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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-09-16 raštu Nr. S-636 pateiktą 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, 
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos (toliau – Sąvartynas), 
adresu Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų 
leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiška pateikta dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje planuojamos vykdyti 

didelių gabaritų atliekų (toliau – DGA) apdorojimo veiklos, kuriai 2018 m. buvo parengtas ir su 
Agentūra suderintas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentas (toliau - PAV atranka). 
Agentūros 2018-10-12 raštu Nr. (30.1)-A4-8158 priimta atrankos išvada pateikta 1 priede. Taip pat, 
nurodoma, kad įrengta sąvartyno 3-oji sekcija – yra gautas statybos užbaigimo aktas. Šią sekciją 
planuojama pradėti eksploatuoti šių metų pabaigoje. Paraiškos 12 p. nurodyta: „<..> Informacija apie 
Sąvartyne, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje, statybinių ir griovimo atliekų zonoje, 
stiklo atliekų aikštelėje bei asbesto atliekų sekcijoje vykdomas veiklas nesikeičia, tai informacija apie 
šiuose įrenginiuose naudojamų technologijų alternatyvas ir išmetamų teršalų poveikį aplinkai 
neteikiama. <..>“.

Informuojame, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 92.11 punktu Agentūra peržiūrėjo TIPK leidimo 
Nr. T-P.4-3/2015 sąlygas, kuris išduotas 2009-07-14, koreguotas 2014-01-13, pakeistas 2015-02-24. 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į tai, kad nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo 
sąlygoms nustatyti, rekomenduojame paraišką TIPK leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties, taip pat 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).
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įrenginio atitikimo GPGB palyginamąjį įvertinimą (monitoringo sistemoms), kas palengvintų ir pačiam 
veiklos vykdytojui vadovautis TIPK leidimo sąlygomis, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą 
išdavusiai ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai. Paraišką teikite atsižvelgiant 
į TIPK taisyklių V skyriuje išdėstytus paraiškos leidimui pakeisti reikalavimus. Paraiškos leidimui 
pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK taisyklių 4 priede. Paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos 
dalių pildymo pateikti Taisyklių 6 priede. Papildomai paraiškoje pateikite informaciją, kaip 
įgyvendintos galiojančiame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir reikalavimai. Taip pat, kartu su Paraiška 
prašome pateikti TIPK taisyklių 22 p. nurodytus pagal vykdomos veiklos pobūdį reikalingus rengti 
dokumentus ar įmonės patvirtintus jų nuorašus (sąvartyno aplinkos (paviršinio vandens, filtrato bei 
sąvartyno dujų) monitoringo ir požeminio vandens monitoringo programas, vandenų taršos 
pavojingomis medžiagomis (Ni; Pb; Cd) mažinimo programą ir kt.).

2. PAV atrankoje nurodyta: „<..>Pagal 2013-10-21 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sutartyje Nr. 4186 pateiktą informaciją iš Panevėžio regioninio atliekų sąvartyno teritorijos 
surenkamose nuotekose yra nustatyti tokie teršalų kiekiai: BDS7-350 mgO2/l; SM-350 mg/l; N-270 mg/l; 
P-10 mg/l; Cr-0,5 mg/l; Ni-0,5 mg/l; Zv-2 mg/l; Cu-0,5 mg/l; Pb-0,5 mg/l; Cd-0,1 mg/l; riebalai – 100 
mg/l; naftos produktai – 25 mg/l, ChDS/BDS7 santykis – mažiau 3. <..>“. Atsižvelgiant į tai, 
vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento2 331 punkto3 reikalavimais, parašome pateikti TIPK 
taisyklių 22.9 punkte4 nurodytą vandenų taršos pavojingomis medžiagomis (Ni; Pb; Cd) mažinimo 
programą.

3. Paraiškoje nurodoma, kad atliekos kodu 20 03 01 (mišrios komunalinės atliekos) išimtinais 
atvejais, bus apdorojamos D1 (Išvertimas ant žemės ar po žeme) atliekų šalinimo veikla. Atkreipiame 
dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po 
uždarymo taisyklių5 nuostatomis, sąvartynuose draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo 
tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. Pagal esamą teisinį reglamentavimą, mišrios 
komunalinės atliekos turi būti apdorojamos mechaninio, mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginiuose, po apdorojimo likusios perdirbti ir pakartotinai naudoti netinkamos energinę vertę 
turinčios komunalinės atliekos naudojamos energijai gauti. Atsižvelgiant į nurodytus teisės aktų 
reikalavimus prašome patikslinti Paraiškoje pateiktus duomenis. 

4. Paraiškos 23 punkte ,,Atliekų susidarymas” nurodytos technologinės įrangos priežiūros, 
buities, aplinkos ir patalpų eksploatacijos, priežiūros metu susidarančios nepavojingos atliekos  turi būti 
nurodomos Paraiškos 27 lentelėje ,,Didžiausias numatomas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų 
susidarymo vietoje iki jų surinkimo (S8)“, pavojingos atliekos – Paraiškos 32 lentelėje ,,Didžiausias 
numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki jų surinkimo (S8)“.

5. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių6 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, 

2 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
3 Į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra 
lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ 
vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų 
medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) 
palaipsniui nutraukti (iki Reglamento 15 punkte nurodytų terminų) prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su 
nuotekomis. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti 
nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
4 vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai pavojingomis 
medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.
5 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“.
6 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“.
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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, 26 lentelėse ir Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
plane. 

6. Paraiškos 26 lentelėje siūlome nurodyti visas laikomas ir planuojamas laikyti atliekas, 
įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas, pagal vykdomas/planuojamas vykdyti atliekų 
naudojimo veiklas/technologinius procesus.

7. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techniniame reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją, 
informacija apie vykdomas/planuojamas veiklas, atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti, todėl 
teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

8. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje 
nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamento rengimo instrukciją, Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninis reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija pagal visas 
vykdomas/planuojamas atliekų naudojimo veiklas.

9. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas turi būti parengtas vadovaujantis 
Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos 
aprašo7 (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą 
reikalaujama informacija. 

10. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Atliekų tvarkymo 
įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal Atliekų 
tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo draudimo 
sutartį ar turėti banko garantiją (toliau kartu – Garantija). Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkso ministerijos (toliau – 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.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD) pastabas ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos 
priėmimo dienos.

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 
paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.
2. AAD 2019-10-04 rašto Nr. (5.6)-AD5-17924 „Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 
centras paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

Direktorius
Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

7 Patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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