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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
2021-12-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Bekonas LT“, 
Čiukiškių km. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 6/26 (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 taisyklių,  patvirtintų 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“ (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 Kauno departamento 2021-11-29 raštu Nr. 
(2-11 14.3.12 Mr)2-137152 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos,  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir 
Agentūros pastabas:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 28 punktu Paraiška  turi būti pateikta ne tik *. pdf formatu, 
bet ir *.docx formatu.

2. Paraiškos 2 punkte nenurodyta, kad už 2,3 km vakarų kryptimi yra Varnupės k., o už 
2,4 km pietvakarių kryptimi – Svilių k., be to reikia patikslinti 1,7 km nutolusio gyvenamojo namo 
adresą – Trumpoji g. 2, Josvainių k.

3. Paraiškos 4 lentelės, įvertinant įrenginio atitikimą GPGB, 6 stulpelyje nurodoma, kad 
GPGB technologija netaikoma – turėtų būti „atitinka arba neatitinka“ ir pastabose nurodyti,  kodėl 
neatitinka.

4. Paraiškos 4 lentelėje 48, 49, 50, 51 punktuose teigiama, kad srutų rezervuaruose srutos 
dengiamos šiaudais – tai yra netiesa, nes pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus suteiktą 
informaciją rezervuarai šiaudais ar kitomis priemonėmis nedengiami.

5. Paraiškos 5 lentelėje nurodyta, kad vienu metu saugoma iki 20 t skruzdžių rūgšties ir 1 
t kalkių, tačiau 10 punkte pateiktame detaliame ūkinės veiklos aprašyme apie šių medžiagų 
naudojimą nerašoma.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

6. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad skysto mėšlo laikymui įrengti 8 atviri rezervuarai, 
tačiau dabar galiojančiame TIPK leidime numatyta, kad skystam mėšlui laikyti naudojami 6 atviri 
rezervuarai , 2 rezervuarai laikomi rezerviniais, o tiršta frakcija laikoma kompostavimo aikštelėse, 
kurių bendras plotas 5400 m2. Prašome nurodyti priežastį dėl pasikeitusio mėšlo tvarkymo būdo.

7. Prašome pateikti paaiškinimą, kodėl nepasikeitė susidarančio mėšlo kiekis, lyginant su 
dabar galiojančiu TIPK leidimu, padidinus kiaulių komplekso projektinį metinį pajėgumą nuo 
78200 iki 90000 vnt. bekonų.

8. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ 17 punkte nepateikta informacija apie 
pašarų ruošimo cecho aplinkos oro taršos šaltinius ir iš jų išmetamus teršalus į aplinkos orą.

9. Paraiškos16 punkte prašome nurodyti vandens suvartojimą pagal atskiras veiklas.
10. Paraiškos 18 lentelėje nurodytos BDS7 vidutinės metinės ir didžiausios momentinės 

koncentracijos neatitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ reikalavimų.

11. Pateiktame paviršinių nuotekų plane nenurodytos paviršinių nuotekų išleidimo vietos.
12. Laikant susidariusias pavojingas ir nepavojingas atliekas iki išvežimo, Paraiškoje jos 

turėtų būti aprašytos ir UAD „Bekonas LT“ teritorijos plane (schemoje) pažymėtos jų laikymo 
vietos.

13. Paraiškos 30 punkte nepateikta jokių GPGB atitinkančių kvapų sklidimo iš įrenginių 
mažinimo priemonių. 

Atsižvelgiant į tai, kad metinis kiaulių komplekso projektinis pajėgumas padidintas nuo 
78200 iki 90000 vnt. bekonų per metus, vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punktu, TIPK leidimas 
gali būti keičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo 
ar poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu šios procedūros privalomos ir gavus Agentūros 
atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar sprendimą dėl poveikio 
aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

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

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno departamento 2021-11-29 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-137152.

Direktorė Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „BEKONAS LT“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Bekonas LT“, adresu 
Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraiškos (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti dokumentus.

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. Prašome tikslinti kvapo sklaidos skaičiavimus atsižvelgiant į srutų rezervuarų fizinius 
duomenis arba pagrįsti, kuo remiantis aštuoni skirtingos talpos srutų rezervuarai vertinami kaip vienas 
neorganizuotas taršos šaltinis (603). 

2. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.4 p. reikalavimais (įvertinant 
foninį užterštumo lygį). 

3. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.1 p. reikalavimais. 
4. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo 

pačiu nurodant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos 
teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 

5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 16 p., 21.51 p., 31 p. 
reikalavimais.

6. Nepateiktos Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 lentelės. 
7. Prašome tikslinti Paraiškos 4 lentelėje bei XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 

30 p. pateikiamą informaciją apie kvapų sklidimo mažinimo priemones. Detalizuoti srutų rezervuarų 
uždengimui naudojamų šiaudų sluoksnio storį, uždengimo būdą, šiaudų sluoksnio atnaujinimo 
dažnumą ir kt., pagrindžiant, kaip bus užtikrinamas kvapo sklaidos skaičiavimuose priimtas kvapų 
sklidimo mažinimo efektyvumas. Pateikti informaciją apie preparatą SeoFoss, nurodant naudojimo 
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dažnumą, kiekius, įterpimo būdą. Nėra aišku, ar kvapo sklaidos skaičiavimuose atsižvelgta į 
planuojamą naudoti minėtą preparatą.

8. Pateikti kvapo emisijos skaičiavimuose taikyto Vokietijos inžinierių sąjungos (Verein 
Deutscher Ingenieure – VDI) standarto VDI 3894 Blatt 1 duomenis.

9. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant ūkinės veiklos metu susidarančių kvapų atitiktį 
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 
ore“ reikalavimams artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.

10. Prašome patikslinti ar atliekant triukšmo matavimus visi triukšmo šaltiniai veikė 
maksimaliu režimu (matavimai atlikti kovo mėnesį, esant neigiamai oro temperatūrai) bei kaip 
vasaros metu bus užtikrinami išmatuoti ir Paraiškoje nurodyti triukšmo lygiai.

11. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio atitiktį 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje.

12. Tikslinti Paraiškos informaciją pagrindžiant, kodėl kaip artimiausia gyvenamoji aplinka 
nevertinama sodyba adresu Čiukiškių k. 1.

UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r., paraiška Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius                                                                          Aurimas Raulinaitis

I. Drukteinienė, tel. 8 (37) 33 16 82, 8 623 24188, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229 el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt  
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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