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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „VINGININKAI“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

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

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-05-02 raštu pateiktą VšĮ 
„Aplinkos vertinimo projektai“ parengtą UAB „Vingininkai“ paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. 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.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiškos 8 p., lentelėje nurodyta, laikomų gyvulių kiekis: paršavedės (su paršeliais 

žindukliais), kuiliai – 4131 vnt., kiaulės nuo 3 iki 8 mėn. – 520 vnt. Pažymime, kad šis skaičius 
nesutampa su galiojančio (2010 m. atnaujinto) TIPK leidimo duomenimis, kuriame nurodyta, kad: 
„<..> Įmonės pajėgumas –  4000 vietų paršavedėms su iki 7,5-8 kg paršeliais, 520 vietų 
karantinavimo patalpos pirktoms veislinėms kiaulaitėms laikyti (SG 1498). Projektinis 
pajėgumas- 82500 vnt./metus atjunkytų paršelių <..>“. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti 
paaiškinimus ar nesikeitė bendras įrengtų vietų skaičius lyginant su TIPK leidimo duomenimis ir 
nurodyti aiškiai bendrą projektinį, šiame objekte esantį, įrengtų vietų skaičių, kaip reikalaujama 
pagal TIPK taisyklių 1 priedo 6.6.2 p. ir 6.6.3 p.

2. Paraiškos skyriuje „VI. Tarša į aplinkos orą“ pateikiama informacija apie numatomus 
(prašomus) leisti išmesti teršalus (anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), azoto oksidai (C), 
amoniakas, kietosios dalelės (C), LOJ) ir jų kiekį (48,1961 t/m.) bei nurodomi oro taršos šaltinių 
(toliau – t.š.) fiziniai duomenys (organizuoti t.š. (katilinės ir tvartai) numeruojami nuo 001 iki 065, 
neorganizuoti (degalinė, suskystintų dujų saugykla, srutų rezervuarai) - 603, 605, 628, 629, 630, 
631). Pažymime, kad Paraiškoje, pateikta informacija neatitinka TIPK leidime nustatytų šių sąlygų: 
numatomos (prašomos) leisti išmesti taršos kiekis ženkliai didesnis (48,1961 t/m.), nei nustatyta 
leidžiama tarša (18,66 t/m.); pasikeitė visų tvartų oro taršos šaltinių fiziniai duomenys; naujai 
identifikuoti srutų rezervuarai (t. š. 628, 629, 630, 631); pasikeitė išmetamų teršalų sąrašas. 

Atsižvelgiant į tai, manome, kad aukščiau nurodyti pakeitimai atitinka esminio pakeitimo 
sąvoką (pasikeitė įrenginio pobūdis ar veikimas), kuri yra apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalies 1 punkte, kurią nustačius, vadovaujantis Lietuvos 
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Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV 
įstatymas) 2 priedo (aktuali redakcija nuo 2017-11-01), 14 punktu, reikalinga atlikti poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras.

3. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad UAB „Vingininkai“ (toliau - Įmonė) kreipėsi 2018-
11-16 raštu Nr. 1116-1 „Dėl mėšlidžių statybos“ (toliau – Raštas) į Agentūrą, kuriame prašė atidėti 
iki 2023-12-31 Įmonės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-37-20/2005 
(toliau – TIPK leidimas), 4 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“ nurodyta įvykdyti iki 2018-
12-01 oro taršos mažinimo priemonę: įrengti naujas mėšlides su plaukiojančia danga, kurios 
sumažintų amoniako emisiją iš srutų talpyklų iki 5 procentų per metus (toliau – Priemonė).

Agentūra įvertinusi veiklos vykdytojo, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD) ir Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos pateiktą informaciją ir 
tai, kad numatyta Priemonė (atnaujinto 2010-12-28 TIPK leidimo 4 lentelėje „Aplinkosaugos 
veiksmų planas“ buvo numatyta pastatyti mėšlides iki 2014-01-01) jau buvo atidėta, netenkino 
Rašte išdėstyto prašymo atidėti Priemonės įvykdymo terminą iki 2023-12-31 ir peržiūrėjusi TIPK 
leidimo sąlygas, 2019-02-04 raštu Nr. (30.1)-A4-854 priėmė sprendimą, kad TIPK leidimą reikia 
pakeisti ir nurodė terminą Paraiškai pateikti.

Pažymime, kad informacija apie aukščiau šiame punkte nurodytą Priemonę (įrengti iki 2023-
12-31 naujas mėšlides su plaukiojančia danga, kurios sumažintų amoniako emisiją iš srutų talpyklų 
iki 5 procentų per metus) Paraiškoje nenurodyta. Paraiškos 1 priede pateikiami įrodantys 
dokumentai apie rezervuarų statybai išduotą galiojantį statybos leidimą. 

Atsižvelgiant į aukščiau šiame punkte išdėstytą bei į AAD 2019-05-20  raštu Nr. (5.3)-AD5-
8891 pateiktas pastabas prašome papildyti Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB 
palyginamasis įvertinimas“ duomenis susijusius su mėšlo laikymu. Prašome įvertinti šioje lentelėje 
Nr. 56 nurodytą GPGB technologiją dėl srutų saugyklų uždengimo bei numatyti priemones 
įgyvendinimui, pateikiant duomenis Paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“.

 Paraiškos 4 lentelėje, pagal Nr. 14 nurodytą GPGB technologiją prašome nurodyti objekte, 
vienoje gyvūno laikymo vietoje per metus išsiskiriantį P2O5 kiekį (kg).

4. Prašome papildyti Paraiškos 14 p., nurodant kodėl neparengtas ekstremalių situacijų 
valdymo planas (Taisyklių 22.14 p.).

5. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.3 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome 
pateikti derinimui ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, parengtą pagal Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 
„Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

6. Kartu su Paraiška pateikite Lietuvos geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas dėl 
eksploatuojamos vandenvietės (vandens gręžinių Nr. 21417, 21410, 21392) įregistravimo Žemės 
gelmių registro Gręžinių dalyje. Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2012 m. pasikeitus 
aprobavimo tvarkai turi būti aprobuoti požeminio vandens ištekliai.

7. Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškos 26 ir 31 lenteles pildo atliekas apdorojančios įmonės, 
kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas, siūlome informaciją apie įmonėje 
susidarančias atliekas (atliekos pavadinimas, kodas) pateikti Paraiškos 23 punkte laisvos formos 
lentelėje.

8. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad 
buitinės nuotekos valomos įmonės teritorijoje įrengtoje dviejų pakopų buitinių nuotekų valykloje. 
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Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti ar buitinių nuotekų valymo įrenginiuose po valymo 
nesusidaro nuotekų dumblas.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti 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:
1. AAD 2019-05-20 rašto Nr. (5.3)-AD5-8891 „Dėl UAB „Vingininkai“ paraiškos TIPK 

leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.
2. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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