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SPRENDIMAS
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KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-12-      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-09-10 raštu Nr. 123 gautą 
AB „Vilniaus degtinė“ filialo Obelių spirito varyklos, esančios J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., 
Rokiškio r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.6-4/2015 
(toliau – TIPK leidimai) 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 Panevėžio departamento (toliau – NVSC) 2020-09-24 raštu Nr. 
(5-11 14.3.12E)2-72108 pateiktas pastabas (pridedama) ir pagal žemiau pateiktą Agentūros pastabas.

1. Paraiškos 6 punkte nurodyta, kad po gamybos išplėtimo papildomai įrengtos naujos šešios 
50 t talpos ir šešios 100 t talpos fermentacijos talpos, tačiau Galutinėje atrankos išvadoje dėl gamybos 
pajėgumų didinimo Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo (toliau – 
Galutinė atrankos išvada), priimtoje Agentūros 2015-12-10 raštu Nr. (28.5)-A4-13774, tiek ir Statinio 
projekte minimos tik šešios naujos 50 t talpos fermentacijos talpos.

2. Paraiškoje nurodytas žymiai didesnis pagaminamos produkcijos kiekis, lyginant su 
Galutine atrankos išvada bei Statinio projektu.

3. Pagal Galutinėje atrankos išvadoje bei Statybos projektą pateiktus duomenis dėl pajėgumų 
didinimo susidarančių nuotekų kiekis turėjo padidėti nuo 30 tūkst. m3 per metus iki 40 tūkst. m3 per 
metus, Paraiškoje nurodoma, kad buitinių ir gamybinių nuotekų numatoma išleisti 60 tūkst m3. 
Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

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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4. Lyginant su galiojančiu TIPK leidimu Paraiškos 15, 18 lentelėse nurodytas padidėjęs 
nuotekų užterštumas. Atkreipiame dėmesį, kad buvo paskaičiuota priimtuvui priimtina apkrova, kuria 
remiantis buvo priimta Galutinė atrankos išvada bei Statinio projektas, taip pat pažymime, kad, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 4 punktu nuo 2025 m. sausio 1 
d. asmenims, kurie iki 2019-11-01 turėjo TIPK leidimus arba Taršos leidimus bus draudžiama išleisti 
nuotekas tiesiai į ežerus ir (arba) į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero;

5. Nuotekų valymo įrenginiai nerekonstruoti, seni, įrengti daugiau kaip prieš 40 metų, 
neaiškus jų valymo efektyvumas. Nepateikta nuotekų valymo įrenginių schema. 

6. Pagal Paraiškoje pateiktą informaciją galima spręsti, kad visas susidarančių žlaugtų kiekis 
(109 500 m3) bus perdirbamas biodujų gamybos įrenginyje. Prašome pagrįsti, kad biodujų jėgainės 
pajėgumai pakankami šiam kiekiui perdirbti ir koks kiekis žlaugtų vis dėlto susidaro, kadangi 
Paraiškoje nurodoma, kad per parą susidaro 240 m3.

7. Nėra duomenų apie tręšimą degistatu (neaišku kokio ploto laukų reikia tręšimui). Nenurodyta 
koks kiekis susidaro degistato. Nenurodyta, kokiu teisės aktu vadovaujantis degistatas bus 
naudojamas kaip trąša tręšimui. Neaišku kaip tvarkomas po biodujų gamybos susidaręs degistatas, 
jeigu neatitinka kriterijų, rodiklių ir ar reikalavimų ir kt. Žiemos metu žlaugtams laikyti įrengtos: du 
1750 m3 talpos, trys 875 m3 talpos rezervuarai bei 13650 m3 talpos lagūna. Papildoma lagūna 13650 
m3 talpos biomasei laikyti įrengta ŽŪB „Lašai“ teritorijoje ar tai ne prieš tai paminėta 13650 m3 talpos 
lagūna.. Degistatą į ją pristato ŽŪB „Lašai“ autotransportas.

8. Paraiškos 6 punkte pateikta informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą neatitinka 
Paraiškos XI skyriuje pateiktų duomenų.
         9. Paraiškos 23 punkte kai kurių atliekų kodai neatitinka įvardintų atliekų kodą nurodytą Atliekų 
tvarkymo taisyklėse2 (toliau – Taisyklės), neaišku ar nurodant atliekų kodus, atsižvelgta į susidarymo 
šaltinį.

10. Paraiškoje nurodoma, kad dumblas atlieka, bet jos tvarkymas neatitinka Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 dalies nuostatų. Taip pat iš pateiktos informacijos 
neaišku kaip dumblas tvarkomas, neaišku kai nurodoma, pvz. „iš tretinių nusėsdintuvų dumblas 
šalinimas transporto priemonės pagalba, įleidžiant žarną į esančių nusėsdintuvų šalinimo vamzdį“.

11. Paraiškos 23 lentelėje atliekos (kodas 02 02 03) pavadinimas neatitinka Taisyklėse nurodyto 
pavadinimo.

12. Neužpildyta Paraiškos 26 lentelė ir nurodoma, jog nenumato laikyti atliekų, nors tai 
prieštarauja kituose Paraiškos punktuose nurodomai informacijai.

13. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
14. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.
         Informuojame, kad, atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3, karantino 
Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos 

2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su visais pakeitimais ir 
papildymais)
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prašome teikti ne popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu 
arba per e. pristatymo sistemą. 
          Taip pat informuojame, kad karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi 
elektroniniu parašu ir išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
         PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento 2020-09-24 rašto Nr. (5-11 14.3.12E)2-72108 kopija, 3 psl.

Direktorius                                               Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

4 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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Akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ filialas 
Obelių spirito varykla 

DĖL AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FILIALO OBELIŲ SPIRITO VARYKLA PARAIŠKOS 
TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

            Informuojame, kad išnagrinėjome Akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ filialas Obelių 
spirito varykla, adresu, J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau– Paraiška) ir teikiame šias pastabas:
           1. Paraiškoje nurodyta, kad įmonė eksploatuoja biologinio nuotekų valymo įrenginius. 
Nuotekų valymo metu susidaręs dumblas (kurio per metus susidarys iki 120 t) žiemos metu bus 
saugojamas bioskaidžių atliekų aikštelėje, kurios talpa – 875 m3. Šiltuoju metų laiku jis bus 
naudojamas laukų tręšimui. Prašome paaiškinti, kodėl Paraiškoje nėra vertinami nuotekų valymo 
procese susidarantys kvapai bei kvapas nuo dumblo aikštelės.
            2. Paraiškoje nurodyta, kad biodujų gamybos įrenginys perdirba etilo alkoholio gamybos metu 
susidariusį šalutinį produktą - žlaugtus, fuzelių frakciją bei šalutinės gyvūninės kilmės produktus į 
biomasę (degistatą). Žiemos metu žlaugtams laikyti įrengtos: du 1750 m3 talpos, trys 875 m3 talpos 
rezervuarai bei 13650 m3 talpos lagūna. Prašome nurodyti ar žiemos metu minėtuose rezervuaruose 
ir lagūnose bus laikomi neperdirbti biodujų gamybos metu susidarantys žlaugtai, kurių keliama kvapų 
koncentracija gali skirtis nuo biomasės skleidžiamos kvapo koncentracijos, kuri buvo nustatyta 
Laboratorinių tyrimų protokole Nr. 17A03828a.  
           3. Prašome Paraiškoje nurodyti ar po gamybos išplėtimo atsiras naujų stacionarių triukšmą 
keliančių įrenginių įmonės teritorijoje, kurių naudojimas keltų triukšmo ribinių dydžių viršijimą 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.  
       

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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