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SPRENDIMAS
PRIIMTI UAB „EKOBAZĖ“ PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2022 m. liepos 20 d. gavo UAB „Ekobazė“
Prašymą1 perrašyti BUAB „Super Montes“ išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimą Nr. 5/25 (toliau – TIPK leidimas) UAB „Ekobazė“ vardu. Kartu su Prašymu pateikta paraiška
TIPK leidimui pakeisti į taršos leidimą (toliau – Paraiška), atnaujintas Atliekų naudojimo ar šalinimo
techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo
planas (toliau – Planas) ir kiti dokumentai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
2007 m. gruodžio 21 d. išdavė BUAB „Super Montes“ TIPK leidimą Nr. 5/25, kuriuo buvo leista
surinkti, laikyti, rūšiuoti, ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, statybines ir kitas
gamybines atliekas, teritorijoje , esančioje žemės sklypuose: unikalūs Nr. 4400-0875-6165 (0,2665
ha); 4400-0114-0341 (0,6274 ha); 4400-0127-7794 (0,4203); 4400-0945-1243 (0,974 ha); 44000125-3282 (1,3214 ha). Teritorijos adresas: Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r.
Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-4413/2019 panaikino TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš
gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias,
didžiąsias ir kitas atliekas. UAB „Super Montes“ įpareigota nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių,
buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo,
rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią kitą su tuo susijusią veiklą Dievogalos k., Kauno r., taip pat ūkinę
veiklą su antrinėmis žaliavomis toje Dievogalos k., Kauno r. teritorijoje, kuri nepatenka į
specialiajame plane, patvirtintame Kauno r. savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr.
TS-391 (toliau – Specialusis planas), numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų
surinkimui ar pažeidžia specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną. UAB
„Super Montes“ buvo įpareigota savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypuose unikalus Nr. 4400-13853468; unikalus Nr. 4400-2049-7127, Stiklo g. 14; unikalus Nr. 5247-0011-0279; unikalus Nr. 44000125-3282, Stiklo g. 11; unikalus Nr. 4400-0875-6165, Stiklo g. 7; unikalus Nr. 4400-0945-1132;
unikalus Nr. 4400-0945-1243, Stiklo g. 3; unikalus Nr. 4400-0127-7794, Stiklo g. 9, unikalus Nr.
4400-0114-0341, Stiklo g. 1, esančiuose Dievogalos k., Kauno r., kaupiamas atliekas, jas išvežant iš
šių sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimamą teritoriją.
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UAB „Ekobazė“ 2022 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. 2022/08-19 „Dėl TIPK leidimo Nr. 5/25 rekvizitų pakeitimo“ (toliau
– Prašymas). Prašyme nurodant datą yra įsivėlusi korektūros klaida (vietoje 2022-07-19, nurodyta 2022-08-19).
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Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 3 d. priėmė papildomą sprendimą civilinėje byloje
Nr. 2A-4-413/2019, kuriuo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo dalis dėl TIPK leidimo dalies
naikinimo išdėstyta sekančiai „Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono
aplinkos apsaugos departamento taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 5/25 dalį,
kuria atsakovei UAB „Super Montes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir
perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas, paliekant atsakovei
teisę surinkti, vežti, laikyti ir rūšiuoti antrines žaliavas – popierių, kartoną, plastiką ir stiklą“.
2019 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-616638/2019 BUAB „Super Montes“ (juridinio asmens kodas 160205644) pripažinta bankrutavusia ir
likviduojama.
2019 m. rugpjūčio 29 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-616638/2019 BUAB „Super Montes“ likvidavimo procedūros metu leista sudaryti ir toliau vykdyti 201907-15 sandorius, sudarytus su UAB „Ekobazė“ ir UAB „Eko T“, iki bus sutvarkytos BUAB „Super
Montes“ sukauptos nepavojingos atliekos ir išvalyta veiklos teritorija.
Agentūra, atsižvelgusi į nurodytus Kauno apygardos teismo sprendimus ir nutartis bei jose
nustatytus įpareigojimus ir leidžiamos vykdyti veiklos pakeitimus, vadovaudamasi Aplinkos
apsaugos įstatymo2 192 straipsnio 8 dalies ir TL taisyklių3 (iki 2020 m. liepos 15 d. galiojusi redakcija)
461 punkto, 47.9 ir 50.1 papunkčių nuostatomis peržiūrėjo TIPK leidimo sąlygas ir 2019 m. rugsėjo
30 d. raštu Nr. (30.4)-A4E-4612 priėmė sprendimą, kad TIPK leidimą reikia pakeisti bei įpareigojo
veiklos vykdytoją pateikti Paraišką TIPK leidimui pakeisti į taršos leidimą. BUAB „Super Montes“,
atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Eksmokumas“, 2019 m. spalio 24 d. pateikė Paraišką
TIPK leidimui pakeisti. Agentūra, išnagrinėjusi pateiktą Paraišką, nustatė, kad Paraiška neatitinka TL
taisyklėse nustatytų reikalavimų, Paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar)
dokumentai, todėl vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir TL
taisyklių (iki 2020 m. liepos 15 d. galiojusi redakcija) 30.2.2 papunkčiu 2019-12-27 raštu Nr. (30.4)A4-7083 priėmė sprendimą nepriimti Paraiškos.
BUAB „Super Montes“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „EksMokumas“, ir
UAB „Ekobazė“ 2021 m. spalio 19 d. pasirašė susitarimą „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo Nr. 5/25 rekvizitų pakeitimo“ (toliau – Susitarimas), kuriuo šalys susitarė pakeisti
TIPK leidimo rekvizitus, nurodant veiklos vykdytojo UAB „Ekobazės“ rekvizitus. BUAB „Super
Montes“ bankroto administratorius UAB „EksMokumas“ 2022 m. kovo 9 d. raštu Nr. 03-434 „Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 5/25 perleidimo“, adresuotu UAB „Ekobazė“,
papildomai patvirtino, kad pagal Susitarimą UAB „Super Montes“ išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25
ir visos teisės į leidime numatytą veiklą perleidžiamos UAB „Ekobazė“.
Kartu su Prašymu UAB „Ekobazė“ pateikė Paraišką taršos leidimui pakeisti. Paraiškoje
nurodoma, kad UAB „Ekobazė NT“ nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą (žemės sklypus, kurių
unikalūs Nr. 4400-0875-6165 (0,2665 ha); 4400-0114-0341 (0,6274 ha); 4400-0127-7794 ( 0,4203);
4400-0945-1243 (0,974 ha) – nuosavybės teisė priklauso 0,7 ha) bei juose esančius pastatus). UAB
„Ekobazė“ 2021-10-01 nuomos sutarties Nr. EKB-EKBNT (KNS) pagrindu šį nekilnojamąjį turtą
naudoja, valdo ir numato vykdyti atliekų tvarkymo veiklą tik šioje teritorijoje (teritorija Nr. E).
Paskelbus UAB „Super Montes“ bankrotą, teritorijoje buvo palikta apytikriai apie 8-9 tūkst. tonų
atliekų. Visoje teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti atliekų tvarkymą (teritorija Nr. „E“), BUAB
„Super Montes“ iki bankroto sukauptos ir paliktos atliekos jau yra sutvarkytos, prie Paraiškos pateikta
atliekų sutvarkymą patvirtinanti informacija. Teritorijos dalyje Nr. „A“ (žemės sklypo unikalus Nr.
4400-0125-3282) sukauptos atliekos priklauso BUAB „Super Montes“, todėl šiai įmonei tenka
pareiga jas sutvarkyti. Paraiškoje nurodoma, kad UAB „Ekobazė“ įsigijo sklypą Nr. 4400-0125-3282
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Aplinkos apsaugos įstatymas)
3 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2020-06-16 įsakymu Nr. D1-425 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.
D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TL taisyklės)
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(teritorija Nr. A), todėl yra suinteresuota, kad šiame sklype BUAB „Super montes“ sukauptos atliekos
būtų sutvarkytos ir ketina ateityje jas sutvarkyti. Sutvarkius atliekas, šiame žemės sklype, kurio dalis
nepatenka į Specialiajame plane numatytą sanitarinę apsaugos zoną, atliekų tvarkymo veikla nebus
vykdoma. Atsižvelgiant į nurodytą, atliekų tvarkymo veiklai numatoma naudoti teritorija atitinka
Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo reikalavimus. Įgyvendinant Kauno
apygardos teismo sprendimų reikalavimus, Paraiškoje atsisakoma mišrių komunalinių, buitinių
atliekų, kitų gamybinių atliekų, kurios negali būti priskiriamos antrinėms žaliavoms, tvarkymo.
Paraiškoje numatomas tik antrinių žaliavų (plastiko, stiklo bei popieriaus/kartono) atliekų laikymas
ir rūšiavimas bei atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų laikymas. Numatoma vykdyti atliekų
tvarkymo veikla atitinka Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. papildomame sprendime
nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis TL taisyklių 41 punktu, Agentūrai pateikta Paraiška TIPK leidimui pakeisti ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas buvo paviešinta Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/.
Suinteresuotos visuomenės atstovai, susipažinę su paviešinta Paraiška, per TL taisyklėse numatytą
10 darbo dienų terminą, pateikė pastabas ir pasiūlymus. Suinteresuotos visuomenės pateiktas pastabas
ir pasiūlymus Agentūra persiuntė pareiškėjui UAB „Ekobazė“, prašydama įvertinti ir pateikti
atsakymus į visuomenei rūpimus klausimus bei, esant poreikiui, atitinkamai patikslinti Paraišką.
Agentūra, įvertinusi UAB „Ekobazė“ pateiktus atsakymus į suinteresuotos visuomenės pastabas ir
pasiūlymus, 2022 m. liepos27 d. raštu Nr. (30-4)-A4E-8635 atsakė šiuos pasiūlymus pateikusiems
suinteresuotos visuomenės atstovams. Suinteresuota visuomenė 2022 m. rugpjūčio 2 d. elektroniniu
paštu pakartotinai pateikė pastabas ir pasiūlymus Paraiškai. Agentūra, įvertinusi suinteresuotos
visuomenės pateiktas pastabas ir pasiūlymus, nustatė, kad naujų pasiūlymų, dėl kurių turėtų būti
pakartotinai tikslinama Paraiška nebuvo pateikta.
Vadovaujantis TL taisyklių 41.2 papunkčiu, Agentūra 2022 m. liepos 20 d. raštu Nr. (30-4)A4E-8411 Paraišką ir kartu su ja gautus dokumentus pateikė Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pastaboms ir pasiūlymams gauti. AAD Kauno valdyba 202208-02 raštu Nr. AD5-14582 informavo Agentūrą, kad pastabų ir pasiūlymų Paraiškai ir su ja
pateiktiems dokumentams AAD neturi. Kartu su pritarimu, AAD Kauno valdyba pateikė Agentūrai
faktinės situacijos žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr. 4400-0127-7794, 4400-0875-6165, 44000945-1243, 4400-0114-0341, bei su paraiška pateiktoje schemoje teritorijos, pažymėtos Nr. „A“,
faktinės situacijos žemės sklypuose fotolenteles, patvirtinančias, kad Paraiškoje pateikta informacija
atitinka faktinę situaciją.
Agentūra, išnagrinėjusi pateiktą Paraišką TIPK leidimui Nr. 5/25 pakeisti į taršos leidimą ir
kartu pateiktus dokumentus, informuoja, kad Paraiška atitinka TL taisyklių reikalavimus, Paraiškoje
pateikti visi tinkamai įforminti duomenys bei dokumentai, pakanka informacijos bei duomenų taršos
leidimo sąlygoms nustatyti. Kartu su Paraiška pateikti Reglamentas ir Planas atitinka Atliekų
tvarkymo taisyklių4 IX skyriuje bei Aprašo5 II skyriuje nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis
Įsakymo6 3.4 papunkčiu, iki šio Įsakymo įsigaliojimo pradėtos Reglamento, Plano, laidavimo
draudimo sutarties ar banko garantijos derinimo procedūros baigiamos iki šio Įsakymo įsigaliojimo
galiojusia tvarka.

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) (redakcija galiojusi iki 2022 m.
rugpjūčio 17 d.).
5
Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
6
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-264 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau
– Įsakymas).
4
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UAB „Ekobazė“ 2022 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 22/08/17-1 pateikta Garantija7 yra suteikta
AAD naudai ir atitinka Aprašo 18, 19 punktų reikalavimus.
Agentūra, įvertinusi išdėstytas aplinkybes dėl objekte vykdomos veiklos, vadovaudamasi
Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 4 dalies nuostatomis, TL taisyklių 45.2, ir 49 papunkčiais,
priima sprendimą priimti Paraišką.
TIPK leidimas bus pakeistas į Taršos leidimą arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti Aplinkos
apsaugos įstatymo 192 straipsnio 6 dalyje bei TL taisyklių 65 punkte nustatytais terminais. Keičiant
TIPK leidimą į taršos leidimą, kartu bus patikslinti ir leidimo rekvizitai.
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 įteikimo dienos.
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Donata Bliudžiuvienė, tel. +370 616 21576, el. p. donata.bliudziuviene@gamta.lt
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AB SEB banko 2022 m. rugpjūčio 16 d. Mokėjimo garantinis raštas Nr.IGM2208160059503 (toliau - Garantija).
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