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SPRENDIMAS
DĖL KAUNO REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

GRĄŽINIMO
2020-04-       NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-03-26 raštu Nr. 
26/03/2020-R1 pateiktą Kauno regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – Sąvartynas), 
esančio Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. 5/72 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir 
derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą 
paraišką. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-04-21 raštu Nr. (2-
11 14.3.12E)2-16918 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktą Agentūros pastabą:

Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje 
neteisingai nurodytos atliekos (trūksta informacijos apie atliekos žymimos kodu 19 01 12 
sutvarkymą) ir paskaičiuotos transportavimo darbų išlaidos.

Patikslintą paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo2 3.2.1. 
papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3, 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu 

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“.
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
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būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus 
paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 2020-04-21 rašto Nr. (2-11 14.3.12E)2-16918 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

4 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 įteikimo dienos.
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 2020-04-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-04-07 Nr. (30.1)-A4-874

Aplinkos apsaugos agentūra 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL KAUNO REGIONINIO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO PARAIŠKOS TIPK 
LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo Kauno regioninio nepavojingų 
atliekų sąvartyno, Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r. (toliau – Pareiškėjas),  patikslintos 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“ 
(toliau– TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Paraiškoje pateiktuose ūkinės veiklos esamų, esamų ir planuojamų transporto srautų 
triukšmo sklaidos žemėlapiuose nėra galimybės matyti transporto srautų triukšmo sklaidos 
matematinio modeliavimo rezultatų ties šiaurine įmonės sklypo riba. 

2. Paraiškos ūkinės veiklos stacionarių triukšmo šaltinių akustinio triukšmo sklaidos 
matematinio modeliavimo rezultatų žemėlapiuose (Ldiena, Lvakaras) pateikti aiškiai matomas triukšmo 
lygio izolinijas ties sklypo ribomis.

3. Pagrįsti stacionarių triukšmo šaltinių akustinio triukšmo sklaidos matematinio 
modeliavimo rezultatuose gaunamą triukšmo sumažėjimą vakaro metu iki 50 dBA, nors Paraiškoje 
nurodomi planuojamos ūkinės veiklos ir esamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai dienos ir vakaro 
metu nesikeičia.

4. Paraiškos oro taršos ir kvapo sklaidos žemėlapiuose nenurodyti modeliuojamų teršalų 
pavadinimai, neaiški modeliuojama situacija (su fonu, be fono).

5. Ūkinės veiklos aplinkos kvapo sklaidos modeliavimo duomenyse ir rezultatuose 
pateikiamas 2018 m. rugpjūčio mėn. 13 d. kvapo koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 
7012/2018-7014-2018. Nėra aišku ar Paraiškoje pateikiamuose kvapo sklaidos skaičiavimuose (kartu 
su foniniu užterštumu) yra įvertinta ir atsižvelgta į padidėjusius atliekų kiekius, jų skleidžiamą kvapą, 
dėl beveik du metus (po pateikiamų matavimų) vykdytos ūkinės veiklos. 

6. Paraiškoje atsakant į NVSC Kauno departamento 2020-02-20 rašte Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
7580 teiktą pastabą Nr. 3 apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydį 
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pateikta Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus 2020 kovo 
26 d. rašto Nr.7SD-1736-(14.7.137 E.) kopija „Dėl Kauno regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 
sanitarinės apsaugos zonos“. Rašte nurodoma, jog ūkinei veiklai Kauno rajono savivaldybes tarybos 
2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 yra patvirtintas normatyvinis SAZ dydis, kuris šiuo metu yra 
neįregistruotas bei informuojama, kad Pareiškėjui pateikus prašymą ir Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatose nurodytus prašomos įregistruoti teritorijos erdvinius duomenimis, Kauno rajono skyriaus 
vedėjas organizuos šios teritorijos įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto 
registrą. NVSC Kauno departamentui iš pateiktos rašte informacijos nėra aišku, koks bus įrašomas 
SAZ dydis. Paraiškoje nurodoma, jog Lapių sąvartynas įkurtas 1973 m., tačiau normatyvinis SAZ 
dydis patvirtintas tik 2014 m. ir per 6 metus nebuvo įregistruotas. Tai galimai turėjo įtakos 
gyvenamųjų teritorijų priartėjimui, kadangi remiantis viešai prieinama informacija, Lapių sąvartyno 
normatyvinio SAZ ribose jau yra gyvenamųjų namų. Šiuo klausimu Paraiškoje pateikiama 
prieštaringa informacija, kadangi deklaruojama, jog „Artimiausios gyventojų sodybos yra už 
sanitarinės apsaugos zonos ribų. Sanitarinė sąvartyno apsaugos zona yra 500 m.“, bet nurodoma, jog 
artimiausi gyvenamieji namai iki pelenų (šlako) laikymo aikštelės, yra už 720 m., 735 m, 750 m., 
tačiau nenurodoma, jog iki įmonės sklypo ribos jie yra mažesniu nei 500 m atstumu. 

Vadovaudamasis TIPK taisyklių 22.11 p., Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo 24 str. 2.1 p., 3 p. nuostatomis ir aukščiau išdėstyta informacija, NVSC Kauno 
departamentas siekdamas apsaugoti visuomenės sveikatą nuo ūkinės veiklos keliamų visuomenės 
sveikatai darančių įtaką veiksnių galimo neigiamo poveikio arba sumažinti šio poveikio riziką siūlo 
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

7. Paraiškoje tik iš dalies atsakyta į NVSC Kauno departamento 2020-02-20 rašte Nr. (2-11 
14.3.12 E)2-7580 teiktą pastabą Nr. 4, kadangi nepatikslinta PŪV sukeliamo triukšmo bei kvapų 
atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės 
apsaugos zonos ribomis.

Kauno regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r., 
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
K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt    
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