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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „BIOVELA-UTENOS MĖSA“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2019-04-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-03-06 raštu Nr. 37 
pateiktą MB „Aplinkosaugos specialistai“ parengtą UAB „BIOVELA-UTENOS MĖSA“ paraišką 
(toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje 
nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų LR 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 pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Utenos departamento 2019-04-02 raštu Nr. (9-11 14.3.12 E)2-16288 „Dėl 
UAB „BIOVELA-UTENOS MĖSA“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti derinimo“, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019-04-01 raštu Nr. (3.21)S-746 
„Dėl UAB „BIOVELA-UTENOS MĖSA“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimo pakeitimo“ pateiktas pastabas ir žemiau apibendrintas Agentūros pastabas:

1. Paraiška teikiama, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 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, pakeisti. Tačiau paraiškoje 
veiklos vykdytoju nurodytas UAB „BIOVELA-UTENOS MĖSA“, o minėtame TIPK leidime 
veiklos vykdytoju nurodytas UAB „Utenos mėsa“. Atsižvelgiant į tai, kad nesutampa Paraiškoje ir 
TIPK leidime nurodytas veiklos vykdytojas, prašome pateikti paaiškinimus ir pateikti papildomus 
įrodančius dokumentus, kurie pagrįstų, kokiu teisiniu pagrindu pasikeitė veiklos vykdytojo 
pavadinimas. 

2. Pažymime, kad Agentūra 2018-10-25 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-1911 priėmė sprendimą dėl 
TIPK leidimo pakeitimo, kuriame išdėstė TIPK leidimo sąlygas, kurias reikia pakeisti. Atsižvelgiant 
į tai, kad Paraiškoje pateikta nepilna informacija ir neatsižvelgta į nurodytame sprendime išdėstytas 
pastabas, pakartotinai teikiame šias pastabas:

2.1 „<..>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. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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pradėti naudoti nuotekų išlyginimo rezervuarą, įtraukiant jį į nuotekų valymo sistemą.<..>“. 
Paraiškos 5 p. ir 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ nurodyta, kad 
aplinkos apsaugos vadybos sistema neįdiegta. Prašome pateikti paaiškinimus.

Taip pat, Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ 
nurodyta, kad nėra įrengti nuotekų išlyginimo rezervuarai. Atsižvelgiant į tai, pakartotinai prašome 
pateikti paaiškinimus, kodėl nėra įvykdyta numatyta (iki 2010 m.) priemonė nuotekų taršos 
mažinimui.

2.2 „<..>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. 
<..>“. Prašome pateikti informaciją, ar vykdomas požeminio vandens monitoringas.

2.3 „<..>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. <..>”. Pakartotinai prašome 
pateikti derinimui parengtą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. Taip pat, Paraiškos 4 
lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ turi būti pateiktas palyginamasis 
vertinimas, kaip objekte vykdoma veikla atitinka bendruosius monitoringo principus, kurie yra 
nurodyti ES GPGB dokumentuose ir yra privalomi visiems TIPK taisyklių 1 priede nurodytiems 
įrenginiams.

2.4 „<..>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. <..>“. Paraiškoje nurodyta, kad teršalų ir kvapų 
sklaidos modeliavimas pateikiamas 4 priede, tačiau nurodytas priedas nėra pateiktas. Pakartotinai 
prašome pateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatus.

2.5 „<..>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.<..>“. Teikiant Paraišką neatsižvelgta į šiame punkte nurodytus reikalavimus dėl prioritetinių 
pavojingų medžiagų išleidimo į nuotakyną.

Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikiama 
informacija, kad susidariusias gamybines nuotekas išleidžia į centralizuotus nuotekų tinklus ir 16 
lentelėje nurodomas išleidžiamų teršalų su nuotekomis sąrašas, kuriame nurodoma, kad į nuotakyną 
išleidžiami tame tarpe ir teršalai: nikelis (Ni), kurie patenka į Nuotekų tvarkymo reglamento 2 
priedo A dalyje pateikiamo sąrašo taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Nuotekų 
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tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. 
D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 331 punkto 
reikalavimais, „į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose 
prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje 
nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių 
pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi 
būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) 
palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi 
konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas 
priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos 
apsaugos agentūrai. <..>“. Atsižvelgiant į tai, pakartotinai parašome pateikti informaciją apie 
suplanuotas priemones, skirtas mažinti prioritetines medžiagas ir (ar) palaipsniui nutraukti 
prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis ir jų įgyvendinimo terminus, šiame 
punkte nustatyta tvarka.

3. Paraiškos skyriuje „VI. Tarša į aplinkos orą“ 9 ir 11 lentelėse nurodyta numatoma 
(prašoma leisti) išmesti tarša – 277,60 t/m. Pažymime, kad išduoto TIPK leidimo 19 ir 21 lentelėse 
leidžiama išmesti tarša yra 137,00 t/m. Prašome pateikti paaiškinimus, kokiu pagrindu numatoma 
tarša ženkliai didėja lyginant su leidžiama, nurodyta TIPK leidime (iš 137,00 t/m. į 277,60 t/m.).

Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškoje nurodyta ūkinė veikla – gyvulių skerdimas (Paraiškoje 
nurodytas skerdyklos projektinis pajėgumas 120 skerdienos t/parą. Pažymime, kad Paraiškoje 
nurodytas pajėgumas - 120 skerdienos t/parą, nesutampa su TIPK leidimo 1 lentelėje „Gaminama 
produkcija“ nurodytu – 120 skerdienos t/m.) patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo (aktuali redakcija 
nuo 2017-11-01), 7.7 papunkčio taikymo sritį – mėsos ar paukštienos perdirbimas, įskaitant gyvūnų 
skerdimą ar paukščių skerdimą (kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per parą). 

Informuojame, kad vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 14 p. reikalavimais, kai į 
planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašą (2 priedo 7.7 p.) patenka ūkinė veikla, kuriai dėl 
planuojamo ūkinės veiklos keitimo ar išplėtimo, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos 
proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 
(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas 
ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo.

Atsižvelgiant į šiame punkte išdėstytą, prašome veiklos vykdytoją įvertinti, ar vykdomos 
veiklos pakeitimai, kurie įtakojo išmetamų teršalų kiekio ženklų padidėjimą, atitinka nurodyto PAV 
įstatymo 2 priedo 14 p. reikalavimus, kai prieš teikiant Paraišką turi būti atliekamos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros.

4. Paraiškos 8 p., 2 lentelėje ir 3 lentelėje nesutampa nurodyti planuojamos pagaminti ir 
planuojamos sunaudoti elektros energijos ir šiluminės energijos kiekiai. Šie duomenys, taip pat, 
nesutampa su TIPK leidime nurodytais. Prašome patikslinti nurodytus duomenis.

5. Nepateikta informacija Paraiškos 11 p., 12 p., 13 p., 14 p. Prašome pateikti informaciją 
pagal nurodytų punktų reikalavimus. Taip pat, prašome papildyti Paraiškos 10 p., jame pateikiant 
informaciją apie eksploatuojamo įrenginio priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.

6. Prašome papildyti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ šios lentelės 7-oje skiltyje nurodant kaip eksploatuojamo įrenginio naudojamos 
technologijos atitinka technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos 
būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose. Priemonės, kurios neatitinka GPGB ar 
neįdiegtos (nurodoma šios lentelės 6 skiltyje), turi būti nurodomos Paraiškos 28 lentelėje 
„Aplinkosaugos veiksmų planas“, numatant neįdiegtų priemonių įgyvendinimą.

7. Paraiškos 22 lentelėje „Nuotekų apskaitos įrenginiai“ nenurodyta, kaip registruojami 
apskaitos prietaiso duomenys. Prašome papildyti duomenis.
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8. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“, 17 lentelėje 
„Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus“ nurodyta, kad gamybinės nuotekos 
išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus, numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis – 850 m3/d. ir 
310000 m3/m.

Kadangi Paraiškoje nurodyta, kad per parą į nuotakyną numatoma išleisti - 850 m3/d. 
gamybinių nuotekų, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR 
aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai) 7.2 p., turi būti vykdomas taršos šaltinių 
išleidžiamų teršalų monitoringas. Atsižvelgiant į tai, ši informacija turi būti nurodyta ūkio subjekto 
aplinkos monitoringo programos (toliau - Monitoringo programa) skyriuje „III. Taršos šaltinių 
išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas“.

9. Paraiškos 23 p. pateikiama informacija apie įmonėje susidarančias atliekas. Atsižvelgiant 
į šio punkto reikalavimą, kad turi būti nurodyta susidarančių atliekų pavadinimas ir kodas, siūlome 
šią informaciją pateikti laisvos formos lentelėje.

10. Paraiškos 4 priedo 1 priedėlyje nenurodytas deklaraciją pasirašantis asmuo, prašome 
nurodyti.

11. Prašome atsižvelgti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento ir Utenos rajono savivaldybės administarcijos pateiktas pastabas  
(pridedama).

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos.

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 paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 

departamento 2019-04-02 rašto Nr. (9-11 14.3.12 E)2-16288 „Dėl UAB „BIOVELA-
UTENOS MĖSA“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti 
derinimo“ kopija, 2 lapai.

2. Utenos rajono savivaldybės administarcijos 2019-04-01 rašto Nr. (3.21)S-746 „Dėl UAB 
„BIOVELA-UTENOS MĖSA“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimo pakeitimo“ kopija, 1 lapas.

3. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas skaitmeninėje 
laikmenoje, 1 vnt.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

UTENOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, LT-28240 Utena, tel. (8 389) 61 941, faks. (8 389) 61 714,
el. p. utena@nvsc.lt

2019-04- Nr. (9-11 14.3.12E)2-
Į 2019-03-21 Nr. (30.1)- A4-2188

Aplinkos apsaugos agentūrai
aaa@aaa.am.lt 

UAB „Biovela – Utenos mėsa“
info@biovela.lt 

DĖL UAB ,,BIOVELA-UTENOS MĖSA'' PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI  PAKEISTI DERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 

departamentas (toliau - NVSC Utenos departamentas) vadovaudamasis 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“ 

patvirtintomis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklėmis, išnagrinėjo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paraišką taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau - Paraiška).

Atkreipiame dėmesį, kad vykdoma veikla turi atitikti Lietuvos Respublikos triukšmo 

valdymo įstatymo, Lietuvos higienos normos HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau - HN33:2011), bei Lietuvos higienos normos HN121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimus. 

Paraiškoje pateikta informacija apie atliktą aplinkos triukšmo modeliavimą. Įvertinti 

stacionarūs bei mobilūs triukšmo šaltiniai įmonės teritorijoje. Atlikus modeliavimą, nustatyta, kad 

ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis nei ties sklypo ribomis nei artimiausių gyvenamosios 



paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais neviršys HN 33:2011 

reglamentuojamų ribinių verčių. Papildomos triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos. 

Paraiškoje nurodyta, kad Teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas bus pateiktas 4 priede. 

Tačiau atsiųstuose NVSC Utenos departamentui dokumentuose tokio priedo nebuvo. Prašome 

papildomai pateikti informaciją apie kvapų sklaidos modeliavimą įmonės teritorijoje ir prie 

artimiausių gyvenamųjų namų.

Informuojame, kad UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ paraiška taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti nederinama.

Utenos departamento direktorė                                        Birutė Sapkauskienė

I. Venslovienė, tel. (8 389) 61 941, faks. (8 389) 61 714, el. p. ina.vensloviene@nvsc.lt
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