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SPRENDIMAS
DĖL UAB „BIRŽŲ BEKONAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-07-       NR. (30.1)-A4-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ „Aplinkos vertinimo 
projektai“ 2020-06-11 raštu Nr. APV-542 „Dėl UAB „Biržų bekonas“ paraiškos taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ pateiktą UAB „Biržų bekonas“ kiaulių komplekso, 
esančio Leitiškių k., Biržų r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui Nr. P1-4/035 (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 ir papildymui pagal žemiau pateiktas 
Agentūros pastabas:

Patikslintoje paraiškoje nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-03-13 rašte Nr. (30.1)-A4-827 
„Sprendimas dėl UAB „Biržų bekonas“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti grąžinimo“ pateiktas pastabas. Pagal patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją, 
neaišku kokiuose konkrečiai kiaulių auginimo tvartuose (tvarų fazėse) atliktos rekonstrukcijos, kiek 
rekonstruotose tvartuose bus vietų kiaulėms, kiek bus laikoma kiaulių pirmos, antros ir trečios fazės 
tvartuose ir pan. Patikslintoje paraiškoje pateikta informacija, kad „Naujai rekonstruotuose 
tvartuose naudojami šilumos siurbliai (geoterminis šildymas). Komplekse yra įrengta kuro saugykla 
(cisternos), iš kurios išsiskiria lakieji organiniai junginiai.“, taip pat rašoma, kad „Rekonstrukcijos 
tikslas – pertvarkyti esamas 3 kiaulides pagal gyvulių laikymo gerovės reikalavimus, įdiegiant 
pažangesnę gyvulių laikymo ir auginimo technologiją.“ ir pan. Prašome patikslinti paraiškoje 
pateiktą informaciją. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad patikslintos paraiškos 19 priede pateikta 2014-06-05 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 
raštu Nr. (5)-V3-1332 priimta atrankos išvada „Dėl „Kitos (fermų) paskirties pastato Leitiškių k. 5, 
Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. rekonstravimas ir naujų mėšlidžių statyba“ poveikio aplinkai 
vertinimo“ yra negaliojanti. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17)
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191 straipsnio 10 dalies 3 punktu, gali būti priimamas sprendimas nekeisti TIPK leidimo, kai 
nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo dėl planuojamos ūkinės veiklos, kai ši 
išvada yra privaloma tam, kad būtų pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas 
statybą leidžiantis dokumentas, galiojant šiai atrankos išvadai.

Pakartotinai pažymime, kad 2019-08-23 Agentūros raštu Nr. (30.1)-A4(e)-3704 „Atrankos 
išvada dėl UAB „Biržų bekonas“ planuojamos ūkinės veiklos – kiaulių komplekso rekonstrukcija, 
poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada) priimtoje atrankos išvadoje nurodyta, kad 
„planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Biržų bekonas“ kiaulių komplekso rekonstrukcija, poveikio 
aplinkai vertinimas privalomas.“

Atsižvelgiant į patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją apie naujai rekonstruotų tvartų 
eksploataciją, apie naujų taršos šaltinių (151-166) atsiradimą patikslintoje paraiškoje ir 2018 m. 
atliktoje Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje, taip pat 
atsižvelgiant į Atrankos išvadoje pateiktą informaciją, prašome patikslinti pateiktą informaciją, kada 
ir kokiuose konkrečiai kiaulių auginimo tvartuose (tvarų fazėse) buvo atlikta patikslintoje 
paraiškoje minima kiaulių komplekso rekonstrukcija ir pateikti aiškią informaciją ar buvo atliktos 
visos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Atrankos išvadoje numatomus planuojamos 
ūkinės veiklos pakeitimus.   

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 patikslintoje 
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.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į tai, kad Atrankos išvadoje nurodyta, kad „planuojamai 
ūkinei veiklai – UAB „Biržų bekonas“ kiaulių komplekso rekonstrukcija, poveikio aplinkai 
vertinimas  privalomas“, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 
straipsnio 8 dalies 4 punktu, paraišką TIPK leidimui pakeisti galėsite pateikti tik atlikus poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras.

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

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.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas Aldona Teresė Kučinskienė 

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.
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