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2021-05-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo 
instituto 2021-04-14 raštu Nr. S21-056 pateiktą patikslintą UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, 
esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių raj., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. 7/24-06 pakeisti (toliau – Paraiška). 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 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2021-04-29 raštu 
Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-70267 pateiktas pastabas (pridedama).

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones2 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir 
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius 
dokumentus el. ryšio priemonėmis.

Šį raštą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. NVSC 2021-04-29 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-70267 „Dėl UAB 

„Girkalnio kiaulių kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
3 Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) per 6 mėnesius nuo pažeidimų paaiškėjimo dienos Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų 
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus 
nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta 
tvarka.
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Taršos prevencijos departamentui 
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DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girkalnio kiaulių 

kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., patikslintus paraiškos (toliau – 

Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 

nuostatomis teikia pastabą. 

Atsakant į NVSC Kauno departamento teiktas pastabas apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydį Paraiškoje pakartotinai pateikiama informacija, jog „SAZ riba, 

pagal 2019 – 06 – 28 Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštą Nr. 1SD-

2278-(8) Dėl sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo (priedas Nr. 10), nustatoma 500 m.“ 

Pažymime, jog 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 priede pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, 

su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų yra nurodytas SAZ dydis. Pastatams, 

kuriuose laikoma kiaulių nuo 500 sutartinių gyvulių SAZ plotis – 1500 m. Įstatymo 51 str. 1 p. 

nurodoma, jog SAZ dydis yra nurodytas šiame įstatyme arba nustatomas asmens, planuojančio ir (ar) 

vykdančio ūkinę veiklą, pasirinkimu – tokiu atveju šis dydis nustatomas atlikus poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Remiantis Įstatymo 51 str. 5 p. nuostatomis SAZ 
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dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu įvertinus 

konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, laikantis Įstatymo 51 str. 3 p. 

principų, nurodančių, jog nustatant sanitarinės apsaugos zonas, ūkinės veiklos išmetamų (išleidžiamų, 

paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliama žmogaus 

sveikatai kenksminga aplinkos tarša už sanitarinės apsaugos zonų ribų neturi viršyti ribinių 

užterštumo (ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, 

poilsio, gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, 

rekreacijai skirtų objektų aplinkai. NVSC Kauno departamento nuomone, Paraiškoje pateiktas 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019-06-28 raštas Nr. 1SD-2276-(8) „Dėl 

sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo“ nėra dokumentas pagrindžiantis Pareiškėjui Įstatymo 4 

priede reglamentuotų SAZ ribų sumažinimą (nuo 1500 m iki 500 m).

AB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių km., Girkalnio sen., Raseinių r., 

patikslinta paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius                                                                          Aurimas Raulinaitis                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
A. Sabaliauskienė, tel. 8 638 03229, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt   
I Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt.
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