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SPRENDIMAS
DĖL UAB „VEISTAS“ TELŠIŲ REGIONO  KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – 

BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-10-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „VEISTAS“ 2020-09-18 
raštu Nr. S-99 pateiktus paaiškinimus ir patikslintą Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio 
– biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui Nr. T-Š.6-13/2015 pakeisti (toliau – Paraiška). Patikslinta Paraiška nagrinėjama ir 
derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą Paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal apibendrintas žemiau pateiktas Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) 
2020-10-12 raštu Nr. (5.3)-AD5-17727 (pridedama) pateiktas pastabas (toliau – Raštas) ir 
pakartotinas Agentūros (2019-11-25 raštu Nr. (30.1)-A4e-6173) pastabas, kadangi į šias pastabas 
nepilnai atsižvelgta:

1. Atsakant į pastabą Nr. 2 prašome patikslinti informaciją, nurodant kokiais atvejais likusi 
sunkioji frakcija ((atliekos kodas 19 12 12 08) ir (atliekos kodas 19 12 10)) perduodama į sąvartyną 
ir kokiais atvejais – į atliekų deginimo įrenginius.

2. Pakartotinai prašome atsižvelgti į pastabą Nr. 3 ir pateikti įrenginio atitikimo GPGB 
palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) pagal Europos Komisijos 2018-08-10 sprendimu 
aprobuotas atnaujintas GPGB išvadas dėl atliekų apdorojimo. 

3. Papildant atsakymą į pastabą Nr. 4, atsižvelgiant į TIPK taisyklių 6 priedo VI paraiškos 
dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo rekomendacijas, kuriose nurodyta, kad šios paraiškos dalies 
lentelėse informacija (eksploatuojamo įrenginio atveju) apie į aplinkos orą išmetamus teršalus, 

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fizinius duomenis, aplinkos oro teršalų valymo įrenginius, 
išmetamų teršalų koncentracijas ir kt. turi būti teikiama vadovaujantis parengta ir suderinta aplinkos 
oro išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau – Inventorizacijos ataskaita), prašome 
pateikti informaciją apie parengtą ir suderintą Inventorizacijos ataskaitą.

4. Papildant atsakymą į pastabą Nr. 5 prašome pateikti suderintos UAB „VEISTAS“ aplinkos 
monitoringo programos  įmonės patvirtintą nuorašą.

5. Prašome patikslinti duomenis atsižvelgiant į AAD raštu pateiktas pastabas Nr. 1 ir Nr. 2 dėl 
Paraiškoje ir atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) 
nesutampančių nurodytų vienu metu numatomų laikyti atliekų kiekių ir patikslinti Reglamente 
nurodytą įstaigos pavadinimą iš Šiaulių RAAD į AAD.

6. Atsižvelgiant į AAD raštu pateiktą pastabą Nr. 3 prašome pateikti paaiškinimus dėl biodujų 
deginimo žvakės eksploatacijos.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus bei paaiškinimus prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos 
Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. AAD Raštas, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

2 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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Aplinkos apsaugos agentūrai,
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
el.paštas aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „VEISTAS” PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 
Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs UAB „Veistas“ Telšių regiono 
komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, Prancūzų kelio g. 8A, Jėrubaičių 
k., Bebrungo sen., Plungės r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  (toliau – TIPK) 
leidimui pakeisti, turi pastabų:

1. TIPK leidimo paraiškos 26 lentelėje  antrinių žaliavų didžiausias vienu metu numatomas 
laikyti laikomas kiekis nesutampa su atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame 
reglamente nurodytu kiekiu.

2. Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninio reglamento 4.4 punkte pakeisti Šiaulių 
RAAD  į AAD.

3. Atliekant UAB „Veistas“ Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginių patikrinimą 2020-03-02 buvo nustatyta, kad  TIPK leidimo 5 
lentelėje ,,Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos 
sąlygoms“ biodujų deginimo žvakė turi dirbti tik avariniais atvejais sudeginant tik biodųjų 
perteklių, esant normaliam darbo rėžimui įrenginys neturi dirbti. Patikrinimo metu buvo 
nustatyta, kad biodujų deginimo žvakėje deginamų dujų kiekis per 2017-2019 metus 
sudarė didžiąją jo dalį, nes kogeneracinėje jėgainėje sudegintas biodujų kiekis sudarė: 
2017 m. – 7,7 % nuo pagaminto biodujų kiekio, 2019 m. – 1,1 %. 2018 m. pirminės 
elektros energijos nebuvo pagaminta. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 
kogeneracinė jėgainė didžiąją dalį laiko dirba avariniu režimu, perteklinis biodujų kiekis 
sudeginamas biodujų deginimo žvakėje. 

Direktorė Inga Buzienė
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