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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo MB „Aplinkos ekspertų grupė“ 
parengtą 2019-05-27 raštu Nr. 2019/27 pateiktą UAB „Ekoatliekos“ Panevėžio regiono 
komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Panevėžio  
MBA), paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. 
Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR 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) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiškos 6 p. pateikta informacija: „<..> Paraiška TIPK leidimui pakeisti parengta pagal 

2017-03-15 pateiktą PŪV „Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio 
apdorojimo įrenginiais, tvarkomų atliekų ir tvarkymo veiklų išplėtimas“ PAV atrankos 
dokumentuose pateiktą informaciją. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-04-19 raštu Nr. (28.5)-A4-
4164 priėmė PAV atrankos išvadą, kad PŪV – Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio 
– biologinio apdorojimo įrenginiais tvarkomų atliekų ir tvarkymo veiklų išplėtimas Dvarininkų k., 
Miežiškių sen., Panevėžio r. – PAV neprivalomas (PRIEDAS Nr. 2) <..>“. Prie Paraiškos 
pateikiamas priedų sąrašas ir nurodyta, kad 1 priede pridedama Aplinkos apsaugos agentūros 2017-
04-19 raštu Nr. (28.5)-A4-4164 priimta atrankos išvada. Pažymime, kad prie Paraiškos nėra pridėtas 
šiame punkte nurodytas Agentūros raštas, o pridedama (el. laikmenoje) LR AM Panevėžio regiono 
aplinkos apsaugos departamento 2014-02-05 raštu Nr. (5)-V3-321 priimta atrankos išvada dėl 
Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginių poveikio 
aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pridėtas dokumentas (2017-04-19 Nr. (28.5)-A4-
4164) ir Paraiškoje nėra aiškiai nurodyta, išskirta duomenys apie įrenginyje tvarkomų atliekų ir 
atliekų tvarkymo veiklų išplėtimą, Agentūra negali įvertinti kokia apimtimi reikia keisti 2015-09-28 
išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-P.4-6/2015 (toliau – TIPK 
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leidimas). Prašome Paraiškoje tikslinti informaciją ir pateikti duomenis, kurie keičiasi ir (ar) kuriuos 
reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas.

2. Peržiūrėję galiojančio TIPK leidimo sąlygas, nustatėme, kad TIPK leidime nėra 
nustatytos sąlygos leidžiamų išleisti nuotekų užterštumui. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti 
duomenis užpildant Paraiškos skyrių „VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į 
APLINKĄ“. Atitinkamai, prašome įvertinti ar nereikia atnaujinti suderintos Ūkio subjekto aplinkos 
monitoringo programos, 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“.

3. Paraiškoje nurodyta, kad 10 lentelė „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai 
duomenys“ nepildoma, nes informacija nesikeičia. Peržiūrėję TIPK leidimo sąlygas, nustatėme, kad 
duomenys pateiktoje Paraiškoje ir  TIPK leidime nesutampa: taršos šaltinis (t.š.) - biodujų fakelas 
TIPK leidime nurodytas numeriu 006, Paraiškoje šis t.š. nurodytas kitu numeriu 001, kuris 
dubliuojasi su TIPK leidime ir Paraiškoje nurodytu t.š. – dulkių surinkimo įrenginiu Nr. 001. Taip 
pat, pastebėjome, kad pasikeitė išmetamų teršalų sąrašas ir kiekis. Atsižvelgiant į tai, kad dulkių 
surinkimo įrenginys TIPK leidime buvo nurodytas/pažymėtas kaip taršos šaltinis Nr. 001, o 
Paraiškoje nurodyta, kad tuo pačiu t. š. numeriu 001 identifikuojami du t.š. (dulkių surinkimo 
įrenginys ir biodujų fakelas), reiktų patikslinti atitinkamai naujų taršos šaltinių numeraciją, kad 
nebūtų kartojamas senas taršos šaltinio numeris. Atlikus pakeitimus reikia pakartoti aplinkos oro 
taršos šaltinių inventorizaciją ir parengti naują arba papildyti galiojančią inventorizacijos ataskaitą, 
vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl 
Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
reikalavimais. Taip pat būtina atlikti aplinkos oro teršalų ir kvapų modeliavimą, kaip ir nurodyta 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento 2019-06-11 rašte Nr. (5-11 14.3.12 E)2-29019 „Dėl UAB „Ekoatliekos“ paraiškos 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“.

4. Papildomai informuojame, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 92.11 punktu Agentūra 
peržiūrėjo TIPK leidimo Nr. T-P.4-6/2015 sąlygas, kuris išduotas 2015-09-28. 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 
įrenginio atitikimo GPGB palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė), 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.

5. Šiame punkte pateikiamos pastabos dėl Panevėžio MBA vykdomos Paraiškoje, Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) nurodytos atliekų tvarkymo veiklos:

5.1. Paraiškos 23 punkte ,,Atliekų susidarymas” pateiktoje lentelėje 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)“.

5.2. Paraiškos 23 lentelėje turi būti nurodomos visos atliekos naudojamos R3 atliekų 
naudojimo veikla, nes Paraiškos kitose dalyse ir kartu su Paraiška pateiktuose dokumentuose 
nurodyta, kad  bus naudojama ir daugiau atliekų pvz., 19 12 12, 15 kodo atliekos. Atsižvelgiant į 
tai, prašome patikslinti informaciją.
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5.3. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių1 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, 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. 

5.4. 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.

5.5. Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma 
planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo taisyklių 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, taip pat 
turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 
punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–
D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Prašome pataisyti informaciją.

5.6. 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.

5.7. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių2 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.

5.8. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas turi būti parengtas 
vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo3 (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus ir jame turi būti nurodoma 
visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. 

Jeigu Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 2 lentelės ,,Informacija apie 
atliekų sutvarkymo priemones“ grafoje „Tvarkymo būdas (pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas 
kodas ir pavadinimas)“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė 
atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas).  Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis 
atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis. Prašome pataisyti ir šią 
informaciją. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 
2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos 
ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus 
reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į tai, 

1 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“
2 Žiūrėti 1 išnašą.
3 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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informuojame, kad nuo 2019-01-01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų atliekų 
tvarkytojams.

6. Paraiškos priedų sąraše nurodyta, kad 6 priede pridedamas valstybės rinkliavos už TIPK 
leidimo pakeitimą mokėjimo nurodymas. Pažymime, kad nurodytas dokumentas nėra pateiktas. 
Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.18 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome pateikti 
Valstybinės rinkliavos už leidimo pakeitimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Panevėžio departamento 2019-06-11 rašto Nr. (5-11 14.3.12 E)2-29019 „Dėl UAB „Ekoatliekos“ 
paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. AAD 2019-06-05 rašto Nr. (5.6)-AD5-10119 „Dėl UAB „Ekoatliekos“ paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai.

3. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai                                     2019-06-       Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
                 Į 2019-05-28 Nr. (30.1)-A4E-1714

UAB „Ekoatliekos“

DĖL UAB „EKOATLIEKOS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

                
          Informuojame, kad išnagrinėjome „UAB „Ekoatliekos“ Panevėžio regiono komunalinių 
atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginio, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) ir teikiame 
šias pastabas:
         Paraiškoje nurodyti kurie mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai skleidžia kvapus į 
aplinką. Iš kvapus skleidžiančių įrenginių paimti kvapo mėginius ir atlikti kvapo koncentracijos 
modeliavimą. Už Panevėžio regiono atliekų sąvartynui nustatytos 500 m sanitarines apsaugos zonos 
ribos, kvapo koncentracija neturi viršyti 8 kvapo vienetų (OUE/m3) ribinės vertės, nustatytos Lietuvos 
higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-
885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“. Kvapo mėginių 
tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Žolyno g. 36, Vilnius).

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja                                             Violeta Juozapavičienė
 

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt
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