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I. BENDROJI DALIS

1.  pavadinimas, gamybos (projektinis)  arba  (nominali)  galia, vieta (adresas).

UAB „Kurana“  vykdo  g. 19,  k., Pasvalio r. sav.,  sklype, kurio kad. Nr. 6753/0004:292.  sklypo plotas – 
7,9646 ha.  sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo  –  ir   teritorijos.  sklypui yra nustatyta 
melioruotos  ir melioracijos  apsaugos zona (7,96 ha);  apsaugos zona (1,59 ha); vandens tiekimo ir    
tvarkymo  apsaugos zona (1,52 ha); šilumos perdavimo  apsaugos zona (0,18 ha);  Lietuvos karstinis regionas (7,96 ha); 

  apsaugos zona (0,81 ha); elektros  apsaugos zona (0,16 ha);       apsaugos 
zona (0,08 ha).

 projektinis  24 070 t/m bioetanolio, 14 926 503 Nm3/m  31 889 000 kWh elektros energijos per metus, 33 191 000 
kWh  energijos per metus. Taip pat pagaminami žlaugtai,  kompostas,  koncentratas.

2.  veiklos aprašymas

Etilo alkoholio (bioetanolio) gamybos metu atliekami sekantys technologiniai procesai:

• Gr d  malimas;

• Milt  maišymas su vandeniu ir fermentais;

• Skystinimas;

• Sucukrinimas;

• Fermentacija;

• Distiliacija;

• Rektifikacija;

• Dehidratacija.

Gr d  malimas. Paruošti gamybai gr dai tiekiami iš Kooperatyvo „M šos aruodai“ gr d  elevatoriaus  ir supilami  tarpines gr d  talpas. Iš tarpin s gr d  talpos per 
dozatorius gr dai paduodami  plaktukinius mal nus, kur jie sumalami. Stipr s, pakopomis išd styti, nuolatiniai magnetai atlieka apsaugos nuo metalini  daleli  funkcij , 
neleisdami joms patekti  mal n . 
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Milt  maišymas su vandeniu ir fermentais. Tyr s maišymo talpoje B104, sumalti gr dai maišykle sumaišomi su šiltu technologiniu vandeniu ir SFL skys iu. SFL – tai 
krakmolo liku i  turintis skystis, kuriame yra iki 20 % saus  medžiag  ir naudojamas antros kartos etanolio gamybai. SFL skystis yra laikomas SG105 ir SG106 talpose. 
Taip pat d l antros kartos etanolio gamybos ieškomos papildomos atliekos turin ios krakmolo ar cukraus liku i . Technologinis vanduo laikomas PT031 talpoje. 
Technologinio vandens pH koreguojamas su koncentruota sieros r gštimi d l optimalaus ferment  darbo.  tyr s talp  B104 dozavimo siurbliai paduoda 40% -amilaz s ir 
50% NSP ferment . -amilaz  skaido krakmol   dekstrinus, o NSP fermentas skaido nekrakmolinius polisacharidus ir mažina klamp . Likusi dalis ferment  paduodami po 
garo inžektoriaus prieš masei patenkant  skystinimo talpas RV101 ir RV102.

Skystinimas. Prieš skystinimo talpas paruošta tyr , vandens garu, pakaitinama iki 80 – 85ºC temperat ros ir apie 2-2,5 valandos vyksta skystinimo procesas. Po to 
plokšteliniais šilumokai iais, temperat ra sumažinama iki 30-32ºC, dozuojama gliukoamilaz  ir mas  nukreipiama  fermentatorius arba mieli  kubiliukus. 

Sucukrinimas. Apcukrinimo procesas vyksta devyniuose fermentatoriuose. Taip sumažinama infekcijos rizika. 

Fermentacija. Miel s auginamos mieli  kubiliukuose. Vienam pildomam fermentatoriui reikalingas vienas mieli  kubiliukas. Miel s  fermentatori  paduodamos po 
vienos valandos nuo fermentatoriaus pildymo pradžios. Fermentacijos zona susideda iš 9 pagrindini  fermentacijos talp  (fermentatori ) ir buferin s MT-201 talpos. Sistema 
periodin , kas 8 valandas raugalas distiliuojamas iš naujo fermentatoriaus. Fermentacijos metu miel s cukr  ver ia  etanol  ir CO2. Fermentacijos proceso pabaigoje raugale 
susidaro apie 12 – 15% etilo alkoholio. CO2 praplaunama vandeniu K201 ir B202 kolonose ir pašalinama  aplink . Vieno fermentacijos bloko grafikas toks: pildymas 8 
valandos, fermentacija 56 valandos, ištuštinimas ir plovimas 8 valandos. Fermentatoriuje reikiama temperat ra 33-34ºC, palaikoma misai cirkuliuojant per plokštelin  
šilumokait . Kiekvienas fermentatorius turi po vien  plokštelin  šilumokait . Vengiant pakibusi  kiet j  daleli  nus dimo fermentacijos proceso metu ir užtikrinant ger  
maišym , fermentatoriuose bei buferin je MT-201 talpoje rengti skys io maišymo purkštukai. Fermentuotas raugalas iš kiekvieno fermentatoriaus yra pumpuojamas  
buferin  MT-201 talp , iš kurios pumpuojamas  distiliacij . 

Distiliacija. Fermentuota misa, prieš patekdama  distiliacijos kolon , šilumokai iu pašildoma žaliavinio alkoholio garais iš K301 kolonos. Sušildytas raugalas 
paduodamas  viršutin  distiliacijos kolonos dal . Kolonos viduje iš raugalo išgarinamas etilo alkoholis. Lik s skystis (žlaugtai) be bioetanolio surenkamas kolonos apa ioje, 
iš kur siurbliu išpumpuojamos  bioduj  žaliavos sumaišymo talp . Iš distiliacijos kolonos išeinantys žaliavinio alkoholio garai, kondensuojami šilumokaityje ir surenkami 
žaliavinio alkoholio talpoje. Nesikondensuojan ias sud tines dalis, kurias daugiausia sudaro CO2, ištraukia vakuuminis siurblys. Norint išvengti bioetanolio nuostoli , prieš 
atskiriant jas nuo proceso, nesikondensuojan ios dujos plaunamos aldehidiniame duj  plautuve.  Žaliavinis alkoholis pumpuojamas dviem kryptimis: 1)  distiliacijos kolonos 
K301 viršutin  dal ; ia paduodamas etilo alkoholis vaidina flegmos vaidmen , t. y. leidžia išeinan i  iš kolonos K301 viršaus žaliavinio alkoholio gar  koncentracij  padidinti 
iki maždaug 60% pagal alkoholio t r , bei sulaiko alkoholio gar  nešamas organikos daleles. 2)  rektifikacijos kolonos K302 apatin  dal , prieš tai pašildomas plokšteliniu 
šilumokai iu liuterinio vandens iš išgarinimo kolonos K303 šilumine energija, ir pereina katalitin  apdirbim  vario reaktoriuje R301.

Retrifikacija. Verdantis žaliavinio bioetanolio skystis garinamas rektifikacijos kolonoje. Prieš išeidami iš kolonos, kylantys garai prisotinami iki 95,5-96,0% alkoholio 
t rio. Dal  gar , kurie sunkiai kondensuojasi, sudaro aukštesnieji alkoholiai (fuzeliai ir aldehidai). Šie ypa  lak s komponentai, surenkami ir išleidžiami  aukštesni j  
alkoholi  kondensatori . Iš jo sukondensuoti lak s komponentai išleidžiami  požemin  fuzeli  talp . Gautas rektifikatas nukreipiamas  rektifikuoto alkoholio talp  B352. Iš 
jos, 95,5-96,0% t rio bioetanolio turintis rektifikatas, pumpuojamas  viršutin  dehidratacijos kolonos dal .
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Dehidratacija. Dehidratacijos kolonos dalyje cikloheksano pagalba bioetanolio turintis rektifikatas dehidratuojamas iki galutin s koncentracijos (min. 99,5% etanolio).

Dehidratuotas bioetanolis iš K351 kolonos apa ios siurbliu pumpuojamas per šilumokait  W355, kuriame atšaldomas iki 30ºC ir nukreipiamas  etilo alkoholio 
rezervuarus. Perpylimo  automobilius metu per sumaišymo mazg  etilo alkoholis maišomas su benzinu ir gaunami du produktai: E85 (15% benzino ir 85% etanolio), kuris 
tiekiamas  ir  etilo alkoholis (4% benzino ir 96% etanolio), kuris išvežamas  kuro bazes. Taip pat maišoma su kitais  (acetonas, 
etilacetatas, izopropilo alkoholis ir kt.) taip gaunant   gamybai.

Po distiliacijos gauti žlaugtai paduodami  bioduj  gamyb  (bioduj  žaliavos sumaišymo talp , po to  p dytuvus). Esant žlaugt  pertekliui, jie gali b ti parduodami 
kitiems rinkos dalyviams. Ta iau jei žlaugt  rinkai nereik s, bus pristabdyta etilo alkoholio gamyba. Taigi gamykla yra suprojektuota taip, kad pati sunaudoja gaunam  
šalutin  produkt . Taigi 250 000 m3 pagamina ir 250 000 m3 sunaudoja. Bioduj  gamybos renginiuose žlaugtai ir kitos papildomos žaliavos (sirupas, glicerolis) perdirbami  
biodujas. Bioduj  gamyba susideda iš biologin s mas s paruošimo, bioduj  gamybos ir atidirbusios biomas s perdirbimo (kompostas, biomas , biomas s koncentratas). 
Atskiruose sand liavimo rezervuaruose kaupiami:

• Žlaugtai (3000 m3 t rio maišymo talpa);

• Glicerolis, gaunamas perdirbant augalin  aliej   riebi j  r gš i  metilo ester  (RRME). Jis autocisternomis tiekiamas iš biodyzelino gamybos.

• Gliukoz s sirupas autocisternomis tiekiamas iš UAB „Amilina“.

Bioduj  gamyba. Pagrindin  biomas , patenkanti  p dytuvus (5 vnt.), yra žlaugtai, gaunami bioetanolio gamybos metu. Papildomai jei reikia, tam tikru santykiu 
paduodamos didesn  išeig  turin ios  medžiagos – glicerolis ir gliukoz s sirupas. P dytuvuose vyksta anaerobinis procesas.  P dymas vyksta mezofilin se (temperat ra iki 
39-42°C)  arba termofiliniame (temperat ra iki 43-47°C) procese. Kiekvienas p dytuvas turi šilumokait  pastoviai temperat rai palaikyti.  Anaerobinio p dymo metu išsiskiria 
biodujos, kuri  sud tyje yra 50-60% metano, 45-50% angliar gšt s, sieros vandenilio ir nežym s kiekiai vandenilio, amoniako bei vandens gar . Reakcijos metu išsiskyrusios 
biodujos iš p dytuv  viršaus patenka  nusierinimo talpas (valymui nuo sieros jungini ). Bioduj  valym  nuo sieros jungini  sudaro dvi talpos su plastikine krova, kuri 
nuolatos apipurškiama biomas s fugatu iš cirkuliacin s talpos.  Ant krovos paviršiaus auga sieros junginius oksiduojan ios bakterijos.  Biomas s fugatui tekant per krov , 
ant jos paviršiaus esantys mikroorganizmai maitinasi ištirpusiais sieros junginiais. Biochemini  reakcij  metu sieros junginiai paver iami  vanden  ir sier , kuri nus da 
cirkuliacin je talpoje ir drenažiniu siurbliu gr žinama  T17000 talp  ir sumaišoma su biomase.  Išvalytos biodujos tiekiamos  bioduj  talpykl . Duj  talpykla – tai žemo 
sl gio iki 25 mbar dvigubos membranos tipo duj  talpykla (2150 m3). Biodujos yra laikomos vidin je membranoje. Panaudojant orap tes palaikomas sl gis tarp vidin s ir 
išorin s membran . Sl gis atlieka laikom j  bioduj  susl gimo/išlaikymo funkcij  ir tuo pa iu metu išple ia išorin  membran . Duj  talpykla apr pinta lygio davikliu, 
teikian iu duj  talpyklos užpildymo duomenis. 

Elektros ir šilumin s energijos gamyba. Iš bioduj  talpyklos biodujos tiekiamos   termofikacin  elektrin . Joje rengti keturi vidaus degimo varikliai – koogeneratoriai, 
kiekvienas po 1000kW elektrin s ir 1003kW šilumin s galios. Taip pat yra du garo katilai – utilizatoriai  po 1000 kg/h, du po 6000 kg/h našumo garo katilai ir nuo 2020 m. 
kovo m n. vienas 10 t/h galios biokuro katilas kartu su 1,5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Garo katiluose – utilizatoriuose  gaminamas garas panaudojant iš kogeneratori  
išmetam  degimo produkt  šilum . Degimo produktai nuo kogeneratori  ir garo katil  nuvedami  atskirus d mtraukius: 2 kaminai  rengti kogeneratoriams (vienam kaminui 
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2 kogeneratoriai ir katilas – utilizatorius) ir 2 kaminai garo katilams (vienam kaminui 1 garo katilas) ir vienas atskiras biokuro katilui. Garo katilas Nr.1 (4,5 MW) degina 
biodujas ir gamtines dujas, o garo katilas Nr.2 (4,5 MW) – biodujas, gamtines dujas ir fuzelius. Biokuro katilas k renamas smulkinta mediena.

Avariniu  sustojus visiems biodujas deginantiems  t. y. kogeneratoriams ir garo katilams, biodujos deginamos  fakele.  fakelas taip pat 
užtikrina     situacijose, kai dujinis variklis ar garo katilas negali priimti  

Biokuro  eksploatacijos metu susidaro medienos pelenai, vadovaujantis Gamybos  priskyrimo prie   tvarkos aprašu (Žin., 2012, 
Nr. 11-485), laikomi šalutiniais produktais ir tvarkomi pagal Medienos kuro  tvarkymo ir naudojimo taisykles (Žin. 2011, Nr. 5-168). Per metus susidaro apie 
100 t medienos    

Pelenai, kurie atitinka Gamybos  priskyrimo prie   tvarkos apraše (Žin., 2012, Nr. 11-485), nustatytus priskyrimo prie   
kriterijus,  ir naudojami pagal Medienos kuro  tvarkymo ir naudojimo taisykles (Žin. 2011, Nr. 5-168) nustatytus reikalavimus, laikomi šalutiniais 
produktais ir naudojami       rekultivavimui. 

Šalutiniams produktams atliekami laboratoriniai tyrimai cheminiams  rodikliams nustatyti:  anglies kiekis (% sausosios  fosforo (P), 
kalio (K), kalcio (Ca), magnio (Mg) koncentracijos (mg/kg sausosios  boro (B), vanadžio (V), švino (Pb), kadmio (Cd), chromo (Cr), vario (Cu), nikelio (Ni), 
cinko (Zn), gyvsidabrio (Hg), arseno (As) koncentracijos (mg/kg sausosios  benz(a)pireno koncentracija (µg/kg sausosios   pH. Kadangi  

 laikotarpiu susidarantis  kiekis yra mažesnis nei 200 t,   tyrimams atlikti imami per metus   kiekiui. 
Vadovaujantis medienos kuro  tvarkymo ir naudojimo  (Žin. 2011, Nr. 5-168) 28 p., c   kiekis pelenuose, turi neviršyti 3.1 

    :

3.1 . Didžiausiosios leidžiamosios   koncentracijos pelenuose 

    rekultivavimui
Medžiaga

DLK, mg/kg sausojoje 

Boras (B) 200 250

Vanadis (V) 150 150

Nikelis (Ni) 20 30

Chromas (Cr) 20 30

Kadmis (Cd) 3 5

Švinas (Pb) 40 50

Varis (Cu) 100 200

Cinkas (Zn) 1000 1500

Arsenas (As) 3 3
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Medžiaga
    rekultivavimui

DLK, mg/kg sausojoje 

Gyvsidabris (Hg) 0,2 0,2

Benz(a)pirenas, µg/kg 0,5 0,5
Nustatyta vadovaujantis Lietuvos  ir   centro filialo   laboratorijos atliktais  rezultatais (išskyrus  (V) ir 

Prieš perduodant naudoti       rekultivavimui UAB „Kurana“ vykdo   ir  su kompostu, 
taip pat gali taikyti kitus   praktikos paruošimo naudoti (apdorojimo)  pvz. sausinimas, skiedimas ir panašus paruošimas. 

Gamybos  priskyrimo prie   tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 11-485)    gamybos liekanos, bet  
 tvarkymo     laikomos atliekomis ir turi  tvarkomos vadovaujantis     aktais. Už 

gamybos   prie   ar  atsakinga pati 

Biomas s, komposto ir biomas s koncentrato gamyba. Biomas  susidaro bioduj  gamybos metu. Ši biomas  gali b ti dekantuojama arba perdirbama  biomas s koncentrat  
ir švar  vanden . Pastarasis yra tinkamas naudoti bioetanolio gamyboje. 

Biomas s perdirbimo sistem  sudaro šios dalys:

• Mechanin  atskyrimo sistema naudojant centrif gas (gaunama skysta faz  ir kompostas);

• Skystosios faz s filtravimas VSEP/UF/NF renginiuose (gaunamas dalinai išvalytas vanduo ir biomas s koncentratas);

• Dalinai išvalyto vandens galutinis filtravimas dviej  pakop  reversin s osmoz s (RO) renginiuose (gaunamas švarus vanduo, tinkamas bioetanolio gamybai ir 
druskingas koncentratas. Druskingas koncentratas tarpin je talpoje sumaišomas su skysta faze atb gan ia iš po centrif g  ir gr žinamas perdirbimui  
VSEP/UF/NF renginius).

Mechaninio atskyrimo metu iš biomas s pašalinama kietosios dalel s (kompostas). Gauta skysta faz  nukreipiama  VSEP/UF žaliavos kaupimo talpyklas (2 talpos 
po 200 m3 ir viena 60 m3). Gautas kompostas (4 909 t/metus), transporteriais, perkeliamas  traktorines priekabas ir išgabenamas  laikymo aikštel  – m šlid , kurioje telpa 
10 000 m3, lik s kiekis – 9500 m3 parduodamas kininkams. Jei kininkai nebeperka – komposto gamyba yra sustabdoma. 

Biomas s skystosios faz s filtravimas VSEP renginiuose vykdomas partij  metodu. Pradedant partij  užpildoma viena iš žaliavos kaupimo talpykl  ir jungus VSEP 
renginius pradedamas filtravimas, kuris vyksta iki pasiekiamas reikiamas biomas s koncentratas, t. y. sukoncentravimo lygis. Filtravimo metu atskirtas dalinai išvalytas 

vanduo (permiatas), surenkamas dalinai valyto vandens talpykloje (200 m3 t rio). Kita srauto dalis (biomas s koncentratas) nukreipiamas  biomas s koncentrato talp  (200 
m3 t rio). 

Biomas s skystos faz s filtravimas UF/NF renginiuose vyksta nepertraukiamai. Iš žaliavos talpos biomas s skysta faz  paduodama  UF (ultra filtracija), po UF 
gaunamas biomas s koncentratas kuris pastoviu srautu tiekiamas  biomas s koncentrat  talp . Permiatas tiekiamas  žaliavos kaupimo talpykl , iš kurios paduodamas  NF 
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(nano filtravim ). Po nano filtracijos gaunami du srautai, koncentratas tiekiamas  biomas s koncentrato talp  (200 m3 t rio), permiatas  permiato žaliavin  talp  (200 m3 

t rio) iš kurios paduodamas  RO dviej  laipsni   sistem . 

Iš biomas s koncentrato talpos, biomas s koncentratas autocisternomis arba srutovežiais vežamas   ir    rezervuarus – lag nas (UAB „Kurana“ 
lag nos t ris 10.000 m3,       – apie 52.000 m3), kai negalima tr šti lauk . Tr šimo periodo metu tiek biomas , tiek biomas s 
koncentratas parduodamas kininkams. Esant biomas s pertekliui arba nepalankioms meteorologin ms s lygoms tr šimo periodu, biomas s gamyba stabdoma.  

gyvendinus P V sprendinius, dalis (iki 31 000 t/ metus) bioetanolio gamybai naudojam  gr d  (kvietrugiai, pašariniai kvie iai, kukur zai ir kt.) gali b ti pakeista 
krakmolo arba cukraus liku i  turin iomis atliekomis. Visos atliekos bus naudojamos skysto pavidalo ir  technologin  proces  dozuojamos ta pa ia SFL linija. Bioetanolio 
gamybos procesas naudojant šias atliekas bus analogiškas kaip ir naudojant gr dus. Atliek  tiekimas  gamyb  bus organizuojamas tiesiogiai iš jas atvežusio autotransporto. 
Detali informacija apie atliek  naudojim  XI skyriuje. 

Bioetanolio gamybos technologin  schema pateikta paraiškos priede Nr. 2.

UAB „Kurana“ bioetanolio gamybos,  gamybos, biokuro  veiklos metu susidaro šalutiniai produktai: žlaugtai,  kompostas,  
koncentratas, medienos pelenai iš biokuro  atitinka Gamybos  priskyrimo prie   tvarkos apraše, patvirtintame LR Aplinkos ir  

 2012 m. sausio 17 d.  Nr. D1-46/4-63, nustatytus kriterijus:

- gamybos liekanos susidaro pagrindinio produkto gamybos proceso metu:

• žlaugtai susidaro bioetanolio gamybos metu  dokumentas –   schema, 2 priedas; UAB „Kurana“  standartas  
300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis reglamentas, 17 priedas);

•  kompostas ir  koncentratas susidaro  gamybos metu (  dokumentas –   schema, 2 priedas; UAB 
„Kurana“  standartas  300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis 
reglamentas, 17 priedas); 

• medienos pelenai iš biokuro  susidaro biokuro  veiklos metu  dokumentas –   schema, 2 priedas; UAB 
„Kurana“  standartas  300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis 
reglamentas, 17 priedas);

- gamybos  naudojimas yra žinomas, tokias medžiagas ar daiktus naudoti 

• visi šie produktai: žlaugtai,  kompostas,  koncentratas, medienos pelenai yra: 

identifikuoti kaip  produktai Lietuvos Respublikos   ministro 2019 m.  10 d.  Nr. 3D-292 patvirtintame 
Lietuvos Respublikos rinkai  ir      identifikavimo  ir išbraukimo iš šio  tvarkos apraše 

 ir/ar  laukams   dokumentas – sutartys su        
koncentrato, komposto, medienos  perdavimo,17 priedas;
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• medienos  naudojimas dirvos        rekultivavimui numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014 m. birželio 25 d.  Nr. D1-572 patvirtintomis Medienos kuro  tvarkymo ir naudojimo  (Žin., 2011, Nr. 5-168) 

 ir/ar  laukams   dokumentas – sutartys su     17 priedas);

• žlaugtai naudojami  gamybai arba, esant pertekliui, parduodami kitiems rinkos dalyviams   gamybai  dokumentai – 
  schema, 2 priedas; UAB „Kurana“  standartas  300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams 

produktams ir  naudojimo techninis reglamentas, 17 priedas; perdavimo kitiems rinkos dalyviams sutartys, 17 priedas);

- gamybos liekanos gali  panaudotos tiesiogiai be jokio papildomo apdirbimo: 

• žlaugtams naudoti  gamyboje jokio papildomo apdirbimo nereikia  dokumentas –   schema, 2 priedas; UAB 
„Kurana“  standartas  300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis 
reglamentas, 17 priedas);

•  kompostas ir  koncentratas  dokumentas –   schema, 2 priedas; UAB „Kurana“  standartas  
300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis reglamentas, 17 priedas);

• medienos pelenai perduodami  ar    be jokio papildomo apdorojimo  dokumentas – sutartys su  bei 
   17 priedas);

- gamybos  naudojimas yra 

•   naudojimas yra  technologiškai  dokumentas–   schema, 2 priedas; UAB „Kurana“  
standartas  300092090-01:2013, 17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techninis reglamentas, 17 priedas) 
bei iš   

•  naudojimas  gamybai numatytas   schemoje, 2 priedas; UAB „Kurana“  standarte  300092090-01:2013, 
17 priedas; gamybos  priskyrimo šalutiniams produktams ir  naudojimo techniniame reglamente, 17 priedas); 

• žlaugtai,   koncentratas, kompostas, medienos pelenai perduodami naudoti kitiems rinkos dalyviams pagal sutartis, 17 priedas).

Gamybos proceso metu    tolimesnis naudojimas, saugojimo  Apibendrinta  apie šalutinius produktus ir   
bei   pateikta 3.2 

Žlaugtai – tai skystis be etanolio,  distiliacijos kolonos  Iš  siurbliu išpumpuojami   žaliavos sumaišymo  po to   (5 
vnt.).  vyksta anaerobinis procesas.   vyksta   iki 39-42°C)  arba termofiliniame  iki 43-47°C) procese. 
Kiekvienas  turi  pastoviai  palaikyti. Reakcijos metu išsiskyrusios biodujos iš  viršaus pateka  nusierinimo talpas. 

  metu sieros junginiai bus    ir  kuri   talpoje ir drenažiniu siurbliu   T17000  ir 
sumaišoma su biomase. Išvalytos biodujos tiekiamos     talpykla – tai žemo  iki 25 mbar dvigubos membranos tipo duj  talpykla (2150 m3). 
Iš  talpyklos biodujos tiekiamos    kur sudeginamos. Žlaugtai (kaupiami 3000 m3  maišymo talpoje) nuvedami perdirbti   
gamybos  arba parduodami kitiems rinkos dalyviams.
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 – susidaro  gamybos metu, naudojant  atskyrimo  (centrifuguojant) (84 830 t/metus). Mechaninio atskyrimo metu gaunama 
skysta  (79 921 t/metus) ir kompostas (4 909 t/metus). Gauta skysta  (79 921 t/metus) nukreipiama  VSEP/UF žaliavos kaupimo talpyklas (2 talpos po 200 m3 
ir viena 60 m3). Gautas kompostas (4 909 t/metus), transporteriais, perkeliamas  traktorines priekabas ir išgabenamas  Jei  nebeperka – komposto 
gamyba yra sustabdoma.

 koncentratas – gaunamas  likusios po  gamybos metu. Perdirbimo metu vykdomas skystosios  filtravimas VSEP/UF/NF 
 Filtravimo metu gaunamas dalinai išvalytas vanduo ir  koncentratas. Filtravimo metu atskirtas dalinai išvalytas vanduo (permiatas), surenkamas 

dalinai valyto vandens talpykloje (200 m3). Kita srauto dalis  koncentratas) nukreipiamas   koncentrato  (1 talpa 200 m3).

Kai negalima    koncentratas laikomas  ir     UAB „Kurana“ lag nos t ris 10.000 m3,    
   – apie 52.000 m3. Esant biomas s pertekliui arba nepalankioms meteorologin ms s lygoms tr šimo periodu, biomas s gamyba stabdoma. 

Apibendrinta informacija apie šalutinius produktus ir j  laikym  bei naudojim  pateikta 3.2 lentel je.

3.2 .   laikymas ir tolimesnis naudojimas

Nr.
Gamybos proceso 

metu susidar  
šalutiniai produktai

Per metus 
susidarantys kiekiai 

(preliminariai)

Tolimesnis perdirbimo 
procesas ( renginys)

Tolimesnio perdirbimo 
metu gautos medžiagos, 

žaliavos
Gaut  medžiag , žaliav  laikymo vieta, paj gumas

1 2 3 4 5 6

1 Žlaugtai 216 543 m3/metus P dytuvai, 5 vnt. Biodujos ir biomas
 talpykla – tai žemo  iki 25 mbar 

dvigubos membranos tipo, 2150 m3 talpos

biomas s koncentratas 
VSEP/UF žaliavos kaupimo talpyklas (2 talpos 

po 200 m3 ir viena 60 m3).

kompostas
Nelaikoma. Transporteriais perkeliamas  

traktorines priekabas ir išgabenamas 
2 Biomas 203 593 m3/metus

Perdirbimas naudojant 
 atskyrimo 

  
VSEP/UF/NF

vanduo Vandens laikymo talpa 200 m3 

3
Biomas s 

koncentratas
41 669 m3/metus - -  koncentrato talpa (1 talpa 200 m3)

4
Medienos pelenai iš 

biokuro katilin s
100 t/metus

Maišymas/homogenizavimas 
su kompostu 

 naudoti  
   

  
rekultivavimui

Medienos pelenai surenkami susidarymo vietoje  
7-10 m3  ir reguliariai išgabenami 

autotransporto  
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3. Veiklos  kurioms išduodamas leidimas

UAB „Kurana“ yra apjungusi bioetanolio bei elektros ir  energijos iš  energijos  (anaerobinio proceso metu 
  gamybos technologinius procesus     Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

 generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.  Nr.    veiklos  klasifikatoriaus patvirtinimo" (Žin., 2007, 
Nr. 119-4877)  veikla priskiriama šios  veiklos  20.14.00.

1   leidžiama vykdyti  veikla
 pavadinimas  planuojamos vykdyti veiklos  pavadinimas pagal  1  ir kita tiesiogiai susijusi veikla

UAB „KURANA“
bioetanolio gamybos 

4.1.    gamyba:
4.1.2. deguonies    alkoholio,     ir    

   

4. Veiklos  kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti  veikla,  gamybos (projektinis) 

   veikla nepatenka  Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo    (aktuali redakcija) 1 priede   

5. Informacija apie  vadybos 

  Bioetanolio gamybos  aplinkos apsaugos vadybos sistema   
         

6.   pagal  
  Paraiškos deklaracijoje,   UAB „Kurana“ transporto padalinio vadovas Darius Kairys, nurodoma, kad Paraiškoje pateikta informacija 

yra teisinga, tiksli ir visa.
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2   atitikties GPGB palyginamasis 

Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

1. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 aplinkos    

1 GPGB. Ne  nei nurodyta, ir laikantis 
EN   iš   ir 
(arba)  vamzdžiais    

 

- Atitinka

Degimo   atliekama ir bus  toliau 
 pagal    aplinkos  

monitoringo  Teršalai ir    
dažnis nustatytas vadovaujantis  LAND 43-2013 ir 

  iš     
 normomis.

2. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 aplinkos    

2 GPGB. Ne  nei nurodyta, ir laikantis 
EN   ne iš  

 ir (arba)  vamzdžiais   
  

- Atitinka

Degimo   yra atliekama ir bus 
toliau  pagal    
aplinkos monitoringo  Teršalai ir  

 dažnis nustatytas vadovaujantis  
 aplinkos monitoringo nuostatuose  

3. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 aplinkos   teršalai.

3 GPGB. Siekiant sumažinti iš  
 ir (arba)    išmetamo CO 

ir     GPGB yra 
optimizuoti 

Degimas optimizuojamas pasirenkant  
  ir  tinkamai 

eksploatuojant – tai apima  
 ir buvimo degimo zonoje  

 kuro ir degimo oro  bei 
degimo  

Degimo valdymo pagrindas –  
 ir automatizuotas  degimo 
 (pvz., O2, CO, kuro ir oro santykio ir 

  reguliavimas.

- Atitinka

UAB „Kurana“ naudojami  deginantys 
 turi automatizuotas degimo  ir 

reguliavimo sistemas. Jos leidžia operatyviai 
reguliuoti  (stebimas deguonies kiekis, kuro 
ir oro santykis). Taip pasiekiamas optimalus degimo 
režimas.

4. Aplinkos oras GPGB išvados  
  

 aplinkos   teršalai. - Atitinka Didžioji dalis   energijos gaunama 
deginant biodujas ir gamtines dujas. Esamuose 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

 gamybos 
dideliais kiekiais

4 GPGB. Siekiant sumažinti iš  
 ir (arba)     NOX 

 GPGB yra taikyti  iš toliau 
  arba  

• kuro pasirinkimas;

• pakopinis deginimas;

•   recirkuliacija 

•   recirkuliacija 

• mažai NOX išmetantis degiklis arba labai 
mažai NOX išmetantis degiklis;

•   naudojimas;

• selektyvioji  redukcija (SKR);

• selektyvioji  redukcija 
(SNKR).

katiluose taikoma  recirkuliacija, o tai leidžia 
sumažinti    NOx 

5. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 aplinkos   teršalai.

5 GPGB. Siekiant išvengti  išmetimo  
 iš   ir (arba)  

arba sumažinti   GPGB yra taikyti  
iš toliau   arba  

• kuro pasirinkimas;

• skystojo kuro purškimas;

• audekliniai, keraminiai arba metaliniai 
filtrai.

- Atitinka

Siekiant sumažinti aplinkos oro   malimo 
procese,   yra  oro valymo 

 (po 18  kiekvienam  kurie 
surenka 94,2 %    darbas be 

 nenumatomas.

6. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 aplinkos   teršalai.

6 GPGB. Siekiant išvengti SO2 išmetimo   
iš   ir (arba)  arba 
sumažinti jo  GPGB yra taikyti  iš 
toliau   arba juos abu:

- Neaktualu

Biodujos prieš   
 yra išvalomos nuo sieros  

  nuo sieros  sudaro dvi 
talpos su plastikine  kuri nuolatos 
apipurškiama  fugatu iš  
talpos.  Ant  paviršiaus auga sieros junginius 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

• kuro pasirinkimas;

• šarminis  valymas.

 bakterijos.   fugatui tekant 
per  ant jos paviršiaus esantys 
mikroorganizmai maitinasi ištirpusiais sieros 
junginiais.   metu sieros 
junginiai    ir  kuri  

 talpoje.

7. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Naudojant SKR arba SNKR   išmetami 
teršalai

7 GPGB. Siekiant sumažinti   išmetamo 
amoniako, kuris naudojamas taikant 

   (SKR) ir 
(arba)    
(SNKR) taršai NOX mažinti,  GPGB yra 
optimizuoti SKR arba SNKR  ir 
(arba)  (pvz., optimizuoti reagento ir 
NOX  homogeniškai paskirstyti 

 ir naudoti optimalaus dydžio reagento 
lašelius).

- Neaktualu
Selektyviosios  redukcijos (SKR) ir (arba) 
selektyviosios  redukcijos(SNKR) 
metodai nenaudojami.

8. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Vykstant kitiems procesams ir (arba) iš  
   kiekio mažinimo 

metodai

8 GPGB. Siekiant sumažinti galutiniu 
  apdorojimo etapu  

  ir efektyviau naudoti išteklius, 
GPGB yra naudoti  toliau  

  proceso metu  
dujoms apdoroti:

• perteklinio arba susidariusio vandenilio 
atgavimas ir naudojimas;

•   ir  
  atgavimas ir naudojimas;

- Neaktualu
Bioetanolio gamybos technologiniai etapai vyksta be 

  aplinkos 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

• panaudoto oro panaudojimas;

• HCl atgavimas  naudojimo tikslais 
naudojant   

• H2S atgavimas  naudojimo tikslais 
naudojant    
aminais;

•  ir (arba)   vilkimo 
mažinimo metodai.

9. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Vykstant kitiems procesams ir (arba) iš  
   kiekio mažinimo 

metodai

9 GPGB. Siekiant sumažinti galutiniu 
  apdorojimo etapu  

  ir efektyviau naudoti  
GPGB yra pakankamo šilumingumo proceso 
metu   srautus nukreipti   

   teikiama ne 
proceso metu    
nukreipimui     o 8a ir 8b 
GPGB taikymui.

- Neaktualu
Bioetanolio gamybos technologiniai etapai vyksta be 
pakankamo kiekio  šilumos susidarymo.

10. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Vykstant kitiems procesams ir (arba) iš  
   kiekio mažinimo 

metodai

10 GPGB. Siekiant sumažinti vamzdžiais   
    GPGB yra 

vieno iš toliau   arba  derinio 
taikymas:

• kondensacija;

• absorbcija;

• šlapiasis  valymas;

- Neaktualu

Perteklinis  kiekis sudeginamas fakele. 
   kurios  aplinkos  

nepatenka biodujos –  organiniai junginiai, 
 didžioji dalis degimo proceso metu 

oksiduojama  galutinius degimo produktus anglies 
 ir 

     
duomenimis bendras išmestas   aplinkos   

  kiekis bus 8,826 t, kas sudaro 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

• katalizinio oksidavimo 

• terminio oksidavimo 

2,97 % nuo visos  taršos. LOJ  
ribojimas yra 

11. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Vykstant kitiems procesams ir (arba) iš  
   kiekio mažinimo 

metodai

11 GPGB. Siekiant sumažinti vamzdžiais   
   GPGB yra vieno iš 

toliau   arba  derinio 
taikymas:

• ciklonas;

• elektrostatinis nusodintuvas;

• audeklinis filtras;

• dvipakopinis  filtras;

• keraminis arba metalinis filtras;

• šlapiasis  valymas  šalinti.

- Atitinka

Technologiniuose  ir  
apdorojimo pastate  aplinkos oro teršalai 
valomi biofiltre,   valymo sistemoje 
(„šlapio“ tipo dvejuose nuosekliai  
skruberiuose).

Biokuro  naudojamas   
  valymas (sausas + šlapias) 

multiciklonas + kontaktinis kondensacinis 
ekonomaizeris.

  susidariusios kietosios  
valomos rankoviniame filtre.   yra 

 po 18  kiekvienam  kurie 
surenka 94,2 %    darbas be 

 nenumatomas).

Šiuo metu testuojamas papildomas išmetamo oro  
 valymo etapas su  

lempomis ir aktyvios anglies filtru. Šiame  
neutralizuojami   kurie ateina po 

12. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Vykstant kitiems procesams ir (arba) iš  
   kiekio mažinimo 

metodai

12 GPGB. Siekiant sumažinti   išmetamo 
sieros dioksido ir   

 (pvz., HCl)  GPGB yra naudoti 
  

- Neaktualu
Bioetanolio gamybos  sieros dioksidas 
nesusidaro.  deginamos biodujos prieš 

 yra išvalomos nuo sieros 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

13. Aplinkos oras

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Iš terminio oksidavimo   
 kiekio mažinimo metodai.

13 GPGB. Siekiant sumažinti iš terminio 
oksidavimo     NOX, CO 
ir SO2  GPGB yra naudoti  toliau 

  

• didelio NOx  kiekio šalinimas iš 
proceso metu   

• papildomo kuro pasirinkimas;

• mažai NOx išmetantis degiklis;

• regeneracinis terminio oksidavimo 

• degimo optimizavimas;

• selektyvioji  redukcija;

• selektyvioji  redukcija.

- Neaktualu
 terminio oksidavimo  (-iai) 

nenaudojami.

14. Vanduo

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

  išleidžiami teršalai

14 GPGB. Siekiant sumažinti    
 galutinio apdorojimo (paprastai 

biologinio apdorojimo)   
  ir     

 GPGB yra taikyti integruoto  
tvarkymo ir valymo  kurioje tinkamai 
derinami   integruoti metodai, 
teršalams  šaltinyje atgauti skirti metodai ir 
parengiamojo apdorojimo metodai, remiantis 
informacija, gauta iš GPGB išvadose  

  ir   valymo ir 
(arba) tvarkymo  chemijos sektoriuje 
nurodyto   aprašo.

- Atitinka

Bioetanolio gamybos metu   
nuotekos nuvedamos   gamybos  
Taigi,  gamybai ir praplovimams 
sunaudojamas vanduo nenukanalizuojamas.  
gamybos metu susidariusi   
ir gaunamas kompostas bei skystoji   
perleidus per VSEP/UF/NF  gaunamas 

 koncentratas ir dalinai švarus vanduo. 
   dalinai švarus 

vanduo visiškai išvalomas, kad  galima 
panaudoti  bioetanolio gamyboje.

Pagrindinis bioetanolio gamybos metu susidarantis 
skystas šalutinis gamybos produktas yra žlaugtai. 

 savo   ir  panaudojimo 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

 žlaugtai neišleidžiami kaip nuotekos, o 
panaudojami  gamybai.

15. Ištekliai

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Efektyvus  naudojimas

15 GPGB. Siekiant efektyviau naudoti 
 išteklius, GPGB yra toliau 

  taikymas:

• katalizatoriaus pasirinkimas;

•  apsauga;

• proceso optimizavimas;

• katalizatoriaus veiksmingumo 

- Neaktualu Katalizatoriai  veikloje nenaudojami.

16. Ištekliai

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Efektyvus  naudojimas

16 GPGB. Siekiant efektyviau naudoti 
išteklius, GPGB yra atgauti ir  panaudoti 
organinius tirpiklius.

- Neaktualu Organiniai tirpikliai  veikloje nenaudojami.

17. Atliekos

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

Liekanos

17 GPGB. Siekiant išvengti  išmetimo 
arba, jei tai praktiškai  sumažinti 

   GPGB yra naudoti 
 toliau   

•  susidarymo išvengimo arba  
kiekio sumažinimo metodus;

•  atgavimo pakartotiniai panaudoti 
arba perdirbti metodus;

• energijos atgavimo metodus.

- Atitinka

UAB „Kurana“ taikoma bioetanolio gamybos 
technologija yra :

• bioetanolio gamybos metu susidarantys žlaugtai 
naudojami kaip žaliava  gamybai. Iš 

 gaunamos biodujos sudeginamos  
kogeneratoriuose, gaminant  ir  

   

•  susidaranti  gamybos metu, taip 
pat netampa atlieka, bet panaudojama  

• etanolio rektifikacijos produktas – fuzeliai, 
sudeginami   gaminant 
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Eil. 
Nr.

Aplinkos 
komponentai, 

kuriems 
daromas 
poveikis

Nuoroda  ES GPGB 
informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

18. Eksploatacija

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 eksploatacijos 

18 GPGB. Siekiant išvengti  išmetimo  
 sugedus  arba sumažinti   

GPGB yra taikyti visus toliau nurodytus 
metodus:

• labai svarbios  nustatymas;

• labai svarbios  patikimumo 
valdymo programa;

•  labai svarbios  sistemos.

- Atitinka

19. Eksploatacija

GPGB išvados  
  
 gamybos 

dideliais kiekiais

 eksploatacijos 

19 GPGB. Siekiant išvengti  išmetimo  
 ir išleidimo   

eksploatacijos  arba sumažinti  
 GPGB yra proporcingai atsižvelgiant  

galimai     
priemones, skirtas:

• paleidimui ir sustabdymui;

• kitoms  (pvz.,  ir 
   darbams ir 

 ir (arba)   
apdorojimo  valymo veiksmams), 

 tokias, kurios    
tinkamam  veikimui.

- Atitinka

 yra    
eksploatavimo  bei galimas avarijas. 

    aptikimo ir 
 sistema: Rektifikacijos patalpoje yra 

sumontuota uždujinimo sistema Regard-2400 Nr. 
ARYN-0019 su 4 davikliais Polytron SE Ex LC M. 
Davikliai periodiškai, kas 6  metrologiškai 
tikrinami.

Etilo alkoholis  uždarose talpose. 
 viršuje esantys lygio davikliai fiksuoja talpos 

 Suveikus davikliui, automatiškai 
perjungiamas pildymas   

Saugojimo talpyklos ir pakrovimo/iškrovimo 
 projektuoti taip, kad išvengti grunto ir 
 taršos: etilo alkoholio talpyklos pastatytos 

betoniniame aptvare. Sumontuota  pildymo 
sistema – lygio davikliai su informavimo ir 
automatiniu perjungimu.

Eksploatuojant  atitinkamu dažniu ir metodais 
yra vykdoma    

    

II. LEIDIMO 
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3  Aplinkosaugos  planas.
UAB „Kurana“ naudojamos bioetanolio,  iš gamybos metu   elektros ir  energijos gamybos technologijos 

atitinka ES GPGB reikalavimus,  aplinkosaugos  planas nesudaromas.

7. Vandens išgavimas.

Geriamas vanduo  tiekiamas pagal vandens  UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Kurana“  geriamojo vandens tiekimo ir 
 tvarkymo  Sutartis neterminuota, leistini suvartoti vandens kiekiai nenustatyti. Sutarties kopija pridedama paraiškos priede Nr. 6. 

4  Duomenys apie  vandens  iš kurio leidžiama išgauti  vandens išgavimo  ir  išgauti vandens 
 

 nepildoma, vanduo iš paviršinio vandens telkinio neišgaunamas.

5  Duomenys apie  išgauti požeminio vandens 
 nepildoma, požeminis vanduo neišgaunamas.

8. Tarša  aplinkos 

Pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai bus   biokuro   priklausiusi UAB „EKO TERMO“),   
Taip pat teršalai  aplinkos  bus išmetami bioetanolio ir  gamybos metu, saugant ir kraunant/iškraunant  bei 

  TIETJEN DA 547 (2 vnt.) generuos   (C) emisijas. Teršalai  aplinkos  bus išmetami per   – a. t. š. 011.

  veikiantys du kogeneratoriai su garo katilais – utilizatoriais GARIONI NAVAL NG/EG degins biodujas, 
 anglies monoksido (A), azoto  (A),   (A) bei sieros dioksido (A) emisijos bus šalinamos per du atskirus kaminus – a. 

t. š. 001 ir 012. Garo katile Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) Nr. l bus deginamos  dujos ir biodujos. Degimo produktai  aplinkos  bus 
pašalinami per   (a. t. š. 002). Garo katile Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) Nr. 2. Bus deginamos biodujos ir fuzeliai. Veikiant pilna 
galia ir naudojant dujas maksimalia apimtimi, galia – 4,5 MW (istoriškai, naudojant  kuro  buvo numatyta  galia – 3,63 MW). 
Numatoma, kad garo katilai Buderus Logan SHD 815 dirbs pilnu  (4,5 MW). Degimo produktai  aplinkos  bus pašalinami per a. t. š. 013. 
Deginant gamtines dujas, fuzelius ir biodujas  aplinkos  išskiriamas anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidai (A) ir kietosios  
(A).  galia priklauso nuo naudojamo kuro  

Biokuro   katile POLYTECHNIK PRO 6500 (6,5 MW) deginant   per  (a. t. š. 174)  aplinkos  
išsiskiris anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios  (A).   pakrovimo iškrovimo metu bus išmetamos kietosios 

 (C) (a. t. š. 607).
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Tarša  aplinkos  numatoma ir per a. t. š. 003 –  nuo    aplinkos  išsiskirs acto  amoniakas, etanolis, 
fenolis, formaldehidas, LOJ, sieros vandenilis. 2020 m. kovo 4 d. Aplinkos apsaugos  Aplinkos  departamento   skyriaus 
specialistai atliko taršos šaltinio Nr. 003  tyrimus ir papildomai  dimetilsulfido, acetono, benzeno, cikloheksano, etilbenzeno,  
stireno ir tolueno emisijas.   protokolas taip pat pridedamas paraiškos priede Nr. 8.

Per nusierinimo    (a. t. š. 014)  aplinkos  išsiskirs sieros vandenilis.

 teritorijoje yra du neorganizuoti taršos šaltiniai – benzino rezervuaras (a. t. š. 601) ir bioetanolio rezervuarai (a. t. š. 602). ). Saugant ir pildant 
  aplinkos  išsiskiria LOJ (benzinas). Nuo etanolio   aplinkos  išsiskiria etanolis. Taip pat UAB „Kurana“ teritorijoje yra vienas 

neatitiktinis taršos šaltinis – fakelas  Sustojus garo katilams ir kogeneratoriams, gaunamos biodujos bus deginamos  fakele (a. t. š. 162). Jis 
naudojamas tik   metu, sustojus visiems dujas deginantiems    pakrovimo, iškrovimo metu bus 
išmetamos kietosios  (C) (a.t.š. 607).

6  Leidžiami išmesti  aplinkos  teršalai ir  kiekis
Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m.

1 2 3
Azoto oksidai (A) 250 124,742
Azoto oksidai (B) 5872 0,122
Kietosios  (A) 6493 2,029
Kietosios  (B) 6486 0,012
Kietosios  (C) 4281 3,921
Sieros dioksidas (A) 1753 3,387
Sieros dioksidas (B) 5897 0,007
Amoniakas 134 0,161
Lakieji organiniai junginiai  tvarka): XXXXXXXX
Acetonas 65 0,002
Benzenas 316 4,13E-04
Cikloheksanas 2760 0,001
Dimetilsulfidas 4530 0,025
Etanolis 739 1,783
Etilbenzenas 763 9,17E-05
Fenolis 846 0,504
Formaldehidas 871 0,490
LOJ 308 8,826
m,p-ksilenai 1260 2,75E-04
Stirenas 1851 1,83E-04
Toluenas 1950 0,001
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Kiti teršalai  tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX
Acto 74 0,243
Anglies monoksidas (A) 177 150,860
Anglies monoksidas (B) 5917 0,140
Sieros vandenilis 1778 1,864
 Iš viso: 299,120

7  Leidžiama tarša  aplinkos 

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Vienkartinis dydis

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Nr. pavadinimas kodas
vnt. maks.

 t/m.

  TIETJEN DA 547 2vnt. 011 Kietosios  (C) 4281 g/s 0,16221 1,989
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 1,25477 35,923
Azoto oksidai (A) 250 g/s 1,91034 27,643
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,05707 0,801

2 kogeneratoriai su garo katilu-utilizatoriumi GARIONI 
NAVAL NG/EG (deginant biodujas)

001

Kietosios  (A) 6493 g/s 0,0035 0,093
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 1,21661 36,292
Azoto oksidai (A) 250 g/s 2,14126 49,794
Sieros dioksidas (A) 1753 g/s 0,05159 0,963

2 kogeneratoriai su garo katilu-utilizatoriumi GARIONI 
NAVAL NG/EG (deginant biodujas)

012

Kietosios  (A) 6493 g/s 0,00423 0,101
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 400 6,625
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 16,904

Garo katilo Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) Nr.1 (deginant 
biodujas ir gamtines dujas)

002

Kietosios  (A) 6493 mg/Nm3 20 0,178
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 500/400* 7,406
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 750/350* 20,085
Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 750/35* 1,623

Garo katilo Buderus Logano SHD 815 (4,5 MW) Nr.2 (deginant 
fuzelius)

013

Kietosios  (A) 6493 mg/Nm3 200/20* 0,501
Etanolio rezervuarai 601 Etanolis 739 g/s 0,00041 0,013
Benzino rezervuaras 602 LOJ 308 g/s 0,00989 0,117

Acto 74 g/s 0,09141 0,243
Amoniakas 134 g/s 0,00864 0,161
Etanolis 739 g/s 0,06807 1,77
Fenolis 846 g/s 0,01865 0,504
Formaldehidas 871 g/s 0,01865 0,49
LOJ 308 g/s 0,33216 8,709

Technologiniai  ir  apdorojimo pastatas 003

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,02865 0,665
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Dimetilsulfidas 4530 g/s 0,00082 0,025
Acetonas 65 g/s 0,00007 0,002
Benzenas 316 g/s 0,00001 4,13E-04
Cikloheksanas 2760 g/s 0,00002 0,001
Etilbenzenas 763 g/s 3,03E-06 9,17E-05
m,p-ksilenai 1260 g/s 0,00001 2,75E-04
Stirenas 1851 g/s 0,00001 1,83E-04
Toluenas 1950 g/s 0,00002 0,001

Nusierinimo baseinas 014 Sieros vandenilis 1778 g/s 0,06583 1,199
  pakrovimo, iškrovimo 607 Kietosios  (C) 4281 g/s 0,48018 1,932

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 4000 64,614
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 750 10,316

Biokuro  (nuo kovo 174

Kietosios  (A) 6493 mg/Nm3 400 1,156
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,10788 0,14
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,94395 0,122
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,05394 0,007

 fakelas 162

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,0944 0,012
Iš viso: 299,120

* -   deginant fuzelius/deginant biodujas

8  Leidžiama tarša  aplinkos  esant   veiklos 

 pavadinimas UAB „Kurana“ bioetanolio ir antros kartos bioetanolio gamyba 

      

teršalas

Taršos
šaltinio, iš kurio 

išmetami 
teršalai esant 

šioms  
Nr.

   gali   
(neatitiktiniai)  išmetimai

 
val., min.

(kas reikalinga, 
pabraukti) pavadinimas kodas

 
koncentracija 

išmetamosiose 
dujose, mg/Nm3

Pastabos, detaliau 
  

   
  ir kt. 

1 2 3 4 5 6 7
Anglies monoksidas (A) 177 2,32548 g/s

Azoto oksidai (A) 250 2,86551 g/s
Sieros dioksidas (A) 1753 0,08561 g/s

001  paleidimas po stabdymo 1

Kietosios  (A) 6493 0,02850 g/s

2 kartai per 

Anglies monoksidas (A) 177 600
Azoto oksidai (A) 250 525002  paleidimas po stabdymo 1

Kietosios  (A) 6493 30
2 kartai per 
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Anglies monoksidas (A) 177 1,82492 g/s
Azoto oksidai (A) 250 3,21189 g/s

Sieros dioksidas (A) 1753 0,07739 g/s
012  paleidimas po stabdymo 1

Kietosios  (A) 6493 0,09857 g/s

2 kartai per 

Anglies monoksidas (A) 177 750
Azoto oksidai (A) 250 1125

Sieros dioksidas (A) 1753 1125
013  paleidimas po stabdymo 1

Kietosios  (A) 6493 300

2 kartai per 

Anglies monoksidas (B) 5917 0,55556 g/s
Azoto oksidai (B) 5872 1,41593 g/s

Sieros dioksidas (B) 5897 0,08091 g/s
162

Perteklinio/nekondicinio  kiekio 
sudeginimas

1

Kietosios  (B) 6486 0,14160 g/s

3 kartai per 

 
9. Šiltnamio   dujos (ŠESD)

9  Veiklos  ir šaltiniai, iš    išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo  
  1 priede
 nepildoma, nes vykdoma veikla nepriskiriama prie   ir  iš    išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos 

Respublikos klimato kaitos valdymo    1 priede.

10.  išleidimas su nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus

Bioetanolio gamykloje susidaro   ir  nuotekos, kurios pagal   išleidžiamos  UAB „Pasvalio vandenys“ 
eksploatuojamus  bei   tinklus. 

Garo  praputimo vanduo, ataušintas aušinimo šuliniuose,  vandens numetimai ir  nuotekos, surinktos nuo teritorijos, išleidžiamos  UAB 
„Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus   tinklus. 

Kaip ir šiuo metu, taip ir   sprendinius,  nuotekos, surinktos nuo   be valymo, atskiru išleistuvu nukreipiamos  UAB 
„Pasvalio vandenys“ eksploatuojamus   tinklus. 

10  Leidžiama  priimtuvo apkrova
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Leistina priimtuvo apkrova

teršalais

Eil. 
Nr.

 išleidimo 
vieta/priimtuvas,  išleisti  

m3/d parametras mato vnt.
1 2 3 4 5 6 7

BDS7 mg/l 2000
Bendras azotas mg/l 360

Bendras fosforas mg/l 60
 

medžiagos
mg/l 700

Naftos produktai mg/l 25
Ftalatai mg/l 0
Riebalai mg/l 100

1
Priimtuvas Nr. 1

x-6215281,31
y-525383,77

 nuotekos,  
bei garo  drenavimo metu 
susidariusios nuotekos,  bei 

cecho plovimo nuotekos

-

ChDS/BDS7 santykis <3

BDS5 mgO2/l 50

 
medžiagos

mg/l 50

Naftos produktai mg/l 7,0

Sulfatai mg/l 300

2
PriimtuvasNr.2
x-6215257,08
y-525359,693

 nuotekos nuo teritorijos

  nuotekos

Garo   nuotekos

-

Chloridai mg/l 1000

BDS5 mgO2/l 50
 

medžiagos
mg/l 50

Naftos produktai mg/l 7,0
Sulfatai mg/l 300

3
PriimtuvasNr.3
x-6125256,69
y-525422,41

 nuotekos nuo -

Chloridai mg/l 1000

11      išleisti  užterštumas

 veiklos vykdytojas bioetanolio gamyklos veiklos metu    ir      išleisti 
neplanuoja, 18  nepildoma.

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti   išleidimui  
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Duomen  apie mon s teritorijos dirvožemio ir/arba gruntini  vanden  užteršim ,   dirva ir vandens aplinka 

12.  susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas).

12.1.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   ir  naudoti ar šalinti):

12  Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

  pavadinimas UAB „Kurana“ bioetanolio ir antros kartos bioetanolio gamyba 
Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, 

atliekos
 naudojimas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas
Atliekos naudojimo veiklos 

kodas (R1–R11)
Projektinis   

t/m.

Tolimesnis  apdorojimas

1 2 3 4 5 6
02 03 04 medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti
pašarams netinkami R3, R11

02 03 99 kitaip  atliekos pašarams netinkami R3, R11
02 04 01 purvas,  nuvalius ir 

nuplovus runkelius
cukraus  atliekos R3, R11

02 04 99 kitaip  atliekos cukraus  atliekos R3, R11
02 06 01 medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti
 tešlos R3, R11

02 06 99
kitaip  atliekos

 tešlos, konditerijos 
atliekos

R3, R11

02 07 01  plovimo, valymo ir 
mechaninio smulkinimo 
atliekos

netinkami vartoti alkoholiai
R3, R11

02 07 02 spirito distiliavimo atliekos netinkami vartoti alkoholiai R3, R11
02 07 04 medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti
netinkami vartoti alkoholiai

R3, R11

02 07 99 kitaip  atliekos netinkami vartoti alkoholiai R3, R11

31 000
Bioetanolio gamybos metu  

 nesusidarys 

13  Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Bioetanolio gamybos  atliekos šalinamos nebus,   nepildoma.

14  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Bioetanolio gamybos  atliekos ruošiamos naudoti ir (ar) šalinti nebus,   nepildoma 
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15  Leidžiamas laikyti   kiekis
Bioetanolio gamybos  atliekos nebus laikomos,   nepildoma.
 
16  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Bioetanolio gamybos    laikyti ilgiau nei 1 m.. nenumatoma,   nepildoma.

12.2.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   naudoti ar šalinti) ir laikymas:

17  Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Objekte pavojingos atliekos naudojamos nebus,   nepildoma. 

18  Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Bioetanolio gamybos  pavojingosios atliekos šalinamos nebus,   nepildoma. 

19  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos
Bioetanolio gamybos  pavojingosios atliekos paruošiamos naudoti ir (ar) šalinti nebus,   nepildoma.  

20  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis
Bioetanolio gamybos    laikyti nenumatoma,   nepildoma.

21  Leidžiamas laikyti   kiekis  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Bioetanolio gamybos    laikyti ilgiau nei 6  nenumatoma,   nepildoma.

13.  pagal  deginimo    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 
d.  Nr. 699   deginimo   patvirtinimo“, 8, 81 punktuose  

Nepildoma, atliekos nedeginamos. 

14.  pagal    eksploatavimo, uždarymo ir  po uždarymo   Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d.  Nr. 444     eksploatavimo, uždarymo ir  po 
uždarymo  patvirtinimo“, 50, 51 ir 52  reikalavimus.

Nepildoma,  neeksploatuojamas. 
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15.   

16. Reikalavimai   aplinkos monitoringui   subjekto monitoringo programai vykdyti
kio subjekt  aplinkos monitoringas turi b ti vykdomas pagal kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. rugs jo 16 d. sakymu Nr. D1-546 „D l kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat  patvirtinimo“ reikalavimus parengt  ir nustatyta 
tvarka suderint  kio subjekt  aplinkos monitoringo program .

17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo 
Esamos veiklos metu yra generuojamas  tarša – triukšmas.  eksploatavimo metu   ar  triukšmui  nei 

nustatyta 20 punkte) nenustatyta.

18.  eksploatavimo laiko ribojimas
 eksploatavimo laiko ribojimas nenustatytas.

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir  valdymo (mažinimo) 

Didžiausi nemalonaus kvapo šaltiniai  yra nusierinimo baseinas (a. t. š. 014) ir   ištraukiamoji ventiliacija (a. t. š. 
003), kurie sudaro iki 1549 %   nustatytos gyvenamajai aplinkai. Siekiant pagerinti aplinkos oro  ir  sklaidos  nusierinimo 
baseino ortakio (a. t. š. 014)  planuojama padidinti nuo 1 m iki 6 m  Atlikti bioetanolio gamyklos  generuoti  sklaidos 
modeliavimo rezultatai  kad padidinus ortakio  maksimali 1 val. 98,08 procentilio  koncentracija sudarys 12,9 OUE/m3 arba 161 % 
RV (artimiausioje a. t. š. 014 aplinkoje). Ties UAB “Kurana” sklypo ribomis  koncentracija  ir sieks 4,0 OUE/m3 arba 50 % RV bei neviršys 
kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3), nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 
4 d.  Nr. V-885  Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore" ir   
gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 120-6148; aktuali redakcija).

2010 m. UAB „Kurana“ buvo sumontuota nemalonius kvapus naikinanti sistema (TB-RX-6X  ir aktyvaus gelio  kurios 
pagamintos iš  ir     grupei, terpeno   ir   mišinio). Ši sistema 
nepasiteisino.

2012 m., pakeitus     VSEP    ženkliai   technologiniai  panaudoti oro 
valymui. 

Oro valymo  skirtas valyti lakias medžiagas   apdorojimo  su oru išmetamose išlakose.  apima 
   dvi valymo kolonas užpildytas specialia  su tirpalo cirkuliacijos siurbliais  amoniako išgarinimo ir amonio 

sulfato gamybos 
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Lakios medžiagos iš  apdorojimo   patalpos, komposto  patalpos, VSE/UF žaliavos kaupimo  T10500, 
T17200, T23500,  koncentrato talpos T25100, ir    T10100, T10300, T15000, T25200, T25500, atsiurbiamos 
ištraukiamosios ventiliacijos pagalba ir paduodamos  oro valymo kolonos Nr.1 (buvusi stripingo)   Ši kolona užpildyta silpnu sieros  
tirpalu, palaikomas pH yra nuo 3,0 iki 5,5. Tirpalas siurbiamas siurbliu iš kolonos  dalies ir paduodamas  kolonos  dalyje  
purkštukus.  ir  kontakto metu absorbuojamos    dujos, daugiausiai amoniakas. Darbo metu palaipsniui  tirpalo 
koncentracija, stebimi mS (milisimensai) parodymai. Pasiekus   (100 mS) tirpalas nusidrenuoja    ir kaip  
išvežamas  

Oro valymo kolona Nr. 2 (buvusi absorbcijos) užpildyta natrio šarmo tirpalu, palaikomas pH yra nuo 11,0 iki 12,0. Tirpalas siurbiamas siurbliu iš 
kolonos  dalies ir paduodamas  kolonos  dalyje  purkštukus.  žemyn skystis pasiskirsto ant  ir susitinka su 
ventiliacijos sistemos atsiurbtu oru, kuris juda priešinga kryptimi. Kontakto metu absorbuojamos    lakiosios medžiagos, tokios 
kaip sieros vandenilis, anglies dioksidas, lakiosios   Be šarmo    dozuojamas natrio hipochloritas. Jo dozuojamas kiekis 
reguliuojasi automatiškai pagal ORP PID reguliatoriaus (ORP-204) parodymus. Palaikomas užduotis +600mV(milivoltmetrai). 

Natrio hipochloritas naudojamas kaip oksidantas. Vykstant reakcijai su natrio hipochloritu, vandenilio sulfidas sunaikinamas ir  natrio 
sulfatu, taip išvengiama galimo sieros vandenilio išdrenavimo    (galima drenažinio vandens koncentracija nuotekose yra: vandenilio 
sulfido 1 mg/L, o sulfato 500 mg/L). Ant vamzdyno,  stripingo ir absorbcijos kolonas sumontuotas ventiliatorius, kuriuo išlakos traukiamos per 
stripingo  ir paduodamos  absorbcijos kolonos  

Toliau oras eina ortakiu, kuriame pajungtos trys ozonavimo sistemos.  bando  technologinius sprendinius ieškant geriausio varianto, 
t. y. efektyviausio kvapo panaikinimo.

Šiuo metu testuojamas papildomas išmetamo oro   valymo etapas su  lempomis ir aktyvios anglies filtru. Šiame  
neutralizuojami   kurie ateina po 

Oro valymo proceso metu yra stebimi parametrai keturiuose taškuose (ppm), kokio užterštumo išlakos ateina iš   ir koks 
 likutis kamine. 

22  Leidžiamas  išmetimas

 valdymo (mažinimo) Kvapo 
šaltinio Nr.

pavadinimas  vieta,  LKS efektyvumas, proc.

Leidžiamas kvapo emisijos 
rodiklis

OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, 
OUE/m3/s

1 2 3 4 5

014

nusierinimo  
ortakio aukštis 

padidintas nuo 1 m 
iki 6 m

525443 6215293

Nusierinimo  ortakio  
padidinus nuo 1 m iki 6 m visos  

  generuojama didžiausia 1 
valandos vidurkinio laiko intervalo  

43963,69 OUE/s, 
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koncentracija  nuo 1549 % iki 161 
% aplinkos oro užterštumo  

20. Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65 

1.  privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas  aktuose nustatytais 
terminais.

2.  operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos  ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie 
bet kokius planuojamus   arba veikimo pasikeitimus ar  kuris gali daryti  aplinkai.

3.  teritorija privalo  tvarkoma ir  taip, kad  išvengta  ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio 
vandens užteršimo bet kokiais teršalais.

4. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie šiame leidime  
 pažeidimus,   aplinkai   arba  ir nedelsiant imtis  apriboti  aplinkai ir užkirsti  galimiems 

incidentams ir avarijoms ateityje. 
5. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos  turi  pilnai sutvarkyta, kaip numatyta  projekte, planuose ir reglamentuose. 

Galutinai nutraukdamas  jos vykdytojas privalo  dirvožemio ir   užterštumo    atžvilgiu. Jei  
 eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir   skiriasi nuo   eksploatavimo pradžioje, veiklos 

vykdytojas turi imtis    tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti  eksploatavimo vietos  
6. Sekti  apie vykdomos  veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti  jas pritaikyti. Pasikeitus 

norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar  naujus technologinius sprendimus –    geriausiems prieinamiems 
gamybos  ir, esant poreikiui, pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir  

7. Vadovautis   aplinkos monitoringo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20019-09-16  Nr. 
D1-546    aplinkos monitoringo  patvirtinimo“ reikalavimais, vykdant 

8. Pasikeitus  aplinkos     bei kiekiui ar atsiradus naujam taršos šaltiniui/naujiems taršos šaltiniams informuoti 
Aplinkos apsaugos  ir paruošti Aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos ataskait  ar j  atitinkamai patikslinti.

9. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai turi  saugiai   ir saugojami nuo atsitiktinio  sunaikinimo/sugadinimo.
10. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.
11. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinta, kad   triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normos 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.  Nr. V-604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuose ir  paskirties pastatuose bei  gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“,  triukšmo  
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12. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinta, kad    koncentracija neviršys  Lietuvos higienos normos 
HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ 
reglamentuojamos kvapo  

13.    vandens, sunaudojimas,  tvarkymas turi  apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir 
laisvai prieinami  institucijoms. 

14. Per metus parengti Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 



2

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO
Nr. T-P.5-15/2016 PRIEDAI

1. UAB “Kurana“ paraiška TIPK leidimui pakeisti.
2.  su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
2.1. Aplinkos apsaugos  2021-06-02 raštas Nr. (30.1)-A4E-6757  UAB 

“Kurana“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Aplinkos apsaugos departamentui, 
2 lapai.

2.2. Aplinkos apsaugos  2021-06-02 raštas Nr. (30.1)-A4E-6758  UAB 
“Kurana“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Nacionaliniam  
sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2 lapai.

2.3. Aplinkos apsaugos  2021-06-02 raštas Nr. (30.1)-A4E-6759 „Pranešimas apie 
UAB “Kurana“ patikslintos paraiškos  TIPK leidimui pakeisti“,  Pasvalio rajono 

 administracijai, 3 lapai.
2.4. Aplinkos apsaugos  2021-07-05 raštas Nr. (30.1)-A4E-8041 „Sprendimas 

nepriimti UAB “Kurana“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  UAB „Sweco Lietuva“, 6 lapai.
2.5. Aplinkos apsaugos  2021-10-06 raštas Nr. (30.1)-A4E-11406  UAB 

“Kurana“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Nacionaliniam  
sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2 lapai.

2.6.  Aplinkos apsaugos  2021-10-06 raštas Nr. (30.1)-A4E-11409  UAB 
“Kurana“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Aplinkos apsaugos departamentui, 
2 lapai.

2.7. Aplinkos apsaugos  2021-11-16 raštas Nr. (30.1)-A4E-13153  „Sprendimas  
UAB “Kurana“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti   UAB „Sweco 
Lietuva“, 2 lapai.

3.  naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
4.  naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
5.   monitoringo programa.

2021 m. gruodžio       d.
          sudarymo data)

AAA                                      Milda                  _____________
                                                                        (Vardas, 


