
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

UAB „Ekopaslauga“
El. p. uabekopaslauga@gmail.com

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

Į 2019-11-18 Nr. 262

SPRENDIMAS DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) 

ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-01-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekopaslauga“ parengtą 
2019-11-18 raštu Nr. 262 pateiktą pakartotiniam vertinimui VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo 
centro“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Kauno 
MBA), patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti.

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 
Agentūra 2019-06-21 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-2378 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – 
Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi 
atsižvelgta į nevisas Agentūros Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei 
teikiame pridedamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 
Kauno departamento (toliau – NVSC) ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) pastabas.

Pakartotinai prašome įvertinti Agentūros 2019-06-21 rašte Nr. (30.1)-A4E-2378 pateiktą 
pastabą Nr. 3:

„3. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad 
paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų dangų, kurių plotas 1740 m2 surenkamos ir nuvedamos į 30 l/s 
paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžiamos į melioracijos griovį. Lietaus nuotekos nuo 
mechaninio ir biologinio apdorojimo pastato ir komposto rafinavimo ir brandinimo pastato stogo, 
taip pat išleidžiamos į melioracijos griovį.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos 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).
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Kadangi Paraiškoje nurodyta, kad lietaus nuotekos nuo pastatų stogų ir valytos paviršinės 
nuotekos nuo teritorijos kietųjų dangų bus išleidžiamos į aplinką, vadovaujantis Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-
546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo 
nuostatai) 7.1 p., turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Atsižvelgiant į 
tai, turi būti papildyta Paraiškos 6 priede pateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa 
(toliau - Monitoringo programa), jos skyrių „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų 
monitoringas“ papildant duomenimis dėl paviršinių nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su 
nuotekomis išleidžiamų  teršalų monitoringo vykdymo reikalingumo. <..>“.

Atsakydami į 2019-11-18 rašto Nr. 261 punkte Nr. 3 pateiktą Jūsų paaiškinimą, kuriame 
nurodyta: „3. Įmonė iš tiesų paviršines lietaus apvalytas nuotekas išleidžia į gamtinę aplinką, tačiau 
Monitoringo  7.1 punkte nurodoma, kad monitoringas privalomas tiems, „kurie išleidžia (planuoja 
išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į 
aplinkos orą teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti leidimą pagal 
TIPK taisyklių atliekų dalį, o ne pagal nuotekų, dėl to lietaus nuotekų tyrimas į monitoringą 
netraukiamas. <..>“, atkreipiame dėmesį, kad Monitoringo nuostatų 7.1 p., taip pat, nurodyta: „<..> 
Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems TIPK leidimai išduoti vadovaujantis TIPK 
taisyklėmis. <..>“. Atsižvelgiant į tai, pakartotinai prašome patikslinti duomenis.

Patikslintą Paraišką 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. NVSC 2019-12-12 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-59289 „Dėl VšĮ „Kauno regiono atliekų 

tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) 
įrenginio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 
2 lapai.

2. AAD 2019-12-11 rašto Nr. (AAD)-AD5-22362 „Dėl VšĮ „Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) 
įrenginio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai.

3. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“
el. p. info@kaunoratc.lt 

DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ 
ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO 
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo VŠĮ „Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, 
Pramonės pr. 4A, Kaunas, paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti 
dokumentus (toliau – Paraiška).

NVSC 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“, nuostatomis teikia pastabas: 

1. Pakartotinai prašome, vadovaujantis 22.11 p. nuostatomis, pateikti informaciją bei 
pagrindžiančius dokumentus, apie ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygius, triukšmo šaltinius ir jų 
skleidžiamą triukšmą bei triukšmo mažinimo priemones, tuo pačiu nurodant triukšmo dydžius ties 
ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 

2. Kvapo sklaidos modeliavime neįvertinta atliekų priėmimo zonos keliama tarša, nors 
Paraiškoje nurodoma, jog priėmimo zonoje į įrenginį atvežtos ir iškrautos atliekos apdorojamos  
probiotikų kompozicijomis, skirtomis kvapų mažinimui. Pažymime, jog 2012 m. poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitoje trys atliekų iškrovimo vartai buvo nurodyti ir vertinti kaip neorganizuoti taršos 
šaltiniai.

3. Pagrįsti 9 priede - VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ ūkinės veiklos metu 
įvertintos oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimo ataskaita. Pagrindas - 2016, 2018 m. parengtos 
inventorizacijos ataskaitos – modeliavime priimtą taršos šaltinių 603 (1 val./darbo dieną), 003 (3 
val./darbo dieną)  veikimo laiką.
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4. Nėra aišku, ar kvapo koncentracijos nustatymo matavimų metu biofiltruose buvo 
naudojami probiotikai „SCD ODOR AWAY“, kokios koncentracijos tirpalas ir kada buvo naudotas.

5. Pateiktose Specialiųjų probiotinių kompozicijų (SPK) naudojimo rekomendacijose (21 
priedas) nėra duomenų apie probiotiko „SCD ODOR AWAY“ naudojimo efektyvumą komunalinių 
atliekų tvarkyme. 

6. Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 
spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, 7 p. nurodyta, jog kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas 
skaičiuojant 98,08-ąjį procentilį nuo valandinių verčių. Paraiškoje pateikiama sumodeliuota pusės 
valandos 98-o procentilio kvapų pažemio koncentracija.

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – 
biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, Pramonės pr. 4A, Kaunas, paraiška taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                       

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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UAB ,,Ekopaslauga..
Tarkos pr.4, 50121 Kaunas

tel.lfaks. (8 37)3 I 1558, I 6tB 24959

Aplinkos Apsaugos Agenturos 2019-11-18, Nr. 262
Oro tar5os prevencijos departamentui

Tar5os integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skvriui
A. Juozapavidiaus g. 9

09311 Vilnius

LYDRASTIS

Pateikime pakartotinam vertinimui VSf ,Jfuuno regiono atliekq tvarkyrno centro..
komunaliniq atliekq mechaninio-biologinio apdorojimo (I\{BA) irenginio, pramones pr. 4A, LT-
51329, parai5k4 TIPK leidimui pakeisti.

Infonnaeija su 23 prieelais teikiama CD diskelyje.
Taip pat pridedami popierineje formoje:

l. Ukio subjekto aplinkos monitoringo programa (3 egz.)
2. Atliekq naudojimo ir sarinimo veiklos nutraukimo planas (l vnt.)
3. Atlieka naudojimo ar salinimo techninis reglamentas (l vnt.)
4. Rastas 2019-11-18 Nr.261 Del paraiskos tarsos leidimui pakeisti.

Laboratorijos vedeja Violeta Jukniene /lf
(

Violeta Jukniene. tel.8-623-44455

[mon6s kodas: 300137906
bankas
A/s LT 26 4010 0425 0A82 462a
PVM moketojo kodas: LT 100002489912

Bankas AB DNB

Banko kodas: 40100
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