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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
2021-08-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „ORLEN Lietuva“ (Mažeikių 
g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav.) paraišką (toliau – paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. T-Š.4-6/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
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 apsaugos ministerijos Telšių departamento 2021-07-16 raštu Nr. (8-
11 14.3.12 Mr)2-98715 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome nurodyti priežastį, kodėl Katalizinio krekingo proceso įrenginio, kurą deginančių 
įrenginių ir sieros gamybos įrenginių pagal 58 GPGB numatomas normatyvas kaip apibendrinta SO2 
vertė (vienkartinis dydis, išreikštas mg/Nm3 (mėnesio vidutinė vertė) nustatytas beveik 270 mg/Nm3 

didesnė.
2. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje (Mazuto vakuuminės rektifikacijos ir 

gudrono visbrekingo įrenginys S- 001) šilumokaičių pragarinimo, ruošiant juos praplovimui, 
neatitiktinių teršalų išmetimo trukmė, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinta nuo 48 
iki 96 val, pasikartojimo dažnis nuo 12 iki 24 kartų/metus.

3. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje Nr.3 (Bitumo ir sieros gamybos 
kompleksas Sieros gamybos įrenginys), vykdant katalizatoriaus regeneraciją sieros blokuose, 
neatitiktinių teršalų išmetimo trukmė, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinta nuo 38 
iki 48 val, pasikartojimo dažnis nuo 8 iki 10 kartų/metus.

4. Prašome paaiškinti, kodėl gamybiniame padalinyje Nr.3 (Bitumo ir sieros gamybos 
kompleksas Bitumo gamybos įrenginys), taršos šaltinyje Nr. 11, esant neatitiktinėms veiklos 
sąlygoms, azoto oksido (B) koncentracija išmetamosiose dujose, lyginant su dabar galiojančiu TIPK 
leidimu, padidinta nuo 450 mg/Nm3 iki 650 mg/Nm3.

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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5. Paraiškos 18 lentelėje, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu2, 
paviršinėms nuotekoms turi būti įrašyta BDS7 koncentracija.

6. Prie paraiškos nepridėti priedai, kurie minimi po paraiškos 18 lentele.
7. Prašome paaiškinti, kodėl paraiškos 18 lentelėje įrašyti ne visi teršalai, kurie priimami iš 

abonentų.
8. Prašome paaiškinti ar iš įmonės teritorijos išvežamas ir dalinai išvalytas gruntas, kaip 

nurodyta Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – reglamentas) grunto, užteršto 
nafta ir naftos produktais valymo technologinių srautų schemoje.

9. Prašome paaiškinti, kodėl reglamento 2.4.3 papunktyje, lyginant su galiojančiu reglamentu, 
sumažintas nuotekų valymo įrenginių laboratorinės kontrolės patikrinimų dažnis.

10. Nepateiktas Monitoringo programos priedų sąrašas, kuris nurodytas Monitoringo 
programos 59 psl.

11. 2021 m., prasidėjus naujajam VI-ajam Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos periodui, Valstybės narės gali reikalauti, kad, teikdamas stebėsenos planus ir 
stebėsenos plano keitimus bei metines išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas, tonkilometrių duomenų 
ataskaitas, patikros ataskaitas bei tobulinimo ataskaitas, veiklos vykdytojas ir orlaivio naudotojas 
naudotų elektroninius šablonus ar tam tikrus failų formatus, todėl, prašome atsinaujinti ŠESD 
stebėsenos planą, naudojant naująjį šabloną. Naująjį metinio ŠESD stebėsenos plano šabloną galite 
rasti adresu:

https://klimatas.old.gamta.lt/files/t1_mp_installations_lt_P4_202012041614769001580.xls.
Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 
Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Telšių departamento 2021-07-16 rašto Nr. (8-11 14.3.12 Mr)2-98715 kopija, 3 lapai.

Direktorius Vitalijus Auglys

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

2 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 
Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
3 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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DĖL AB „ORLEN LIETUVA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių 
departamentas (toliau – Telšių departamentas) išnagrinėjo AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, 
Juodeikių k., Mažeikių r. sav., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
(toliau – TIPK) leidimui pakeisti (registruota 2021-07-09 Nr. 1-65426).

Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų TIPK leidimo triukšmo ir kvapų 
valdymo sąlygoms nustatyti. Telšių departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliu – TIPK taisyklės) nuostatomis dėl įrenginyje vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos   
skleidžiamo triukšmo ir kvapų valdymo teikia pastabas:

1. Paraiškoje pateikti informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.3, 21.4, 21.5, 21.51, 
21.52 , 21.53, 21.6, 22.1, 22.11, 22.13, 22.19 p. reikalavimais. 

2. Paraiškoje XII dalyje „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ pateikti 33 lentelę, 
kurioje turi būti nurodyti stacionarių kvapų šaltinių duomenys, 34 lentelę, kurioje turi būti nurodomas 
kiekvieno stacionaraus kvapų šaltinio numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis (jei kvapų 
valdymo (mažinimo) priemonės netaikomos, lentelės 2, 3 ir 4 grafos nepildomos), 35 lentelę, kurioje 
turi būti nurodyta nustatyta kvapo koncentracija prie artimiausių jautrių receptorių. Taip pat 30 p. 
pateikti informaciją apie kvapų valdymo (mažinimo) priemones, atsižvelgiant į ES GPGB 
informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

3.  Paraiškoje XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27 p. pateikti 
informaciją, nurodant visus ūkinės veiklos teritorijoje veikiančius/planuojamus stacionarius triukšmo 
šaltinius bei jų skleidžiamo garso lygius, 28 p.  –  informaciją apie triukšmo mažinimo priemones. 

AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., paraiška Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas, 
laikinai vykdantis Telšių departamento direktoriaus funkcijas                   Raimundas Raibužis   

D. Puodžiūnienė, tel. (8 444) 69991, el. p. dangira.puodziuniene@nvsc.lt
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