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DĖL GALIMO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO

         Dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą mūsų darbu ir kad kreipėtės su pranešimu ( toliau – 
Pranešimas), dėl galimai daromų aplinkosauginių pažeidimų adresu Aplinkelio g. 41, Pataičių k. 
Šiaulių kaimiškoji sen., Šiauliai.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių 
valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės įstatymo 12, 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 
straipsnio 6 dalimi, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. 
liepos 12 d. įsakymu Nr. AD1-64 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, 
vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“, Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. AD1-146 
patvirtintu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2020 metų ūkio subjektų 
patikrinimų planu 2020 lapkričio 5- gruodžio 11 d. vykdė UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių 
atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės adresu Aplinkelio g. 41, Pataičių k., Šiaulių 
kaimiškoji sen., Šiaulių r. planinį patikrinimą. Planinio patikrinimo metu nustatyta, kad UAB 
„Kaslita“ turi 2015-12-30 išduotą Taršos leidimą Nr. TL Š.9-9/2015. Taršos leidimas pakeistas 2017-
08-24. UAB „Kaslita“ atliekų apdorojimo aikštelėje adresu Aplinkkelio g. 41, Pataičių k., Šiaulių r., 
yra laikomos, bei apdorojamos (malamos) betono, gelžbetonio atliekos (atliekos kodas 170101), 
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių (fibrocementinių lakštų) (atliekos kodas 170107),   plytos 
(atliekos kodas 170102) bei mišrios statybinės ir griovimo atliekos (atliekos kodas 170904). 
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Pranešime minimas (susmulkintas) šiferis (fibrocementiniai lakštai), yra laikomas atskiroje 
rietuvėje.  Apdorotos šiferio (fibrocementinių lakštų) atliekos, pagal sutartį buvo gautos iš UAB 
„Eternit Baltic“. 2020-07-02 neplaninio UAB „Kaslita“ nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, 
apdorojimo ir laikymo aikštelės patikrinimo metu  buvo paimti inertinių medžiagų (sutrupinto 
statybinio laužo (šiferio)) mėginiai, kuriuose tyrimų rezultatų išvadose nurodyta, kad kristalinių 
asbesto grupės junginių mėginiuose neidentifikuota (Kauno technologijos universiteto Cheminės 
technologijos  fakulteto Bandymų protokolas Nr. 1).Taip pat, atsižvelgiant į gautus pranešimus dėl 
galimo asbesto apdorojimo, buvo paimti papildomi mėginiai, š. m. lapkričio 12 d. 

Smulkinant statybines atliekas, siekiant sumažinti dulkėjimą, smulkintuve (trupintuve) yra 
įrengti vandens purkštukai. Drėkinimo procesas vykdomas siekiant sumažinti kietųjų dalelių 
patekimą į aplinkos orą.

Siekiant nustatyti ar laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. Nr. 471/582 "Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 
verčių nustatymo" įsakymo reikalavimų š. m. lapkričio 26 d. buvo atlikti kietųjų dalelių nustatymo 
matavimai aplinkos ore UAB „Kaslita“ veiklavietės vietoje adresu Aplinkelio g. 41, Pataičių k. 
Šiaulių kaimiškoji sen. Šiaulių r. pavėjinėje ir priešvėjinėje pusėje. Atliktų matavimų metu 
suspenduotų kietųjų dalelių, išskyrus kietąsias daleles deginant kietąjį, skystąjį ar dujinį kurą arba 
atliekas, ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3 pusės valandos, nebuvo viršyta.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali 
būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 
tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 
Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Valdybos viršininkas            
                                               
                                               Almantas Gajauskas
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