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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „KURANA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2020-04-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Kurana“ (toliau – 
Bendrovė), esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.5-15/2016 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti 
Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio departamento 2020-03-30 raštu Nr. (5-11 
14.3.12E)2-14584 pateiktas pastabas, pagal Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2020-03-
17 raštu Nr. ARB-484 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 8 punkte bioetanolio ir biomasės koncentrato planuojamas pagaminti kiekis 
žymiai viršija projektinius pajėgumus, prašome patikslinti.

2. Lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, Paraiškos 2 lentelėje planuojamas žymus 
elektros ir šiluminės energijos sunaudojimo didėjimas, prašome pagrįsti numatomą padidėjimą.

3. Prašome atnaujinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ pagal 2017-11-21 Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl 
organinių cheminių medžiagų gamybos dideliais kiekiais.

4. Paraiškoje nėra nurodyta, kokio dydžio talpose (rezervuaruose-lagūnose) bus talpinamas 
padidintas kiekis biomasės koncentrato. Neaišku, ar užteks talpų , jei laukų tręšimo laikotarpis bus 
neprasidėjęs ar pasibaigęs. Prašome papildyti Paraišką.
           5. Prašome Paraiškoje pateikti, nurodant konkrečiai kiekius, kiek planuojama gamybos metu 
gauti kiekvieno iš šalutinių produktų (žlaugtų, dekanuotos biomasės, biomasės koncentrato) ir 

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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aprašyti tolimesnį kiekvieno iš jų panaudojimą ir sutvarkymą, nurodant konkrečiai kiekius. Taip pat 
nurodyti saugojimo talpų kiekį ir dydį.

6. Paraiškos 10, 11 ir 12 lentelės turi būti vientisos, nesuskaidytos į dalis.
7. Paraiškoje nurodyta katilų galia, neatitinka dabar galiojančiame TIPK leidime nurodytų 

katilų galios, nors katilų modeliai nurodyti tie patys, prašome patikslinti.
8. Paraiškoje nėra nurodyta, kada pradėjo veikti biokuro katilas kūrenamas smulkinta 

mediena.
9. Atkreipiame dėmesį, kad esamiems vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams, kurių 

vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė nuo 2030 m. sausio 1 d. taikomos 
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų2 priedo 2 punkte nurodytos 
išmetamų teršalų ribinės vertės. Iki 2030 m. sausio 1 d. esamiems kurą deginantiems įrenginiams 
Paraiškos 11 lentelės 6 grafoje turi būti įrašytos išmetamų teršalų ribinės vertės, kurios nurodytos 
Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-20133.

10. Paraiškos 9 lentelėje nurodyta, kad sieros vandenilio numatoma išmesti į aplinkos orą 
1,864 t/metus. Kaip bus sprendžiama kvapų mažinimo problema. Prašome tai numatyti ir papildyti 
Paraišką.

11. Paraiškoje nurodoma, kad per metus Bendrovė sunaudoja 140000 m3 vandens, tačiau 
numatomas išleisti nuotekų kiekis 56940 m3. Kur sunaudojamas likęs vandens kiekis, prašome 
papildyti Paraišką.

12. Paraiškos 16 lentelėje nurodyta priimtuvo apkrova padidėjo 3 kartus, lyginant su dabar 
galiojančiu TIPK leidimu. Prašome paaiškinti šį padidėjimą.

13. Paraiškos 18 lentelės pildyti nereikia, kadangi nuotekos į gamtinę aplinką 
neišleidžiamos.

14. Nepateikta Paviršinių nuotekų tvarkymo 2008 m. lapkričio 14 d. sutartis Nr. B7-41.
15. Biodujų gamybos metu susidariusi biomasė centrifūguojama ir gaunamas kompostas bei 

skystoji masė, kurią, perleidus per VSEP/UF/NF įrenginius gaunamas biomasės koncentratas ir 
dalinai švarus vanduo. Reversinės osmozės įrenginiuose dalinai švarus visiškai išvalomas, kad būtų 
galima panaudoti jį bioetanolio gamyboje. Prašome Paraiškos 19 punkte nurodyti minimo vandens 
kiekius.

16. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais. 
17. Prašome patikslinti Paraiškos XI skyriaus ir 23 lentelės pavadinimus.
18. Paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą 

naudoti ar šalinti) ir laikymas“ prašome pildyti vadovaujantis TIPK taisyklių 6 priedu.
19. Atliekos žymimos šešių skaitmenų atliekų kodais iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų 

tvarkymo taisyklių4 (toliau – Taisyklės) 1 priede.
20. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamentas (toliau – 

Reglamentas), kuris turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal 

2 Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų 
patvirtinimo“
3 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, , patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų 
LAND 43-2013 patvirtinimo“
4 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
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Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 
rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija apie 
visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas. 

21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 2 dalies nuostata 
Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka 
parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo planą (toliau – Planas) ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus 
reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.

22. Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente, ir Plane pateiktą informaciją 
(Paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti).

23. Paraiškos 29 punkte nepateikta informacija apie nusierinimo baseino (t. š. Nr. 014) į 
aplinkos orą išmetamą sieros vandenilio kiekį bei su tuo susijusį skleidžiamą kvapą. Prašome 
papildyti.
          24. Paraiškos vykdomos ūkinės veiklos aprašyme teigiama, kad susidarius žlaugtų, komposto 
ir biomasės pertekliui, bus pristabdoma šių šalutinių produktų gamyba, prašome pateikti 
informaciją, aprašančią, kurie technologiniai procesai ir kokiu metu bus stabdomi taip pat pateikti 
informaciją ar įmonėje yra techninis reglamentas, patvirtintas vadovybės, numatantis gamybos 
stabdymo procedūras. Jei yra patvirtintas įmonės techninis reglamentas, prašome pateikti jo kopiją.

25. Nepateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
26. Nepateikta objekto nuotakyno schema su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo 

įrenginiais , nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis.
27. Nepateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai.
28. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės 

rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių5 4.1411.2 papunkčiu, valstybės rinkliavos dydis už TIPK 
leidimo keitimą nuo 2019-09-07 yra 501 euras, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių 
inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

29. Prašome pateikti pagrindimą, kad pagal Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių 
produktų tvarkos aprašą6 žlaugtai, dekanuota biomasė, biomasės koncentratas gali būti laikomi 
šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekoms.

Didinant esamos gamybinės įrangos apkrovimus Bendrovė didina projektinius pajėgumus, 
dėl tos priežasties didėja ir išmetamų teršalų, bei sunaudojamų žaliavų kiekiai, taip pat ūkinėje 
veikloje planuojamos naudoti atliekos. Šie ūkinės veiklos pakeitimai priskirtini esminiam 
pakeitimui, todėl, vadovaujantis TIPK taisyklių 98.1 papunkčiu, TIPK leidimas turi būti keičiamas. 
Vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punktu TIPK leidimas gali būti keičiamas tik atlikus planuojamos 
ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymu tokios procedūros privalomos.

5 Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės 
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6 Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-01-17 įsakymu Nr D1-46/4-63 ,,Dėl Gamybos liekanų priskyrimo 
prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo7 3.2.1. 
papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones8, 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu 
būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus 
paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti9.
PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Panevėžio 

departamento 2020-03-30 rašto Nr. (5-11 14.3.12E)2-14584 kopija, 3 lapai; 
2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2020-03-17 rašo Nr. ARB-484 kopija, 1 

lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
8 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
9 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

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS

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

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai                                     2020-03-       Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
                 Į 2020-03-10 Nr. (30.1)-A4E-771

UAB „Kurana“ 

DĖL UAB „KURANA” PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI 

                
           Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Kurana“, esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., 
Pasvalio r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) 
ir teikiame šias pastabas:
          1. Paraiškoje pateiktas įmonės veiklos sukeliamų kvapų vertinimas (išskaičiuojant teršalų 
kvapo emisijas iš teršalų koncentracijų ore ir teršalams nustatytų kvapo slenkstinių verčių) nėra 
pakankamas įmonės veiklos sukeliamiems kvapams įvertinti. Prašome Paraiškoje nurodyti įmonės 
teritorijoje esančius kvapus sukeliančius šaltinius, jų fizinius duomenis, taršos kvapais šaltiniuose 
paimti kvapų mėginius (kvapo mėgininius gali paimti Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija, adresu  Žolyno g. 36, Vilnius) ir pagal juos atlikti įmonės sukeliamų kvapų modeliavimą. 
Įmonės veiklos sukeliami kvapai artimiausioje nuo ūkinės veiklos gyvenamojoje aplinkoje neturi 
viršyti 8 OUE/m3 ribinės vertės, nurodytos Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės 
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 5 punkte. Kvapo mėginiai turi būti paimti tuo 
metu, kai kvapą skleidžiančiuose šaltinuose kvapas yra juntamas stipriausiai. 
         2. Projekto XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ nurodoma, kad „Triukšmo vertinimą atliko 
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“. Skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA 
(versija 4.5.151). Vertinimo ataskaita buvo pateikta AAA 2015 metais“. Prašome pateikti minėtą 
triukšmo vertinimo ataskaitą ir nurodyti ar ataskaitoje pateikti duomenys apie triukšmo šaltinius yra 
nepasikeitę ir ar nuo 2015 metų įmonės veikloje nėra naudojami nauji triukšmą į aplinką skleidžiantys 
įrenginiai.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja                                             Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt
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