪV 
prognozuojamą (be fono) triukšmą, nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje, ties Jūrininkų pr. 144 ir 
146, planuojama veikla triukšmo lygį papildomai įtakotų 0,0003-0,135 dBA, kas sudarytų nuo 
0,0005 iki 0,2 proc. bendro (suminio) triukšmo vertės. Teigiama, kad PŪV skleidžiamo triukšmo 
lygis iš esmės neturės įtakos bendram (suminiam) triukšmo lygiui gyvenamojoje aplinkoje. TIPK 
paraiškos 28 skyriuje „Triukšmo mažinimo priemonės“ nenurodytos triukšmo mažinimo priemonės. 
Minėtame skyriuje pateikiama informacija apie vibraciją.      

Vadovaudamiesi „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis 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“ 22.11, 25, 34 punktų, 4 priedo 
reikalavimais, prašome pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

1. Pateikti informaciją apie numatomas triukšmo mažinimo priemones. 
2. Pateikti išsamią informaciją apie UAB „RUVIS“ vykdomos veiklos metu 

skleidžiamus kvapus: nurodyti tikslius su vykdoma veikla susijusių kvapų šaltinius, kvapo emisijos 
rodiklį be fono ir skleidžiamo kvapo atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės 
aktams ir galimą poveikį visuomenės sveikatai. 

Klaipėdos departamento direktorius                                                               Raimundas Grigaliūnas

 

E. Ignatavičienė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. egle.ignataviciene@nvsc.lt 
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