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SPRENDIMAS
DĖL AB „KRETINGOS GRŪDAI“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-05      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kretingos grūdai“ (toliau – 
Bendrovė), esančios Tiekėjų g. 41, Kretingoje, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. (11.2)-34-20/2005 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška 
nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose 
nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl, vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, 
priimtas sprendimas nepriimti patikslintos Paraiškos ir ją grąžinti. Paraiška Jums grąžinama 
pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-05-04 raštu Nr. (3-11 14.3.12 E)2-18859 ir 
žemiau išdėstytas Agentūros pastabas 

1. Prie Paraiškos pridėto lydraščio 6 ir 9 punktuose nurodyta, kad išmetimai iš taršos šaltinių 
buvo skaičiuoti remiantis oro teršalų inventorizacijos ataskaita, priimta Agentūros 2020-01-28 raštu 
Nr. (30.1)-A4-279, tačiau Paraiškoje nurodytas žymiai didesnis išmetamas į aplinkos orą teršalų 
kiekis nei Inventorizacijos ataskaitoje.

2. Prašome paaiškinti, kodėl skiriasi numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis 
(priimtuvas Nr. 1) patikslintoje Paraiškoje, lyginant su Paraiška, pateikta 2019-06-03 raštu Nr. 
AVP-491.

3. Prie patikslintos Paraiškos pateiktame nuotakyno schemoje/plane yra nurodytas paviršinių 
nuotekų  surinkimo šulinys, esantis Bendrovės teritorijoje, iš kurio paviršinės nuotekos paviršinių 
nuotekų tinklais patenka į UAB „Agrokoncerno grūdai“ teritorijoje esančius ir jai priklausančius 
paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės paviršinės nuotekos 
patenka į paviršinių nuotekų tinklus ir Bendrovė į aplinką paviršinių nuotekų neišleidžia, prašome 
patikslinti Paraiškos 16 ir 17 lenteles. Paraiškos 15 ir 18 lentelės nepildomos.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
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vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo3 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones4, karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. būdu t.y. elektroniniu paštu arba per e. 
pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti5.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento 2020-05-04 rašto Nr. (3-11 14.3.12 E)2-18859 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
4 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais).
5 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Vertinimui pateikta AB „Kretingos grūdai“ (toliau – Įmonė), esančios Tiekėjų g. 41, 
Kretingoje, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK paraiška) 
leidimui pakeisti. 

Įmonė įsikūrusi vakarinėje Kretingos miesto dalyje. Įmonės teritorija ribojasi su 
Tiekėjų gatve, geležinkeliu, UAB „Agrokoncerno grūdai“ teritorija. Artimiausios gyvenamosios 
aplinkos yra už 120 m – Varnėnų g. 6, Varnėnų g. 10,  už 340 m yra daugiabučiai gyvenamieji 
namai. Veikla vykdoma pirmadieniais-penktadieniais, 07.30-16.30 val., esant poreikiui gali būti 
dirbama ir keliomis pamainomis visą parą.

AB „Kretingos grūdai“ dalį nekilnojamo turto pardavė UAB „Agrokoncerno grūdai“ 
ir perleido nuomos teise dalį teritorijos, nutraukdami grūdinių kultūrų laikymo elevatoriuose 
veiklą ir su ja susijusią veiklą. Šią veiklą  toliau vykdys UAB „Agrokoncerno grūdai“. AB 
„Kretingos grūdai“ tęsia kombinuotųjų pašarų ir papildų gamybą (vykdomi kombinuotųjų pašarų 
cecho technologiniai procesai, atrajotojų pašarų cecho technologiniai procesai, baltyminių-
vitamininių mineralinių priedų cecho technologiniai procesai).  2019 m. įrengta nauja grūdų 
džiovykla, kuri bus pradėta eksploatuoti gavus TIPK leidimą.

Nurodoma, kad Įmonei nebevykdant grūdų priėmimo ir laikymo, darbas vyksta 
ištisus metus vienodu intensyvumu. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai įmonėje yra kombinuotųjų 
pašarų, atrajotojų pašarų, baltyminių vitamininių papildų cechuose veikianti įranga: 
smulkintuvai, granuliatoriai, transporteriai, norijai, ventiliatoriai, ekstruderiai. AB „Kretingos 
grūdai“ teritorijoje 2019 m. ir 2020 m. buvo atlikti triukšmo lygių matavimai. Nurodoma, kad su 
vykdoma veikla susiję triukšmo šaltiniai, kurie triukšmą skleidžia į aplinką, buvo įvertinti 
matavimo ir skaičiavimo metu. 2020 m. atlikti triukšmo matavimai, veikiant įmonės visiems 
gamybiniams įrenginiams bei paleidus bandomuoju režimu džiovyklą, išmatuotas triukšmo lygis 
ties įmonės gamybinės teritorijos riba (T1) ir artimiausio gyvenamojo namo aplinkoje (T2), 
Varnėnų g. 10, Kretinga, veikiant naujai įrangai (džiovyklai) bei kitiems gamybiniams 
įrenginiams, įskaitant ir autotransporto triukšmą. Tačiau nepateikta 2020 m. atliktų matavimų 
taškų schema, o pateiktoje 2019 m. schemoje taškas T2 neatitinka pateikiamos informacijos 
(„artimiausio gyvenamojo namo aplinkoje (T2), Varnėnų g. 10, Kretinga“), taip pat schemoje 
nurodomas neteisingas veiklos adresas.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

                                                                                                                            

Nurodoma, kad įmonėje AB „Kretingos grūdai“ pagal naudojamą technologiją 
kvapai neišsiskiria, tačiau nepateikta tai pagrindžianti informacija.

Vadovaudamiesi „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis 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“ 22.11, 
25, 34 punktų, 4 priedo reikalavimais, prašome pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

1. Nepateikta 2020 m. atliktų aplinkos triukšmo matavimų taškų schema.  
Pateiktoje 2019 m. schemoje taškas T2 neatitinka pateikiamos informacijos - „artimiausio 
gyvenamojo namo aplinkoje (T2), Varnėnų g. 10, Kretinga“, taip pat schemoje nurodomas 
neteisingas veiklos adresas.

2. Pateikti informaciją, ar Įmonės veiklai naudojamas geležinkelio transportas, jei 
taip  - įvertinti galimą poveikį triukšmo aspektu dėl geležinkelio transporto, krovos darbų.

3. Papildomai prašome pateikti pagrįstą informaciją apie galimus į aplinką 
išsiskiriančius  kvapus vykdant veiklą (ypatingai pašarų kaitinimo ir aušinimo metu).

 Klaipėdos departamento direktorius                                Raimundas Grigaliūnas

Inga Šopaitė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. inga.sopaite@nvsc.lt 
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