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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „VAATC“ VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ 
ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
2020-02-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-12-05 raštu Nr. 1.13-
19/266 pateiktą UAB „VAATC“ Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – 
Sąvartynas), adresu Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav., paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir 
informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių1 361.2 
papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas pastabas:
1. Paraiškoje nurodyta: „<..> Atsisakius atliekų pakavimo ir atliekas laikant sąvartyno kaupo 

dalyje, būtų išnaudojama jau esama regioninio sąvartyno infrastruktūra, nekuriami pertekliniai 
atliekų tvarkymo pajėgumai. Degiųjų atliekų laikymas regioniniame sąvartyne iš esmės nepakeičia 
Sąvartyno veiklos pobūdžio bei numatytų apimčių. Planuojama, kad maksimalus laikymui 
pristatomų degiųjų atliekų kiekis kasmet siektų iki 80 000 t ir iki 340 000 t per visą planuojamą 
laikotarpį. Išsiplėtus atliekų deginimo pajėgumams Lietuvoje, laikomos atliekos būtų panaudotos 
energijai gauti. <..>“. Pažymime, kad Agentūra 2018-04-20 raštu Nr. (28.1)-A4-3743 „Galutinė 
atrankos išvada dėl Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos optimizavimo 
poveikio aplinkai vertinimo“ priėmė galutinę atrankos išvadą (toliau – Atrankos išvada), kad 
planuojamai veiklai – Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos optimizavimas – 
poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 
Paraiškoje ir atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys neatitinka 
PAV sprendinių šiais aspektais:

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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Atrankos išvadoje nurodyta: „<..> kad MBA įrenginiuose paruoštos atliekos gali būti 
saugomos rietuvėse arba kaupuose. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis  - ne daugiau 
kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m. 
<..>“; „<..>Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno teritorijoje numatytas panašus 
plotas (1,5 ha), kuriame bus saugomos degiosios atliekos, todėl planuojamas maksimalus 
saugomų atliekų kiekis, laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse2 aprašytos tvarkos taip pat gali siekti 
iki 30 000 t. Degiąsias atliekas šioje vietoje numatoma saugoti iki kol bus atidaryta Vilniaus atliekų 
deginimo gamykla. <..>“. Pažymime, kad Paraiškoje ir PAV dokumentuose nesutampa nurodytas 
degiųjų atliekų laikymo kiekis ir nurodytas plotas, kuriame šios atliekos bus laikinai laikomos. 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, prašome pateikti paaiškinimus.

Pažymime, kad Agentūra 2019-03-04 sprendimu Nr. (30.1)-A4-1602 pakeitė TIPK leidimą 
leisdama degiųjų atliekų laikymo zonoje laikyti 240 000 t degiųjų atliekų iki panaudojimo energijai 
gauti. Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į 2018 m. rugsėjo 21 d. Aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-842 priimto Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo“ 1051 papunktį, degiąsias 
atliekas laikinai, iki bus sukurti pajėgumai jas sudeginti specialiai tam tikslui pastatytuose atliekų 
deginimo/bendro deginimo įrenginiuose, leidžiama laikyti atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, 
kurioje vykdoma ir atliekų šalinimo veikla. Prašome pagrįsti, kodėl Jūs norite ženkliai padidinti 
laikomų degiųjų atliekų kiekį.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių3 nuostatomis, sąvartynuose draudžiama šalinti 
neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. Pagal esamą teisinį 
reglamentavimą, mišrios komunalinės atliekos turi būti apdorojamos mechaninio, mechaninio 
biologinio apdorojimo įrenginiuose, po apdorojimo likusios perdirbti ir pakartotinai naudoti 
netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos naudojamos energijai gauti.

2. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.12 p4. prašome pateikti derinimui parengtą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo5 (toliau – Tvarkos aprašas) 
reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Atliekų tvarkymo 
įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal 
Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo 
draudimo sutartį ar turėti banko garantiją (toliau kartu – Garantija). Garantija turi būti suteikta 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkso ministerijos (toliau – AAD) naudai, kurioje būtų 

2 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“.
3 Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.
4 22.12. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir 
parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 3 priedą; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 
parengtas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 
2 dalyje
5 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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numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše 
nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta 
sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

3. Prašome atsižvelgti ir į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 
ministerijos Vilniaus departamento (toliau – NVSC) raštu išdėstytas pastabas (pridedama).

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir NVSC 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 apskųsti6.
PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. NVSC 2019-12-31 rašto Nr. (10-11 14.3.12 E)2-61184 „Dėl paraiškos taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti nederinimo“ kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

6 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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2019-12- Nr. (10-11 14.3.12 E)2-Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
el. p. aaa@aaa.am.lt 

Į 2019-12-10 Nr. (30.1)-A4-6842

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI NEDERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas (toliau – Vilniaus departamentas), išnagrinėjęs UAB „VAATC“ Vilniaus regiono 
nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav. paraiškos 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal 
kompetenciją teikia atsakymą.

Vilniaus 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 p. nuostatomis teikia pastabą – Paraiškoje nepateikta informacija apie ūkinės 
veiklos sukeliamo triukšmo ir skleidžiamų kvapų poveikį artimiausioms gyvenamosioms ir 
visuomeninėms teritorijoms.

 Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėja,
 laikinai vykdanti Vilniaus departamento direktoriaus funkcijas                                Jolanta Vytienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos,Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS
IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI NEDERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-12-31 Nr. (10-11 14.3.5 E)2-61184

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-12-31 Nr. A3-6645

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Vytienė, Patarėja, laikinai vykdanti Vilniaus 
departamento direktoriaus funkcijas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-12-31 11:56:01

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-12-31 11:56:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-04 - 2020-12-03

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-12-31 12:31:44

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-21 - 2021-12-20

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-12-31 12:51:33

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema VDVIS

Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-09 - 2022-12-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2020-01-02 15:09:33



Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-01-02 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „VAATC“ 
VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 
SĄVARTYNO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-02-13 Nr. (30.1)-A4E-1071

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-02-13 09:21:09

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-02-13 10:08:08

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-02-13 11:14:58

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-02-13 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


