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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-08-08 raštu Nr. 
2019/45 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Ekoatliekos“ Panevėžio regiono 
komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Įmonė) 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti 
(toliau – Paraiška). 

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 
2019-07-16 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-2930 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – 
Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi 
atsižvelgta į ne visas Agentūros Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei 
teikiame papildomas pastabas, kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos 
informacijos:

1. Prašome papildyti Paraiškos 11 priede pateiktą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programą (toliau – Programa), 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“. Prašome užpildyti Programos 2 lentelę, 
įtraukti 7, 8 lenteles ir nurodyti kodėl nepildomos. Programa derinimui turi būti teikiama patvirtinta 
Įmonės vadovo originaliu parašu. 

2. Prašome papildyti įrenginio atitikimo GPGB palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) 
pagal Europos Komisijos 2018-08-10 sprendimu aprobuotas atnaujintas GPGB išvadas dėl atliekų 
apdorojimo.  

3.1. Tiek patikslintos Paraiškos aprašomoje dalyje, tiek patikslintos Paraiškos 23 punkte 
,,Atliekų susidarymas” dalyje nenurodyta, kad planuojama apdoroti R12, S5 ir R13, D15 atliekų 
tvarkymo veiklomis Įmonės ne atliekų tvarkymo metu susidariusias nepavojingas ir pavojingąsias 
atliekas, tačiau tokios atliekos nurodytos patikslintos Paraiškos 26, 30, 31 lentelėje. Prašome 
patikslinti informaciją apie Įmonės ne atliekų tvarkymo metu susidarančias pavojingąsias ir 
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nepavojingas atliekas, jas nurodant tik patikslintos Paraiškos 23 punkte ,,Atliekų susidarymas”, 
jeigu nurodytos nepavojingos atliekos neplanuojamos jų susidarymo vietoje laikyti ne ilgiau kaip  
vienerius metus, o pavojingosios – ne ilgiau kaip šešis mėnesius ir neplanuojamos tvarkyti R12 ir 
S5 atliekų tvarkymo veiklomis.

3.2. Patikslintos Paraiškos 23 punkte ,,Atliekų susidarymas” nereikia nurodyti S4 atliekų 
tvarkymo veiklos, nes tai atliekų tvarkymo veikla, kuriai nereikia TIPK leidimo. Taip pat prašome 
patikslinti informaciją apie R12 ir S5 atliekų tvarkymo veiklas Paraiškos 23 punkte ,,Atliekų 
susidarymas” ir 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos“. 
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.

3.3. Patikslintos Paraiškos 23 lentelėje ,,Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos” nėra 
nurodyta informacija apie Įmonės jau vykdomas veiklas. Prašome patikslinti informaciją.

3.4. Patikslintos Paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 
nepavojingosios atliekos” turi būti nurodomos tik tos atliekos, kurias Įmonė planuoja paruošti 
naudoti ar šalinti, o atliekų paruošimo naudoti ar šalinti metu susidariusios atliekos turi būti 
nurodomos patikslintos Paraiškos 26 lentelėje ,, Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų 
atliekų kiekis”. 

3.5. Pažymėtina, kad po atliekų paruošimo naudoti ar šalinti atliekų tvarkymo įrenginyje 
negali susidaryti atliekos, nurodytos 17 09 04, 20 01 02 ir 20 03 07 atliekų kodais. Prašome 
patikslinti informaciją.

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

3.7. Pažymėtina, kad patikslintos Paraiškos 26 lentelės grafoje „Didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ turi būti 
nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras (suminis) visų planuojamų laikyti 
atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis.

3.8. Patikslintos 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.

3.9. 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.

3.10. 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 ir planuojamas atliekų naudojimo veiklas. Atsižvelgiant į tai, kad 

1 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“
2 Žiūrėti 1 išnašą.
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Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie Įmonėje 
tvarkomas ir planuojamas tvarkyti atliekas turi sutapti su patikslintoje Paraiškoje pateikiama 
informacija, prašome teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai ir ją patikslinti ir kartu pateikti 
atitinkamai pataisytą ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.

3.11. Atsižvelgiant į tai, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 
pateikiama informacija apie Įmonėje laikomas ir atliekų tvarkymo metu susidariusias atliekas turi 
sutapti su patikslintoje Paraiškoje ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente 
pateikiama informacija, prašome teikiant patikslinti Paraišką pateikti ir atitinkamai pataisyti ir 
Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą. 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas  
(toliau –AAD) taip pat pakartotinai pateikė pastabas paraiškos ir jos priedų projektams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2019-08-23 rašto Nr. (5.6)-AD5-15064 „Dėl UAB „Ekoatliekos“ 
pakartotinai pateiktų dokumentų paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Justina Babikė, (8 706) 62 042, el.p. justina.babike@aaa.am.lt

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“. 
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DEL UAB,,EKOATLIEKOS* PAKARTOTINAI
TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

PATEIKTU DOKUMENTU PARAISKOS

20rs-08-/ 5
[ 2019-08-13

Nr. (tf)-AD5- lfe INr. (30.a)-A4-s259

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybes departamento
PaneveZio aplinkos kokybes kontroles skyrius gavo pra5ym4pateikti pastabas bei pasifilymus UAB
,,Ekoatli ekos" pakartotinai pateikti ems dokumentams.

I5nagrinej E pateiktus dokumentus pakartotinai teikiame Sias pastabas :

1. Atliekt{ naudojimo ir (ar) Salinimo techninio reglamento (toliau - Reglamentas) 2.5 p.
lentelese pateikta neteisinga informacija, naudojant ir (ar) Salinant 1 t atliekrl susidariusiu atliekq
kiekis negali btti didesnis nei 1 t., taip pat atkreipiame demesi, kad mindtose lentelese nenurodyti
matavimo vienetai.

2. Reglamente, TIPK parai5koje, atliekq naudojimo Atliekq naudojimo ar Salinimo veiklos
nutraukimo plane (toliau - Planas), Atliekq naudojimo ar Salinimo irenginiq uZdaryrno ir sutvarkymo
priemones i5laidrf s4matoje (toliau - S4mata) nesutampa didZiausiq vienu metu leidZiamq laikyti
atliekq ruSys ir kiekis. Informacija apie didZiausius vienu metu leidZiamus laikyti kiekius visuose
dokumentuose turi sutapti.

3. S4matai pagr[sti nepateikti UAB ,,VATC" ir ,,Alytaus regiono atliekq tvarkymo centro"
(i5skynrs biologi5kai skaidZias atliekas) komerciniai pasitlymai, arba vie5ai atliekq tvarkytojq ne
senesnd kaip dvejq metq informacija (internete, reklamineje medZiagoje ir pan.)

Taip pat norime atkreipti demesi, kad vadovaujantis TarSos integruotos prevencijos ir kontroles
leidimq i5davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklitS patvirtintq Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2OI3 m. liepos I 5 d. lsakymu Nr. D 1 -5 28, 361 .2 p. j ei parai5ka leidimui gauti arba
pakeisti neatitinka Taisykliq reikalavimttr parai5koje pateikti ne visi ar netinkamai [forminti
duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka duomenq leidimo s4lygoms nustatyti ar nustatoma kita
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos [statymo 19r straipsnyje nustatyta s4lyga, del kurios
parai5ka negali btti priimta, NVSC, savivaldybes vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota
visuomene pateike pastabu AAD pateike pastabq ir (ar) pasillymq parai5kai ir (ar) joje pateiktiems
dokumentams ir AAA nustato bent vien4 i5 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo
19r straipsnyje nustatytq parai5kos nepriemimo s4lygrS AAA priima sprindimq nepriimti parai5kos
ir apibendrintas AAD, suinteresuotos visuomenes, savivaldybes vykdomosios institucijos ir savo
pastabas ir (ar) pasitlymus, taip pat NVSC pastabas ra5tu teikia parei5kejui patikslinti parai5kai ir
(ar) pateikti paai5kinimams.

Vilniaus aplinkos kokybes kontroles skyriaus veddjas,
vykdantis Departamento direktoriaus funkcij as

Brigita Diraite, tel. (8 389) 68 783, el. p. brieita.diraite@aad.am.lt

Zilvinas Lefikas
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