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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „DOMINARI“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

2019-06-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad išnagrinėjo 2019-05-14 
UAB „Aplinkos vadyba“ raštu Nr. R1844 (toliau – Raštas) pateiktus paaiškinimus ir papildytą UAB 
„Dominari“ porolono ir baldų gamybos komplekso, esančio Panevėžio aplink. 13, Šilagalio k., 
Panevėžio sen., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
gauti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR 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) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
paraiškos.

Išnagrinėjome paaiškinimus į Agentūros 2019-04-15 raštu Nr. (30.1)-A4-2979 pateiktas  
pastabas. Pakartotinai teikiame pastabą pagal Jūsų Rašte 1 p. pateiktą informaciją. Šiame punkte Jūs 
nurodote, kad: „<..> Planuojamai ūkinei veiklai buvo atlikta PAV atrankos procedūra, kaip tai 
reglamentavo tuo metu galiojusio PAV įstatymo nuostatos. Planuojama ūkinė veikla apėmė ne tik 
statybą, bet ir numatė 6000 t/metus porolono gamybos apimtis. LR AM Panevėžio regiono aplinkos 
apsaugos departamento planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadoje 
įvertintos emisijos į aplinkos orą iš porolono gamybos technologinio proceso, kuro deginimo, 
gamyboje planuojamos naudoti cheminės medžiagos ir preparatai, vandens naudojimas, nuotekų 
susidarymas ir išleidimas ir kt, t.y. visi porolono gamybiniai procesai. 2013-04-30 LR AM 
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu Nr. (5)-V3-997 priėmė išvadą (toliau – 
Atrankos išvada), kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Planuojamai ūkinei veiklai 
visos procedūros numatytos PAV įstatyme buvo atliktos ir 2014-05-07 Panevėžio rajono 
savivaldybė išdavė leidimą Nr. LNS-54-140507-00073 statyti statinius. <..>“.

Paraiškos priede Nr. 2 pateiktoje Atrankos išvados, 5 p. nurodyta, kad:  „<..>Šioje 
teritorijoje numatoma pastatyti biokuro katilinę, kurios galia planuojama mažiau kaip 20 MW. Iš 
šios katilinės planuojama šildyti visus statinius. Kituose numatomuose statyti gamybiniuose 
pastatuose bus vykdoma veikla, susijusi su baldų gamyba. Per metus planuojama pagaminti iki 
6000 tonų porolono. Planuojama, kad vykdant porolono gamybą į aplinkos orą per metus pateks 
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0,579 t teršalų. Iš kitų gamybos rūšių patenkančių teršalų kiekiai bus tikslinami rengiant techninius 
projektus. <..>“.

Paraiškoje, skyriuje „VI. Tarša į aplinkos orą“ pateikiami duomenys, kad: „<..> UAB 
„Dominari“ porolono ir baldų gamykloje veiks 101 stacionarūs organizuoti oro taršos šaltiniai. 
<..>“, „<..> Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai: Porolono 
gamybos metu į aplinkos orą bus išmetamas teršalas toluilendiizocianatas; Šilumos gamybos 
metu naudojant gamtines dujas į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas ir azoto dioksidas. 
<..>“, „<..> Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys teikiami pagal UAB 
„Dominari“ Porolono gamybos statinių statybos Šilagalio k., Panevėžio sen, Panevėžio raj. 
techninio projekto duomenis. <..>“. Šiame skyriuje, Paraiškos 9 ir 11 lentelėse pateikiami į aplinkos 
orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis (bendras prašomas leisti išmesti teršalų kiekis - 5,398 
t/m.).

Lyginant, aukščiau išdėstytus duomenis, Atrankos išvadoje ir Paraiškoje informacija 
nesutampa (buvo planuojama statyti biokuro katilinę, Paraiškoje nurodoma, kad gamybinių, 
administracinių, sandėliavimo patalpų šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui katilinėse 
bus eksploatuojami katilai kūrenami gamtinėmis dujomis). Taip pat, neaišku, kokia tarša iš kitų 
gamybos rūšių (katilinės ir kt.) buvo numatyta ir vertinama atliekant poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras.

Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau išdėstyti, Atrankos išvadoje ir Paraiškoje nurodyti 
duomenys nesutampa, manome, kad per laikotarpį nuo Atrankos išvados priėmimo (2013-04-30) iki 
Paraiškos pateikimo (2019-01-09) įvyko planuojamos veiklos pakeitimai, kurie patenka į Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV 
įstatymas) 2 priedo (aktuali redakcija nuo 2017-11-01), 14 punkto taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai 
bei vadovaujantis TIPK taisyklių 16 p., TIPK leidimas išduodamas tik atlikus planuojamos ūkinės 
veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Patikslintą Paraišką ir dokumentus, patvirtinančius apie atliktas poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui išduoti 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. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
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