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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „KURANA PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-07-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Kurana“ (toliau – 
Bendrovė), esančios Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-P.5-15/2016 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-06-21 raštu Nr. (5-11 
14.3.12 Mr)2-94558 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1 Paraiškos 11 lentelėje iš taršos šaltinio Nr. 162 du kartus įrašytas išmetamas į aplinkos orą 
CO (B) kiekis.

2. Paraiškos 19 punkte rašoma, kad į komunalinių nuotekų tinkus išleidžiamas nuotekų kiekis 
gali siekti 60 m3/parą, 21900 m3/metus, bet Paraiškos 17 lentelėje nurodyta, kad į komunalinių 
nuotekų tinklus išleidžiamas nuotekų kiekis sudaro 48 m3/parą, 17520 m3/metus ir tai neatitinka 
atrankos išvadai pateiktos informacijos, pagal kurią Agentūra 2020-12-21 raštu Nr. (30.1)-A4E-
11996 priėmė atrankos išvadą „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Kurana“ antros kartos 
bioetanolio gamyba Mūšos 3 g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r. poveikio aplinkai vertinimo“ 10.2 
lentelėje nurodytų duomenų, kad į komunalinių nuotekų tinklus išleidžiamas nuotekų kiekis yra 25 
m3/d, 9125 m3/metus. Atkreipiame dėmesį, kad tiek Paraiškoje, tiek ir atrankos išvadai pateiktoje 
informacijoje į komunalinių nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų rūšys sutampa (buitinės nuotekos, 
kogeneratorių bei garo katilų drenavimo metu susidariusios nuotekos ir talpų bei cecho plovimo 
nuotekos).

3. Paraiškoje nurodoma, kad per metus Bendrovė sunaudoja 228570 m3 vandens, tačiau 
numatomas išleisti nuotekų kiekis 65335 m3, t. y. 3,5 karto mažiau nei sunaudojama vandens. Kur 
sunaudojamas likęs vandens kiekis, prašome papildyti Paraišką.

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“.
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4. Prašome pateikti pagrindimą, kad pagal Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų 
tvarkos aprašą2 žlaugtai, dekanuota biomasė, biomasės koncentratas ir medienos pelenai iš biokuro 
katilinės gali būti laikomi šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekoms. 

5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.5 papunkčio lentelėje nenurodyti į 
aplinką išmetamų teršalų (emisijų į orą) matavimo vienetai, todėl negalima įvertinti pateikto 
medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų teršalų kiekio balanso naudojant ar šalinant 1 t atliekų.

6. Siekiant išvengti nesusipratimų vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę, prašome 
suvienodinti Paraiškos 9 ir 11 lentelėse išmetamų į aplinkos orą teršalų skaitines reikšmes.

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

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

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Panevėžio departamento 2021-06-21 rašto Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-94558 kopija, 3 lapai.

Direktorius Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-01-17 įsakymu Nr D1-46/4-63 ,,Dėl Gamybos liekanų priskyrimo 
prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“
3 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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DĖL UAB KURANA PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) susipažino su pateikta 

patikslinta UAB Kurana paraiška Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimui pakeisti (toliau – 

TIPK paraiška) ir teikia išvadą, kad pateikti TIPK paraiškoje duomenys, susiję su tarša triukšmu bei 

kvapais neatitinka pateiktų ir suderintų su Panevėžio departamentu duomenų poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitoje, parengtoje UAB „DGE Baltic Soil and Environment“//http://www.dge-

group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kurana_PAV-ataskaita_1130.pdf , žr. 2021-06-21, 10.00 val. 

Prie TIPK paraiškos pateikti seni triukšmo ir kvapų sklaidos ataskaitų priedai, neatitinkantys 

planuojamos bioetanolio gamybos plėtros, todėl Panevėžio departamentas nederina TIPK paraiškos ir 

prašo peržiūrėti bei patikslinti TIPK paraiškos 27 ir 29 skyrius bei pridedamus priedus.

Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas

R. Abromaitytė, tel. (8 45) 467 963, faksas (8 45) 596 445, el. p. regina.abromaityte@nvsc.lt
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