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SPRENDIMAS 
DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 5/72/T-

K.5-25/2020 NEPAVOJINGŲ PELENŲ (ŠLAKO) LAIKYMO IR APDOROJIMO 
AIKŠTELĖS VEIKLOS VYKDYTOJO PAKEITIMO

2021-01-       NR. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Kauno švara“ 2020-01-20 raštu 
Nr. (7.14.)-E2S-16 „Dėl laidavimo draudimo sutarties pateikimo“ pateiktą Nepavojingų 
pelenų (šlako) laikymo ir apdorojimo aikštelės esančios Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r. 
„ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo draudimo liudijimą Nr. 710-451-92326. 

Agentūra išnagrinėjusi 2021-01-04 raštu Nr. 04/01/2021-R1 „Dėl paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (pakeisti veiklos vykdytoją)“ pateiktą 
prašymą patikslinti leidimo rekvizitus ir pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius 
duomenis ir įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, informuoja, kad, 
vadovaujantis TIPK taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 105.4 papunkčio nuostatomis ir Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo 
tvarkos aprašu2, patikslina TIPK leidimo Nr. 5/72/T-K.5-25/2020 rekvizitus, atsakomybės 
pasidalijimą nurodant keliems veiklos vykdytojams. Nepavojingų pelenų (šlako) laikymo ir 

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“ (toliau – TIPK taisyklės).
2 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018-05-03 įsakymu Nr. AV-116 ,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašo“
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apdorojimo aikštelės veiklos vykdytojas iš VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro pakeičiamas į 

UAB „Kauno švara“, Kauno regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos vykdytojas (VšĮ 

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) nekeičiamas. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos dalį 
įrenginio (nepavojingų pelenų (šlako) laikymo ir apdorojimo aikštelė), kuriam išduotas TIPK 
leidimas Nr. 5/72/T-K.5-25/2020 eksploatuoja ir valdo UAB „Kauno švara“.

 Patikslinus rekvizitus nurodant kelis veiklos vykdytojus atitinkamai patikslinama TIPK 
leidimo Nr. 5/72/T-K.5-25/2020 titulinis lapas ir pakeičiami TIPK leidimo priedai (Atliekų 
naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas ir Atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos nutraukimo 
planas).

Tuo pačiu raštu informuojame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 
Kauno valdybą apie TIPK leidimo Nr. 5/72/T-K.5-25/2020 pakeitimą (rekvizitų ir atsakomybės 
pasidalijimą).

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. Patikslintas TIPK  leidimo Nr. 5/72/T-K.5-25/2020 titulinis lapas (viršelis), 1 lapas;
2. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais, 14 lapai;
3. Suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas su priedais, 18 lapai.

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 įteikimo dienos.
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