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SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS MĖSA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO

2018-10-      Nr.(30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo 2018-09-18 raštą „Dėl UAB „Utenos 

mėsa“TIPK leidimo“ (toliau – Raštas) ir paraišką oro dalies pakeitimui UAB „Utenos mėsa“ 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. TU (1)-3 (toliau – TIPK leidimas), kurį  

išdavė 2005-03-14, atnaujino 2009-02-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos 

regiono aplinkos apsaugos departamentas. Rašte išdėstoma informacija, kad keičiama TIPK 

leidimo oro dalis, kadangi didinami taršos šaltinių darbo laikai, todėl didėja metinis išmetamų 

teršalų kiekis (t/metus), o išmetamų teršalų koncentracijos (g/s) lieka tokios pat kaip nustatyta 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos metu.

Agentūra susipažino su Jūsų pateiktais dokumentais ir Rašte išdėstyta informacija ir 

pažymi, kad TIPK leidimai keičiami, esant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 

straipsnyje ir 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“ (toliau – TIPK taisyklės) 

98 p. nustatytoms sąlygoms. Įvertinant tai, kad TIPK leidimas buvo atnaujintas 2009 m. 

Agentūra vadovaudamasi TIPK taisyklių 92.11 papunkčiu peržiūrėjo TIPK leidimo sąlygas ir 

nustatė, kad žemiau išdėstytas išduotame TIPK leidime nustatytas sąlygas reikia pakeisti, nes:
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- TIPK leidimo 4 lentelėje pateiktame Aplinkosaugos veiksmų plane buvo numatytos 

priemonės: iki 2014 m. įdiegti ISO 14001 vadybos sistemą ir nuotekų taršos mažinimui 

iki 2010 m. pradėti naudoti nuotekų išlyginimo rezervuarą, įtraukiant jį į nuotekų 

valymo sistemą.;

- TIPK leidime nesutampa 3 psl. ir 1 lentelėje nurodyti skerdyklos projektinio pajėgumo 

mato vienetai;

- TIPK leidime nėra informacijos apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, veiklos 

sukeliamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams;

- TIPK leidimo 3 lentelėje nepateiktas įrenginio kvapų ir triukšmo palyginamasis 

įvertinimas, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos 

prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka geriausių prieinamų 

gamybos būdų (toliau – GPGB) išvadose nurodytus GPGB;

- TIPK leidimo 34 p. nustatyta leidimo sąlyga: „iki 2009-05-01 įmonė turi pateikti 

Lietuvos geologijos tarnybai užpildytą geologinės aplinkos potencialaus taršos židinio 

inventorizavimo anketą (deklaraciją). Deklaraciją su LGT parengtomis ekspertinėmis 

išvadomis pateikti Utenos RAAD. Jei LGT ekspertinėse išvadose bus nurodytas 

monitoringo būtinumas, parengti požeminio vandens monitoringo programą ir ją 

vykdyti programoje numatytais terminais.“;

- įmonė neturi suderintos su Agentūra ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos, 

parengtos pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus aplinkos 

ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 (toliau – Monitoringo nuostatai). 

Vadovaujantis TIPK taisyklių 68.12 p., ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 

parengta ir suderinta vadovaujantis Monitoringo nuostatais, yra privalomas leidimo 

priedas;

- TIPK leidimo 34 p. nustatyta leidimo sąlyga: „Atliktos teršalų, išmetamų į aplinkos orą 

iš UAB „Utenos mėsa“ inventorizacijos ataskaitos duomenų pagrindu koreguoti 

poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) ataskaitą iki 2009-12-01.“ Dėl pasikeitusių 

teisės aktų reikalavimų ši sąlyga pateikti PAOV ataskaitą yra neaktuali, tačiau svarbu 

pažymėti, kad kartu su paraiška TIPK leidimui pakeisti, vadovaujantis TIPK taisyklių 

22.13 p. veiklos vykdytojas turi pateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje 

skaičiavimo rezultatus;

- TIPK leidime nėra informacijos apie Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – 

Reglamentas) 15 punkte nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, susijusį su prioritetinių 

medžiagų ir prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimu tiek į tinklus, tiek į gamtinę 

aplinką. Pažymėtina, kad Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytų prioritetinių 



medžiagų išleidimas su nuotekomis turi būti mažinamas, o 1 priede nurodytų 

prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimas – palaipsniui nutrauktas iki 2020 metų. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Nuotekų tvarkymo reglamento 4 priedą, maisto 

pramonės įmonių gamybinėse nuotekose turėtų būti kontroliuojami šie parametrai: 

ChDS, bendras azotas, BDS, bendras fosforas, amonio azotas, riebalai, chloridai, 

chloras (aktyvusis); nonilfenolis, oktilfenolis, nonilfenoletoksilatas, 

oktilfenoletoksilatas, nes tokie teršalai būdingi šio tipo pramonei. Prašome pateikti 

išsamią informaciją apie įmonės nuotekų kokybę aukščiau paminėtu aspektu, o jei 

išleidžiamos prioritetinės pavojingos medžiagos turi būti pateiktas aplinkosaugos 

veiksmų planas dėl prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimo nutraukimo iki 2020 

metų.

Įvertinusi aukščiau išdėstytą ir tai, kad TIPK leidime buvo nustatyti terminai (pagal 

TIPK taisyklių 98.2 papunktį tai viena iš sąlygų, kada turi būti keičiamas leidimas) Agentūra 

peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas pagal 92.11 punkto nuostatas priėmė sprendimą, kad būtina 

pakeisti TIPK leidimą.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl teisės aktų pasikeitimų pasikeitė tiek paraiškos, tiek TIPK 

leidimo struktūra ir informacija, kuri turi būti pateikiama joje, todėl rekomenduojame paraišką 

TIPK leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties, kartu pateikiant informaciją, kaip įgyvendintos 

išduotame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir reikalavimai. Paraišką teikite atsižvelgiant į TIPK 

taisyklių V skyriuje išdėstytus paraiškos leidimui pakeisti reikalavimus, kas palengvintų ir 

pačiam veiklos vykdytojui vadovautis TIPK leidimu, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK 

leidimą išdavusiai ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

Paraišką TIPK leidimui pakeisti prašome pateikti iki 2018-12-20.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai 

(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų 

įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 

LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
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