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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „KAUNO KOGENERACINĖ JĖGAINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI 

GRĄŽINIMO

2019-09-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-09-02 raštu Nr. 
02/09/2019-R1 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ paraišką 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti (toliau – Paraiška). 

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, Agentūra 
2019-07-18 raštu Nr. (30.1)-A4-4812 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – Sprendimas). 
Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi atsižvelgta į ne visas 
Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei teikiame papildomas pastabas, 
kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos informacijos:

1. Patikslintoje paraiškoje nurodyta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu 
susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas neatitinka Agentūros 2014-04-07 raštu Nr. (2.6)-
A4-1395 priimtame sprendime ,,Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos 
galimybių“ (toliau – PAV sprendimas) 6.1. p. nuostatų. Pažymėtina, kad PAV sprendime nurodyta, 
kad atliekų apdorojimo metu susidarys ,,Dugno pelenai – šlakas (19 01 12) <…> Garo katilų dulkės 
(katilo pelenai) (19 01 16) <…> lakieji pelenai (19 01 13*) ir dujų valymo kietosios atliekos (19 01 
07*)“. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti informaciją pagal PAV sprendimo 6.1. p. nuostatas. 
Taip pat, nėra nurodytas atliekų, nurodytų atliekų kodu 19 01 02 planuojamas laikyti kiekis. Prašome 
patikslinti ir šią informaciją.

2. Patikslintos Paraiškos 26 lentelės 6 grafoje ,,Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ 
ties atliekos kodu 20 03 01 yra nurodoma, kad nurodytos atliekos bus apdorojamos D1 (Išvertimas 
ant žemės ar po žeme) atliekų šalinimo veikla. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų 
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų 
įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, 
draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. 
Įvertinus tai, prašome patikslinti atliekų žymimų atliekos kodu 20 03 01 tvarkymo būdą.
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3. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai 
turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

4. Reglamento 3.1. lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ nurodomas bendras 
priimamų atliekų kiekis neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių2 3 priedo priedelyje nurodytos 
Reglamento rengimo instrukcijos 3.1.9 papunkčio3 reikalavimo.

5. Plano 1 lentelėje grafoje ,,Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, 
tonomis“ pateiktas priimamų atliekų bendras kiekis neatitinka  Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo4  5.2 papunkčio5 reikalavimo. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) taip pat pakartotinai pateikė pastabas Paraiškai 
ir jos priedams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir NVSC Kauno departamento pastabas 
prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliariją, prašydama pateikti informaciją, ar UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ 
taikoma Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 6 d. nuostata. Informuojame, kad Agentūra gavo atsakymą 
iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (pridedama).

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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2019-08-16 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-39741 „Dėl UAB „Kauno 
kogeneracinė jėgainė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti 
derinimo“ kopija, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos raštas „Dėl vyriausybės pripažinto 
atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objekto“ kopija, 1 lapas.

3. Paraiška TIPK leidimui gauti 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“. 
2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
3 3.1.9. devintojoje skiltyje „Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias kiekvienos atliekos 
kiekis tonomis, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje.



3

4 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
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“.
5 5.2. didžiausias leidžiamas Įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis, nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą 
pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidarančios atliekos, nurodant kiekvienos atliekos 
rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir išlaidos, 
informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, Įmonės nuomone, svarbi informacija;
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Aplinkos apsaugos agentūrai 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
el. p. info@kkj.lt

DĖL PASTABŲ PARAIŠKAI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI GAUTI 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – Kauno departamentas), išnagrinėjęs patikslintus UAB „Kauno kogeneracinė 
jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r., paraiškos taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui gauti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal kompetenciją teikia 
atsakymą.

Informuojame, kad Kauno 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“, 34 punkto nuostatomis, teikia pastabas:

1. Paraiškoje nepateikti dokumentai, pagrindžiantys kvapų skaičiavimuose taikytus 
dydžius bei kompensacines priemones.

2.   Paraiškos XII dalies 27 p. nenurodyti artimiausių gyvenamųjų aplinkų adresai.
3. Paraiškos triukšmo sklaidos modeliavimo schemose nepažymėtos artimiausios 

gyvenamosios aplinkos.
4.   Paraiškoje nenurodyta kokiais atvejais bus naudojamas šiaurinėje PŪV sklypo dalyje 

esantis kelias bei planuojamoje akustinėje sienutėje numatomi įrengti stumdomi akustiniai vartai. 
5. Paraiškoje pateiktuose techniniuose dokumentuose, turinčiuose pagrįsti triukšmo 

skaičiavimuose taikytus dydžius, nėra aišku kokie ir kokių techninių parametrų įrenginiai naudojami.   
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ Veterinarų g. 19, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 

Kauno r., patikslinta paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti – nederinama.

Kauno departamento direktorė                                                                              Ona Gedgaudienė

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p irma.drukteiniene@nvsc.lt
G. Toleikis, tel. (8 37) 33 16 92, el. p. gediminas.toleikis@nvsc.lt
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Aplinkos ministerijai

Kopija
Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL VYRIAUSYBĖS PRIPAŽINTO ATLIEKŲ TVARKYMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS 
OBJEKTO

Atsakydami į Aplinkos ministerijos 2019 m. liepos 22 d. raštą Nr. (17)-D8(E)-1403, 

informuojame, kad šiuo metu Vyriausybės darbotvarkėje nėra suplanuota svarstyti rašte nurodyto 

klausimo. Prireikus priimti atitinkamus sprendimus, prašome pagal kompetenciją, atsižvelgiant į 

aplinkos ministrui pavestas valdymo sritis, parengti reikiamų sprendimų (teisės aktų) projektus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Konstituciniame Teisme nagrinėjamas 

pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo 

įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1571 2 straipsnis tiek, kiek jame 

nustatyta, kad Vyriausybės pripažinti atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektai, kuriuose kaip 

kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti 

netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, gali būti statomi ne arčiau kaip 20 

kilometrų atstumu nuo gyvenamosios teritorijos, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, pagal kurią 

Vyriausybė, atsižvelgdama į visuomenės sveikatos interesus, gali priimti sprendimus ir dėl iki šio 

įstatymo įsigaliojimo pradėtų atliekų deginimo įrenginių projektų tolesnio įgyvendinimo.

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

Vaidas Talačka, tel. +370 706 63722, el. p. vaidas.talacka@lrv.lt
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