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DĖL UAB „RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS“ GIRELĖS PAUKŠČIŲ FERMŲ TIPK LEIDIMO 
SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR PATIKSLINIMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi 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) 92.8 peržiūrėjo UAB „Rumšiškių paukštynas“ Girelės 
paukščių fermų, esančių Paukštininkų g. 38, Kaišiadorių r., Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimo Nr. 4/41 (toliau - TIPK leidimas) sąlygas. 

Vadovaujantis TIPK taisyklių 94 punktu, prašome pateikti informaciją, pagal žemiau 
pateiktas pastabas:

1. Informuojame, kad Agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2018-05-08 raštu Nr. 
(28.1)-A4-4361 priėmė sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla – AB „Kaišiadorių paukštynas“ 
modernizavimas ir gamybinių pajėgumo didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse – leistina 
pagal parengtą poveikio aplinkai ataskaitą. 

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė aplinkos oro foninė situacija lyginant su ta, kai Jums buvo 
pateikti foniniai duomenys 2017 metais, prašome pateikti patikslintą išmetamų teršalų poveikio 
aplinkos orui įvertinimą (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), atitinkamai gavus naują 
informaciją apie foną, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. 
įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti“ nustatytus reikalavimus. 

Pažymime, kad atliekant UAB „Rumšiškių paukštynas” Girelės paukščių fermos, adresu 
Paukštininkų g. 38, Kaišiadorių r. teršalų sklaidos skaičiavimus turi būti vadovaujamasi Agentūros 
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ 
reikalavimais. 

Atkreipiame dėmesį, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai turi 
neviršyti jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, o esant 
viršijimams turi būti taikomos poveikio mažinimo priemonės, kad užtikrinti atitikimą teisės aktų 
reikalavimams.

2. Prašome patikslinti informaciją lentelėje „Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimų 
rezultatų analizė“. 

3. Prašome paaiškinti, kodėl pateiktoje informacijoje nėra įtraukta antra paukštidė (taršos 
šaltinis 602). 

4. Prašome pateikti skaičiavimus, kuriais remiantis 9 lentelėje „Į aplinkos orą numatomi 
išmesti teršalai ir jų kiekis“ nurodyta, kad kietųjų dalelių (C) numatoma išmesti 4,195 t/m. 

5. Vadovaujantis TIPK taisyklių reikalavimais, paraiškose TIPK leidimui gauti/pakeisti turi 
būti nurodomas iš taršos šaltinio išmetamas bendras kietųjų dalelių kiekis. Atsižvelgiant į tai, 
prašome patikslinti informaciją.

6. Prašome pateikti informaciją, kaip buvo skaičiuojami sąlyginiai gyvuliai (SG) ir pateikti 
skaičiavimus. 

7. Prašome paaiškinti, kodėl pateikta informacija 2 lentelėje „Kuro ir energijos vartojimas, 
kuro saugojimas“ skiriasi tiek nuo tekste, tiek nuo TIPK leidime Nr. 4/41 pateiktos informacijos. 

8. Prašome paaiškinti, kodėl pateikta informacija 5 lentelėje „Naudojamos ir (ar) saugomos 
žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos“ skiriasi nuo informacijos pateiktos tiek TIPK 
leidime Nr. 4/41, tiek Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 
ataskaitoje, kurią Agentūra priėmė 2017-07-07 raštu (28.1)-A4-7112. 

9. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekiai, dėl 
šios priežasties gali tekti keisti ir ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, todėl prašome 
pateikti kiekvieno išmetamo į aplinkos orą teršalo pavojingumo rodiklio (TPR) skaičiavimus. 

Direktorė Aldona Margerienė
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