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SPRENDIMAS
DĖL UAB „NAPC“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-07-     Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „NAPC“ esančios Ruklos 
g. 16A, Jonavoje, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 2/7 
(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 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir 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 2020-06-23 raštu Nr. (2-11 
14.3.12E)2-33301 pateiktas pastabas, pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-07-01 raštu Nr. (5.2)-AD5-10400 pateiktas 
pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintoje paraiškoje nepilnai atsakyta į Agentūros 2019-12-19 rašte Nr. (30.1)-A4-
6978 „Dėl UAB „NAPC“ patikslintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti grąžinimo“ pateiktas pastabas. Patikslintos paraiškos 10 punkte „Detalus įrenginyje 
vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose 
vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie 
potencialiai pavojingų įrenginių“, pateiktoje informacijoje apie visą cecho teritorijos ir pastatų 
suskirstymą į darbo zonas, vietoje krosninio kuro (dyzelino) stabilizavimo zonos nurodyta 
„rektifikacijos zona“, kurios nebuvo 2019-06-12 raštu Nr. 2019-/31 pateiktoje paraiškoje ir 2011- 
07-22 išduotame TIPK leidime. Taip pat patikslintoje paraiškoje atsiranda nauja informacija apie 
naftos atliekų perdirbimą rektifikacinėje kolonoje N-150, apie naftos frakcijų perdirbimą, kurios 
nebuvo anksčiau 2019-06-12 raštu Nr. 2019/31 ir 2019-11-04 raštu Nr. 2019/54 teiktose paraiškose 
ir nėra 2011- 07-22 išduotame TIPK leidime.

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“.
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2. Patikslintos paraiškos 2 punkte „Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje 
su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei 
vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu“ nurodyta, kad „UAB „JUMPS“ nuomoja įrenginį N-
150 UAB „NAPC“ veiklai vykdyti.“, o patikslintos paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ 
nurodyta, kad „UAB „JUMPS“ perduoda veiklą UAB „NAPC“.“. Atsižvelgiant į tai, kad 2018-02-
23 UAB „JUMPS“ išduotas Taršos leidimas Nr. TL-K.1-13/2018, patikslintoje paraiškoje pateikta 
neaiški informacija apie UAB „JUMPS“ ir apie UAB „NAPC“ vykdomas ūkines veiklas, neaišku 
kaip minėtos įmonės ūkinės veiklos metu naudojasi tais pačiais technologiniais įrenginiais ir 
rezervuarų parku. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad abi įmonės veiklą vykdo tuo pačiu adresu Ruklos 
g. 16 A, Jonavoje, ir pagal patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją, neįmanoma įvertinti, 
kuriais technologiniais įrenginiais, bei kuriuo metu naudojasi abi įmonės, todėl vadovaujantis TIPK 
taisyklių 14 punktu, prašome kartu su patikslinta paraiška TIPK leidimui pakeisti, pateikti 
deklaraciją (laisva forma), kurioje būtų nurodytas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis 
ir/ar technologinius įrenginius valdančių subjektų (veiklos vykdytojų - UAB „JUMPS“ ir UAB 
„NAPC“). Pažymime, kad įrenginys negali būti tarp dviejų subjektų (veiklos vykdytojų) dalijamas 
dalimis, siekiant vykdyti veiklą be leidimo.

3. Patikslintoje paraiškoje nurodyta, kad „Perdirbta produkcija – mazutas ir dyzelinas laikoma 
sandėliavimo talpose.“, 2019-11-04 raštu Nr. 2019/54 teiktoje paraiškose buvo nurodyta, kad 
„Perdirbta produkcija – krosninis kuras ir dyzelinas laikoma sandėliavimo talpose.“, 2019-06-12 
raštu Nr. 2019/31 teiktoje paraiškose buvo nurodyta, kad „Perdirbta produkcija – krosninis kuras 
(dyzelinas) ir benzinas laikoma sandėliavimo talpose.“, o TIPK leidime nurodyta, kad „Perdirbta 
produkcija – krosninis kuras (dyzelinas) ir benzinas laikoma sandėliavimo talpose.“ Prašome 
patikslinti informaciją apie UAB „NAPC“ vykdomą ūkinę veiklą ir apie perdirbtą produkciją.

 Taip pat pakartotinai prašome pateikti informaciją kaip pagaminama produkcija atitiks 
nustatytus standartus, bei pateikti tyrimų protokolus, pagrindžiančius atitikimą nustatytiems 
standartams ir aprašyti, kaip, nustatote, kad alyvos ir naftos produktų atliekos išvalytos „iki 
reikiamo švarumo“, kaip ir kur matuosite kiekvienos partijos produkto kokybės parametrus.

4. Pakartotinai prašome aprašyti, kokių bus imtasi priemonių, kai produkto charakteristikos 
neatitiks nustatytų parametrų, pvz. švino, stibio ar cinko kiekis produkte viršys nustatytus 
parametrus.

5. Patikslintos paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ į aplinkos orą numatoma išmesti 
48,2330 t/m, anksčiau teiktose paraiškose buvo nurodyta, kad į aplinkos orą numatoma išmesti 
35,4597 t/m, o TIPK leidime į aplinkos orą leidžiama išmesti 41,70961 t/m. Taip pat patikslintoje 
paraiškoje atsirado nauji taršos šaltiniai (010, 602-615), kurių nebuvo ankstesnėse paraiškose ir nėra 
TIPK leidime. Prašome patikslinti pateiktą aprašymą apie aplinkos oro taršos šaltinius, apie 
planuojamus į aplinkos orą išmesti teršalus iš visų veiklos vykdytojo eksploatuojamų įrenginių. 
Taip pat pakartotinai prašome pateikti informaciją, kuo vadovaujantis pateikti minėtame skyriuje, į 
aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekiai, bei atskirų oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. 
Tuo atveju, jei išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu, prašome 
pateikti metodikų pavadinimus ir išsiskiriančių vienkartinių maksimalių ir metinių teršalų išmetamų 
į aplinkos orą kiekių skaičiavimus, o jei išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai buvo nustatyti 
matavimų būdu, tuomet prašome pateikti matavimų protokolus ir metinius išmetamų į aplinkos orą 
teršalų kiekių skaičiavimus. Taip pat pakartotinai prašome pateikti ūkinės veiklos objekto sklypo 
planą (schemą) su pažymėtais visais oro taršos šaltiniais.

6. Įvertinus patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją ir tai, kad įmonės įrenginiai 
registruoti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir anksčiau 
pateiktos patikslintos paraiškos prieduose pateiktus Potencialiai pavojingų įrenginių registracijos 
pažymėjimus, vadovaujantis TIPK taisyklių 22.14 papunkčiu, pakartotinai prašome pateikti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopiją 
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su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios 
ataskaitos apibendrintos išvados kopija.

7. Neatsakyta į Agentūros 2019-12-19 rašte Nr. (30.1)-A4-6978 pateiktą 17 pastabą.  
Pakartotinai pažymime, kad šiuo metu galiojančiame TIPK leidime yra nurodyta, kad didžiausias 
leidžiamas naudoti kiekis (R9 ir R13 naudojimo būdais) yra 11000 t/m, o dabar pateiktoje 
patikslintoje paraiškoje ir anksčiau pateiktose paraiškose nurodyta, kad be numatomų atliekų 
naudojimo būdo R9 - 11000 t/m, papildomai atsiranda ir R12 veiklos būdas – 11000 t/m, ir 
didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras pavojingųjų atliekų kiekis – 600 t. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pastabas ir anksčiau Agentūros 2019-12-19 rašte Nr. 
(30.1)-A4-6978 ir 2019-07-26 rašte Nr. (30.1)-A4-4943 pateiktas pastabas, bei įvertinant 
patikslintoje paraiškoje nurodytą informaciją susijusią su numatoma atliekų tvarkymo, naudojimo, 
paruošimo naudoti ir/ar šalinti, bei laikymo veikla, pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis 
TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar) išduodamas tik 
atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, kai 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymu tokios procedūros privalomos. Atsižvelgiant į paraiškoje numatomus pakeitimus 
siekiant pakeisti TIPK leidimą, leidžiantį vykdyti paraiškoje nurodytą planuojamą ūkinę veiklą, 
privaloma prieš tai atlikti planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir/ar 
poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 4 punktu, Agentūra negalės priimti UAB „NAPC“ paraiškos TIPK 
leidimui pakeisti, kol nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl 
planuojamos ūkinės veiklos.

8. Pažymime, kad paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 
pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti 
nurodyti dokumentai.

9. Prašome paaiškinti, kodėl kiekvieną kartą teikiant patikslintą paraišką, skiriasi joje teikiama 
informacija ir atsiranda nauja informacija kurios nėra anksčiau teiktose paraiškose ir TIPK leidime  
t.y. skiriasi informacija  apie perdirbtą produkciją, skiriasi įrenginyje vykdomos ūkinės veiklos 
rūšių aprašymas ir ūkinės veiklos metu technologinių įrenginių ir rezervuarų parkų naudojimas, 
skiriasi į aplinkos orą numatomi išmesti teršalų kiekiai bei taršos šaltiniai ir pan.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 
straipsnio nuostatomis „Fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės 
juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau šiame straipsnyje ir šio įstatymo 191, 
192 ir 193 straipsniuose – fizinis ar juridinis asmuo), prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos 
objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais gauti taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą (toliau – leidimas) arba 
įrenginį įregistruoti.<...>“ taip pat vadovaujantis TIPK taisyklių 10 punktu „Veiklos vykdytojai, 
eksploatuojantys Taisyklėse apibrėžtus įrenginius, įskaitant kurą deginančius įrenginius, atliekų 
deginimo įrenginius ir (ar) bendro atliekų deginimo įrenginius, privalo turėti leidimą.“ 

Atsižvelgiant į tai, ir į tai, kad UAB „NAPC“ planuoja pakeisti įrenginio (technologinio 
proceso), kuriam išduotas TIPK leidimas, pobūdį ir/ar veikimą, informuojame, kad UAB „NAPC“ 
negali vykdyti planuojamos ūkinės veiklos, kol nepakeistas TIPK leidimas.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos leidimui pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK 
taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kaip kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 
priede.

10. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnai atsakyta į Agentūros 2019-12-19 rašte Nr. (30.1)-A4-6978 
ir 2019-07-26 rašte Nr. (30.1)-A4-4943 pateiktas pastabas, patikslintoje paraiškoje pateikta neaiški 
informacija apie UAB „NAPC“ ir UAB „JUMPS“ vykdomas ūkines veiklas, nėra ūkinių veiklų 
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atsekamumo, prašome pateikti aiškią ir išsamią informaciją, kas konkrečiai keičiasi UAB „NAPC“ 
vykdomoje ūkinėje veikloje ir vadovaujantis TIPK taisyklių 21 ir 22 punktų nuostatomis pateikti 
patikslintą paraišką ir atitinkamus priedus. 

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant patikslintą paraišką taip pat būtina atsižvelgti ir į Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją apie 2020-01-24 atliktą 
UAB „NAPC“ planinį patikrinimą ir nustatytus pažeidimus pagal 2020-01-24 Patikrinimo aktą Nr. 
PA5-131.

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

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2020-06-23 rašto Nr. (2-11 14.3.12E)2-33301 kopija, 4 lapai;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-07-01 rašto Nr. (5.2)-AD5-10400 kopija, 5 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt

2 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.



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KAUNO DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80, 
el. p. kaunas@nvsc.lt

 2020-06-           Nr. (2-11 14.3.12 E)2-

Į 2020-06-05  Nr. (30.1)-A4-958

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „NAPC“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „NAPC“ Ruklos g. 16A, 
Jonavoje, patikslintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui 
Nr. 2/7 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. Pakartotinai prašome Paraiškoje aiškiai nurodyti, kas veikloje keičiama bei pateikti 
informaciją apie UAB „NAPC“ nustatytą sanitarinės apsaugos zonos dydį. 

2. Paraiškoje nenurodyti konkretūs atstumai iki artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės 
paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų. 

3. Paraiškos XII dalies 27-28 punktuose nurodoma, jog informacija pateikta paraiškoje TIPK 
leidimui gauti lieka nepasikeitusi bei pateikiami paraiškos TIPK leidimui gauti triukšmo lygio 
skaičiavimo rezultatai. Nėra aišku ar šiuose skaičiavimuose nurodytas bei įvertintas įrenginio N-150 
skleidžiamas triukšmas, nenurodyti artimiausių gyvenamųjų namų, ties kuriais pateikiami garso 
slėgio lygiai, adresai. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 22.11 p. prašome pateikti veiklos atitiktį 
triukšmo ribiniams dydžiams pagrindžiančius dokumentus, planą su pavaizduotais triukšmo 
šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, tuo 
pačiu patikslinant triukšmo lygį ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 

5. Nepateikta Paraiškos XII dalies 29 punkto informacija. 
6. Paraiškos XII dalies 30 punkte nurodoma, jog kvapų skaičiavimai pateikti su pirmine 

paraiška TIPK leidimui gauti. Pateikiamame priede trūksta informacijos apie ūkinės veiklos metu 
susidarančius kvapus bei nepateikiama atitiktis Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimams. Vadovaudamiesi TIPK 

Elektroninio dokumento nuorašas



taisyklių 22.11 p. prašome pateikti informaciją apie kvapų šaltinius, kvapų, cheminių medžiagų, 
skleidžiančių kvapus, sklidimą bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, tuo pačiu 
patikslinant veiklos sukeliamus kvapus ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.

7. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.4 p. prašome triukšmo bei kvapų sklaidos skaičiavimus 
pateikti atsižvelgiant į foninį užterštumą.

UAB „NAPC“, esančios Ruklos g. 16A, Jonavoje, 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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    2020-06- Nr. (5.2)-AD5-
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p. aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „NAPC“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas, 
2020-06-05 gavo Aplinkos apsaugos agentūros raštą Nr. (30.1)-A4-957. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
3.1.2 punktu, išnagrinėję UAB „NAPC“, veikiančios adresu Ruklos g. 16 A, Jonavoje, paraiškoje 
(toliau – Paraiška) pateiktą informaciją Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti, 
teikia pastabas pasiūlymus: 

1. Paraiškos dalyje, „Bendro pobūdžio informacija“ 2 punkte nenurodytos gyvenamųjų namų, 
visuomeninės paskirties statinių atstumai nuo ūkinės veiklos vietos padėties. Taip pat nenurodyta EB 
svarbos natūralios buveinės išskirtos pagal tipus (91E0 - aliuviniai miškai) teritorija bei atstumas nuo 
ūkinės veiklos vietos padėties. Prašome papildyti 2 punktą informacija.

2. Paraiškos 2 punkte teigiama, kad ūkinė veikla vykdoma UAB „Jumps“ nuosavybės teise 
valdomame žemės sklype, kad Nr. 4610/0019:208. Prašome prie paraiškos pateikti žemės panaudos 
sutartį su UAB „Jumps“.

3. 2020-01-24 atlikus UAB „NAPC“ planinį patikrinimą (patikrinimo akto Nr. PA5-131) 
(toliau -Patikrinimas) nustatyta, kad UAB „NAPC“ nuo 2018-11-14 vykdo naftos produktų atliekų 
perdirbimo veiklą, kurios metu naudojasi tais pačiais technologiniais įrenginiais ir rezervuarų parku, 
kurie pagal 2018-06-25 Rezervuarų nuomos sutartį Nr. 25/06/2018, joje nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka, perduoti laikinai valdyti ir naudoti UAB „JUMPS“. Prašome papildyti Paraiškos 2 punktą 
informacija, ar minėti įrenginiai, nuosavybės teise priklausantys UAB „NAPC“, išnuomoti UAB 
„Jumps“.

4. 2 punkte nenurodyta, kad Ruklos g. 16 A, Jonava veiklą vykdo UAB „JUMPS“ pagal 
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) išduotą Taršos leidimą Nr. TL-K.1-13/2018 
(Technologinės linijos, galinčios perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų, pagerinant jų 
techninius ir kokybinius rodiklius eksploatavimas). Prašome papildyti 2 punktą informacija kaip bus 
pasidalinta veiklomis, ar UAB „Jumps“ numato vykdyti veiklą pagal išduotą Taršos leidimą Nr. TL-
K.1-13/2018.

5. Paraiškos 6 punkte nepateikta informacija apie perdirbamą dyzelinių naftos frakcijų veiklą 
įrenginyje N-150, technologinė linija galinti perdirbti iki 150 t/parą (iki 50 000 tonų/ metus). Prašome 
6 punktą papildyti informacija. 

6. Paraiškos 6 punkte rašoma, kad „Bendras įrenginio projektinis pajėgumas perdirbant naftos 
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produktus  11000 t/m. Vienu metu veikia vienas įrenginys krekingas arba rektifikacija.“ Prašome 
nurodyti kokius kiekius naftos produktų atliekų numatoma perdirbti įrenginiais (krekingas ir 
rektifikacija) 1 metų laikotarpyje kartu ir atskirai, taip pat kokį kiekį numatoma perdirbti dyzelinių 
naftos frakcijų t/m. įrenginyje N-150.

7. Paraiškos II skyriaus 7 punkte ir 1 lentelėje nenurodyta dyzelinių naftos frakcijų perdirbimo 
veikla bei pajėgumai. Prašome papildyti informacija 7 punktą ir 1 lentelę. 

8. Paraiškos 8 punkte nenurodytas projektinis pajėgumas dyzelinių naftos frakcijų perdirbimo 
per metus bei kiek vienu metu numatoma laikyti dyzelinių naftos frakcijų.

9. Paraiškos 9 punkte 2 lentelėje nenurodyta kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas 
naudojant N-150 įrenginį naftos atliekų perdirbimui bei dyzelinių naftos frakcijų perdirbimui. 
Prašome papildyti 2 lentelę informacija.

10. Paraiškos III skyriaus 10 punkte nurodyta naftos atliekų prėmimo talpa poz. V-04, tačiau 
Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane ši talpykla nenurodyta, prašome papildyti planą minima 
informacija ir 10 punkte nurodyti talpyklos dydį m3.

11. Paraiškos III skyriaus 10 punkte nurodyta, kad žaliavos t. y. naftos produktų atliekos, 
laikomos 300 m3 talpose 30-T-01, 30-T-05, vertinant Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane 
pateiktą informaciją parašyta, kad talpykloje 30-T-05 laikomas „Lengvas gazolis“. Prašome 
pakoreguoti Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane pateiktą informaciją.

12. Paraiškos III skyriaus 10 punkte nurodyta, kad „Perdirbta produkcija – mazutas ir dyzelinas 
laikoma sandėliavimo talpose.“ Prašome pakoreguoti sakinį (pagaminta produkcija), taip pat 
papildyti informacija kokiose talpyklose bus laikoma pagaminta produkcija nurodant žymėjimą 
Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane bei Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso 
schemoje.

13. 2020-01-24 Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „NAPC“ veiklos metu naudojo įrenginius, 
kurie nenurodyti technologiniame procese t. y. H-1. Technologinio proceso metu nesusidarė 
produkcija: benzinas, koksas, elektros energija. Darytina išvada, kad įmonė perdirbdama naftos 
produktų atliekas naudojo dar vieną technologinį procesą, kurio metu susidaro tik vienas produktas 
mazutas. Prašome paraiškoje nurodyti papildomą technologinį procesą su krekingo katilais. Pateikti 
informaciją kiek susidarys mazuto perdirbus 1 t naftos produktų atliekų , kiek bus sunaudojama 
energijos bei kokios susidarys atliekos.

14. Pav. 5 Technologinėje schemoje pavaizduoti technologiniai įrenginiai, kurie buvo pateikti 
UAB „NAPC“  2011 m. liepos 22 d. išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime 
Nr. 2/7, kadangi technologinis procesas pakitęs, vertinant schemą dalis įrenginių nenaudojami, nauji 
įrenginiai (H-1) schemoje nepateikti, o talpykla 30-T-08, Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane 
nenurodyta. Prašome suvienodinti technologinėje schemoje ir Kompleksinio įrenginių išdėstymo 
plane technologinius įrenginius ir technologinius procesus. 

15. Paraiškos III skyriaus 10 punkte „Visa cecho teritorija ir pastatai suskirstyti į šias darbo 
zonas:“ nurodyta, kad „Žaliavas sandėliavimo talpose ir priėmimo kolektoriuje, siekiant išvengti 
žaliavos išsisluoksniavimo ir žaliavoje esančio vandens užšalimo, visus metus palaikoma ne žemesnė 
kaip 10 ℃ temperatūra.“ Prašome pateikti informacija kokiu būdu ir kokiu įrenginiu bus palaikoma 
temperatūra.

16. Paraiškos III skyriaus 10 punkte „Naftos atliekų krekingo zona“ nurodyta, kad „Krekingo 
katilas - nerūdijančio plieno talpa, kuriai šiluma tiekiama dviem dujinio/skysto kuro degikliais (1 
degiklio maksimalus galingumas – 300 kW). 2020-01-24 atlikus Patikrinimą nustatyta pagal techninį 
įrenginio pasą, kad 1 degiklio maksimalus galingumas – 550 kW, prašome pakoreguoti informaciją 
ir pridėti įrenginio techninį pasą.

17. Paraiškos III skyriaus 10 punkte „Naftos atliekų perdirbimas rektifikacinėje kolonoje N-
150“ nenurodyta kokie kiekiai naftos produktų atliekų numatoma perdirbti, kiek bus panaudota 
energijos bei planuojama pagaminti produkcijos (dyzelino, skystojo kuro), prašome papildyti 
Paraišką informacija. 

18. Paraiškos III skyriaus 10 punkte „Naftos atliekų perdirbimas rektifikacinėje kolonoje N-
150“ nurodyta, kad „Iš atliekų priėmimo talpos naftos atliekos siurblio pagalba yra patalpinamos 
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naftos atliekų talpyklose V-05A, V-05B, V-05C, V-05D.“ Neaišku kokios talpyklos nurodomos 
paraiškoje ir Technologinės linijos schemoje, kadangi talpyklų Kompleksinio įrenginių išdėstymo 
plane aukščiau nurodytų žymėjimų nepateikta. Prašome papildyti Kompleksinio įrenginių išdėstymo 
plane informaciją apie minimas talpyklas bei suvienodinti įrenginių žymėjimą paraiškoje. 

19. Paraiškos III skyriaus 10 punkte „Naftos atliekų perdirbimas rektifikacinėje kolonoje N-
150“ technologinėje schemoje neaiškiai pateikta specifikacija. Prašome paryškinti technologinio 
proceso schemos specifikaciją.

20. Paraiškos III skyriaus 10 punkte “Naftos frakcijų perdirbimas“ nenurodytas numatomas 
pagaminti produkcijos kiekis, bei kiek bus panaudota energijos. Nenurodyta kuriose talpyklose bus 
laikoma žaliava (dyzelinės naftos frakcijos) bei kuriose - bus laikoma produkcija (žibalas, dyzelinas, 
mazutas). Pateiktoje naftos frakcijų perdirbimo technologinėje schemoje Pav. 6, nenurodyta 
specifikacija, neaiškiai pateikta informacija - nėra atsekamumo tarp veiklų, nesuvienodinti įrenginių 
žymėjimai. Prašome papildyti Paraišką informacija.

21. Paraiškos III skyriaus 10 punkte “Naftos frakcijų perdirbimas“ nurodyta, kad „Lengvoji 
frakcija iš įrenginio tiekiama į esamus 300 m3 talpos rezervuarus 30-T-04/05“, tačiau analizuojant 
pateiktą technologinį procesą su krekingo katilais, talpykloje 30-T-05 planuojama laikyti naftos 
produktų atliekas. Prašome pateikti informaciją, kaip bus laikoma produkcija ir naftos produktų 
atliekos toje pačioje talpykloje 30-T-05.

22. Paraiškos III skyriaus 11 lentelėje ir VI skyriaus 9 lentelėje neįtraukti oro teršalų kiekiai, 
kurie numatomi išleisti vykdant veiklą su įrenginiu N-150. Prašome pateikti informaciją bei pateikti 
oro taršos iš taršos šaltinių paskaičiavimus.

23. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nepateikta atliekų laikymo schema. 
Prašome papildyti informacija.

24. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente 2.56 „Medžiagų balansas naudojant 
1 t atliekų“ nenurodyta, kad perdirbant krekingo katilais naftos produktų atliekas susidarys dyzelinis 
kuras, prašome papildyti lentelę informacija.

25. Prašome pateikti galiojančią ir suderintą su AAA oro taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų 
teršalų monitoringo programą ir inventorizaciją.

26. Neaiškiai matosi Sklypo plano eksplikacija, prašome pateikti aiškią eksplikaciją.
27. Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane pateikta informacija neaiški, kadangi dalyje 

technologinių  įrenginių nurodyta, kad laikoma produkcija pvz. 30-T-05 (dyzelino rezervuaras, 
lengvas gazolis) o Paraiškoje nurodyta, kad bus laikoma naftos produktų atliekos, taip pat 
nenurodytas rezervuaras žaliavų, atliekų priėmimui talpykla V-04, pakaitinimo įrenginys H-1, 
įrenginys N-150, plane nurodytas H-150. Prašome susisteminti bei papildyti informaciją 
Kompleksinio įrenginių išdėstymo plane, siekiant išsiaiškinti technologinių procesų atsekamumą.

28. UAB „NAPC“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas suderintas 2017-09-25, tačiau atlikus 
2020-01-24 patikrinimą nustatyta, kad Ruklos g. 16 A, Jonava, veiklas vykdo UAB „NAPC“ ir UAB 
„JUMPS“. Įmonei pasiūlyta koreguoti UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo gamyklos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, siekant objektyviai įvertinti ekstremalių situacijų metu 
susidarančios atsakomybės ir galimų padarinių šalinimo klausimus, pakoreguotą planą suderinti su 
Priešgaisrine gelbėjimo valdyba (pagal teritorinį priklausomumą – Kauno PGV). Prašome pateikti 
pakoreguotą UAB „NAPC“ naftos atliekų perdirbimo gamyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planą.

Direktorė Inga Buzienė

Originalas nebus siunčiamas

Jolita Matulevičienė, tel. 8-61216540, el. p. jolita.matuleviciene@aad.am.lt
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