
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“
El. p. info@sratc.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

Į 2020-04-30 Nr. SD-229

SPRENDIMAS
DĖL VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ ŠIAULIŲ 
REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2020-06-       Nr. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-04-30 gavo raštu Nr. SD-229  
pateiktą patikslintą VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ Šiaulių regiono nepavojingų 
atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas), adresu Jurgėliškių k. 9, Šiaulių r., paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir 
pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi gautą 2019-09-27 Paraišką, vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 
(toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 2019-12-02 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-6305 (toliau – Raštas) 
priėmė sprendimą nepriimti paraiškos. 

Vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis ir TIPK taisyklių 41 
papunkčiu Paraišką Jums grąžiname ir teikiame pastabas, kurios atsirado išnagrinėjus patikslintoje 
Paraiškoje nurodytą informaciją:

1. Paraiškos skyriuje „VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ“ 
nurodoma: „<..>Sąvartyno filtratas šiuo metu yra valomas UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų 
valykloje pagal sutartį, nustatančią, kad teršiančiųjų medžiagų koncentracijos neviršytų sutartyje 
nustatytų taršos normatyvų ir kitų, sutartyje nenurodytų, teršiančiųjų medžiagų koncentracijos 
Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytųjų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo 
sistemą.<..>“. Taip pat, šiame skyriuje nurodyta: „<..>Sąvartynas buvo projektuotas įrengiant 
filtrato valymui atvirkštinės osmozės įrenginius. Šie įrenginiai niekada nepasiekė projektinio filtrato 
išvalymo laipsnio, jie dažnai gedo, dažnai buvo remontuojami, derinami, vėl remontuojami, 
bandomi ir t. t. Šiuo metu jie yra veikiantys, jų našumas nepakitęs (5 m3/h;120 m3/d.), tačiau jie 
laikomi rezerve tam atvejui, jei filtrato, perduodamo į nuotekų valyklą, kokybė netenkins 
sutartyje numatytų reikalavimų (t. y. filtratas bus per daug užterštas, ypač sunkiaisiais metalais) 
ir nuotekų valykla atsisakytų filtratą priimti. Jei taip atsitiktų, tuomet būtų paleisti atvirkštinės 

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 Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
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osmozės įrenginiai. Tačiau jie sugebės išvalyti tik pusę susidariusio filtrato. Kita dalis filtrato bus 
talpinama įrengtuose rezervuaruose ir talpyklose.<..>“.

Pažymėtina, šio skyriaus 17 ir 18 lentelėje nurodyta, kad UAB „Šiaulių vandenys“ 
atsisakius priimti filtratą, jis bus valomas atvirkštinės osmozės filtrato valymo įrenginiuose ir 
išvalytas (didžiausias planuojamas išleisti nuotekų užterštumas nurodytas 18 lentelėje)  sąvartyno 
filtratas bus išleidžiamas į gamtinę aplinką (sąvartyno apsauginį griovį).

Atsižvelgiant į šiame punkte išdėstytą, prašome Paraiškoje nurodyti aiškiai ar išvalytas 
sąvartyno filtratas bus išleidžiamas į gamtinę aplinką ir kokiais atvejais. Teisės aktais pagrįsti 18 
lentelėje nurodytą planuojamų išleisti nuotekų užterštumą (DLK).

2. Paraiškos 17 p. nurodyta: „<..>Sąvartyno dujų surinkimo ir utilizavimo sistemą 
eksploatuoja UAB „Enodus“. Įmonė 2015 m. parengė aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaitą ir yra atsakinga už taršos šaltinių (oro taršos šaltinis 001 
(biodujų deginimo žvakė)) išmetamų į aplinkos oro teršalų monitoringo plano vykdymą, taip pat 
nuo 2017 m. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne susidarančios biodujos tiekiamos UAB 
„Šiaulių vandenys“ ir ten panaudojamos energijai gauti, todėl paraiškos skyrius „VI. Tarša į 
aplinkos orą“ nebus pildomas oro taršos šaltiniu 001 (biodujų deginimo žvakė).<..>“. Prašome 
pateikti įrodančių dokumentų kopijas dėl UAB „Enodus“ eksploatuojamos biodujų deginimo 
žvakės ir dėl sąvartyne susidarančių biodujų tiekimo.

3. Pakartotinai prašome atsižvelgti į Rašte išdėstytą pastaba Nr. 3 ir pateikti derinimui 
atnaujintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, kuri rengiama ir tvirtinama vadovaujantis 
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 
įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

4. Pakartotinai prašome atsižvelgti į Rašte išdėstytą pastaba Nr. 7. Paraiškos skyriuje „XI. 
NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR 
ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS“ pateikta 
informacija nepilnai atitinka Paraiškos 3 priede pateiktoje PAV atrankos  išvadoje (toliau – Išvada) 
išdėstytus sprendinius. Paraiškos lentelėse prašome nurodyti aiškiai visas apdorojamas, laikomas ir 
planuojamas apdoroti, laikyti atliekas, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas, pagal 
vykdomas/planuojamas vykdyti atliekų naudojimo veiklas/technologinius procesus, aiškiai nurodant 
kiekvieno veiklos/technologinio proceso (įrenginio) projektinius pajėgumus, t/m. bei pagal 
veiklas/technologinius procesus tvarkomų ir susidarančių atliekų didžiausius laikomus kiekius. Šiame 
Paraiškos skyriuje prašome patikslinti:

 Paraiškos 23 ir 25 lentelėse numatomą naudoti bei paruošti naudoti ir (ar) šalinti 
nepavojingų atliekų projektinį įrenginio pajėgumą t/m. prašome išskirti ir nurodyti 
atskirai pagal nurodytas atliekų naudojimo veiklas/technologinius procesus (R3, R5, 
R10).

 Paraiškos 31 lentelėje nurodomos pavojingos atliekos susidariusios ne atliekų 
tvarkymo metu. Prašome paaiškinti kokios vykdomos veiklos metu susidaro  
pavojingos atliekos nurodytos šioje lentelėje, kurios nepriskirtos prie atliekų 
susidariusių ne atliekų tvarkymo metu. 

5. 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.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu3  bei atsižvelgiant į darbo organizavimo 

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 
d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
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Aplinkos apsaugos agentūroje priemones4, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, 
dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl 
prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti5.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

4 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo pakeitimais)
5 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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