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SPRENDIMAS DĖL UAB „VAATC“ VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ 
ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2020-03-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-02-21 gavo raštu Nr. 1.13-20/34 
„Dėl patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti pateikimo“ 
pateiktą patikslintą UAB „VAATC“ Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – 
Sąvartynas), adresu Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav., paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti ir pridedamus 
dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi gautą 2019-12-05 Paraišką,  vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 
(toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 2020-02-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1071 (toliau – Raštas) 
priėmė sprendimą nepriimti paraiškos. Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraišką 
Jums grąžiname ir teikiame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 
ministerijos Vilniaus departamento (toliau – NVSC) raštu išdėstytas pastabas (pridedama).

Patikslintą Paraišką atsižvelgiant į NVSC pateiktas pastabas prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos 
Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA:

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 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

Elektroninio dokumento nuorašas



2

1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. NVSC 2020-03-17 rašto Nr. (10-11 14.3.12 E)2-12631 „Dėl paraiškos taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti nederinimo“ kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas
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Į 2020-02-27 Nr. (30.1)-A4-625

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI NEDERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas (toliau – Vilniaus departamentas), išnagrinėjęs UAB „VAATC“ Vilniaus regioninio 
nepavojingų atliekų sąvartyno, Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav., paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal 
kompetenciją teikia atsakymą.

Vilniaus departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis 
teikia pastabas:

1) Triukšmo sklaidos skaičiavimuose neįvertintas atliekų kompaktoriaus ir polimerinių 
medžiagų ir popieriaus plaušo mišiniui skleisti naudojamo mobilaus įrenginio „CAPS EL 1200“ 
keliamas triukšmas. 

2) Triukšmo sklaidos skaičiavimuose neįvertintas suminis esamos ir planuojamos veiklos ir su 
ja susijusių transporto srautų keliamas triukšmas. 

Atsižvelgiant į išdėstytas pastabas, negalime įvertinti atitikties Lietuvos higienos normos HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 7 p. 
reikalavimui.

Vilniaus departamento direktorė                         Rolanda Lingienė
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