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I. BENDROJI DALIS

1.  pavadinimas, gamybos (projektinis)  arba  (nominali)  galia, vieta (adresas).

UAB   kompleksas  vykdo teritorijoje,  7,0 km    kryptimi nuo  miesto centro, 

0,67 km nuo magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena.          

UAB   komplekse vienu laikoma 650  3600   ir 2300  

2.  veiklos aprašymas.

 auginimas. Vienu metu komplekse laikoma 650  3600   ir 2300    auginamos 

pastate 1  devyniuose tvartuose, kurie sujungti tarp  koridorine sistema. Kiekviename tvarte gyvuliai laikomi garduose, 

kuriuose yra  dengti kanalai.  šalinamas naudojant  Tvartuose suprojektuota  ventiliacija, kurios 

 palaikoma optimali  Tvartuose naudojami   tiekimo  -   linijos - 

nesukeliantys   girdymui  vandens loveliai ir    girdyklos. 

Auginant kiaules pasiekiamas 0,7 kg paros priesvoris,   raumeningumas apie 60 %. Pasiekus   dalis  

 patenka  komplekso teritorijoje   15, kita dalis parduodama. 

 tvartuose amoniako ir   prevencijai naudojama  - purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS.  

biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo    kvapus, efektyvi  skatinanti  aplinkoje 

    ir kitus teršalus,  Poliflock BTS skatina nitrifikuojan i  ir denitrifikuojan i  

bakterij  aktyvum , j  reprodukcij , užkerta keli  amoniako susidarymui. Dar viena prevencin  priemon  -   gyvuli  pašarus dedama 

benzoin  r gštis, amoniako koncentracijas sumažinanti 25 % (gali  naudojami ir kiti   užtikrinantys  šlapimo 

pH reguliuojantys  priedai). Bendras naudojam  teršal  mažinimo priemoni  efektyvumas – 70 %.

M šlo tvarkymas. Visoms kiauli  grup ms metin  m šlo išeiga 11004 m3/m. Skystas m šlas iš tvart  kanal  transporteriu tiekiamas  uždar  

sandar  140 m3 rezervuar , kuriame yra pagrindin  m šlo siurblin  9, o iš jos sl giminiu vamzdžiu  kaupimo renginius.  m šl  taip pat 

patenka gard  plovimo vanduo 2466 m3/m., darbuotoj  buitin s nuotekos 306 m3/m. ir nuskaidrintos skerdyklos gamybin s nuotekos iš 

rezervuaro 14, 1500 m3/m.  Iš viso per metus bendrov je susidaro 15276 m3 skystojo m šlo, kuris kaupiamas hermetiškuose cilindriniuose 

rezervuaruose 10 (2 vnt. po 5930 m3). Rezervuar  t ris užtikrina 9,3 m n. m šlo kaupimo laikotarp . Rezervuar  aukštis 6 m, skersmuo 35 m. 
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M šlas  rezervuarus iš tvart  patenka jau apdorotas biostabilizatoriumi Poliflock BTS. Papildomai rezervuaruose skystas m šlas apdorojamas 

bakterij  ir ferment  mišiniu SlurryBugs. Mišinys SlurryBugs sulaiko amonio azot  ir transformuoja j   organines azoto formas. SlurryBugs 

skirtas pagerinti mitybini  medžiag  išsilaikym  skystajame m šle sand liavimo laikotarpiu. Specialios SlurryBugs bakterijos išlaiko azot  

skystajame m šle kaupdamos amoniak , kuris v liau tampa stabiliu l tai  dirv  išsiskirian iu organiniu azotu, tod l augalai lengviau j  

sisavina. SlurryBugs esantys fermentai taip pat suardo didži j  dal  nevirškinamos l stelienos, taip gaunamas tinkamesn s konsistencijos, 

prislopinto kvapo skystasis m šlas. Rezervuarai uždengti  plastikine danga, kas sudaro   ir iki minimumo sumažina 

amoniako ir    skystojo  laikymo metu.  Bendrov  sudariusi ilgalaikes sutartis su vietiniais kininkais d l 

884,45 ha ploto, kuriame gali skleisti susidarius  m šl . M šlui skleisti bendrov  naudoja skleistuvus „Rekordija“ (11,0 m3 talpos) ir 

„Samsonas“ (16,0 m3 talpos).

Pašar  gamyba. Kiauli  š rimui pašarus, apie 6000 t/m., mon  pasigamina pati. Visas pašar  gamybos procesas pilnai kompiuterizuotas, 

valdomas nuotoliniu b du, dirba nepertraukiamai vis  par . Gamybos procesas valdomas kompiuterine ranga, kuriai programos užduodamos 

pagal optimalius fiziologinius gyvulio organizmo poreikius atskiroms gyvuli  grup ms. Pašarai gaminami pagal 5 receptus. Iš pašarini  gr d  

ir žaliav  aruod  teršalai nepatenka  aplinkos or , nes visas pašar  gamybos procesas uždaro ciklo - gr dai ir žaliavos  tarpin  rezervuar  

transportuojami uždaru šneku. Iš tarpinio rezervuaro mišinys tiekiamas  mal n  5. Malimo metu susidaran ios dulk s kaupiamos specialiose 

sandariose talpose, iš kuri  dulk s v l gr žinamos  malimo proces . Tod l neišsiskiria  aplinkos or  teršalai. Sumaltas gr dinis baltyminis 

mišinys patenka  sumalt  gr d  rezervuarus. Žaliav  komponent  bei papild  tiekimui ir reikiamos proporcijos kiekio nustatymui 

rezervuaruose sumontuoti special s taisai, skirti sud ting  ir sunkiai tekan i  žaliav  padavimui  maišytuv . Iš ia mišinio komponentai 

patenka  maišytuv , kur rengti užpildymo lygio sensoriai ir sv rimo sistema. Tiksli mišinio komponent  proporcija ypatingai svarbi pašar  

kokyb s užtikrinimui. 

Skerdykla. Administracinio pastato dalyje rengta skerdykla 15 savo komplekse išaugint  kiauli  skerdimui. Skerdyklai 2017-11-09 suteiktas 

veterinarinio patvirtinimo Nr. 62-04 (Valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017-11-09 sakymas Nr. B1-732). Skerdyklos 

našumas 30 vnt. kiauli  per dien  (3 t/d. gyvo svorio). Iš tvarto atvarytos kiaul s apsvaiginamos elektra. Apsvaigintos kiaul s nukraujinamos. 

Kiauli  svilinimui rengti du dujiniai degikliai, k renami suskystintomis dujomis, kuri  kiekvieno šiluminis našumas – 19,5 KW. Per metus 

suk renama 1,5 t suskystint  duj . Nusvilintos kiaul s pakabinamos ant oro kelio, plaunamos ir poliruojamos. Kiauli  skerdimo linijos 

patalpoje atidaroma kiaul s kr tin s l sta, išimami ir atskiriami vidaus organai, kiaul  padalinama pusiau, staigiai atv sinama. Iš atv sinimo 

kameros skerdenos transportuojamos  laikymo kameras, kur per 10 val. skerdena turi pasiekti reikiam  5°C temperat r . Kiauli  skerdenos 
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išpjaustomos išpjaustymo linijoje, 0,5 t/d. našumo. Didžioji dalis m sos parduodama skerden  pavidalu, kita dalis supakuotos - pardavimui. 

Šviežios m sos pakavimas vykdomas pakavimo patalpoje. Supakuoti ir paženklinti gaminiai papuola  realizacijos šaldytuv  iš kur vežama 

klientui. Skerdžiant gyvulius, 25 % kiauli  gyvo svorio tenka subproduktams bei atliekoms, kurios tuo pa iu yra ir žaliava. Skerdimo atliekos 

- šalutiniai gyv niniai produktai (ŠGP). Tai skerdimo, apdorojimo, perdirbimo atliekos, netinkamos žmoni  maistui (kraujas, šeriai, kaulai, 

oda, virškinamojo trakto turinys ir kt.). Atliekos surenkamos  atitinkam  tar  ir paruošiamos išvežimui iš mon s teritorijos, laikant jas 

šaldytuve. ŠGP laikomi žemesn je kaip 0 ºC temperat roje ne ilgiau kaip 7 paras iki išgabenimo  utilizavimo mon . 

Šilumos gamyba. Šilumos poreikiui komplekse veikia dvi katilin s. Katilin je 16 gaminama šilumin  energija naudojama II nujunkyt  

paršeli  tvartui ir VIII apsiparšiavusi  paršavedži  su paršeliais tvartui šildyti. K renamas katilas ,,Viessman“, kurio šiluminis našumas 0,032 

MW. Kaip kuras naudojamos suskystintos dujos, 18,3 t/m. Katilin je 17 gaminama šilumin  energija naudojama buitini  patalp  šildymui ir 

karšto vandens ruošimui. K renamas katilas ,,Logamax”, kurio šiluminis našumas – 0,045 MW. Kuras – suskystintos dujos, 17,5 t/m.

Vandens naudojimas. Vanduo mon s reikm ms imamas iš nuosavos vandenviet s Nr. 4672, kurioje 2010 m. rengtas gr žinys Nr. 48128, 

gr žinio gylis 51 m, debitas 5,6 m3/val., eksploatuojamas vandeningas horizontas fIImd. Vandens apskaitai gr žinyje sumontuotas skaitiklis. 

Vandens sunaudojama 27340,0 m3/m.:

• gyvuli  girdymui 22068 m3/m.;

• gard  plovimui 2466 m3/m.;

• buities reikm ms 306 m3/m.;

• skerdyklai 2500 m3/m.

Nuotek  susidarymas. Skerdykloje susidaro gamybini  nuotek  2500 m3/m. Nuotekos pro trapus nuvedamos  šalia skerdyklos esant  

požemin  nuotek  surinkimo rezervuar  14, 50 m3 talpos. ia veikiant gravitacijai  pavirši  iškyla riebalin s medžiagos ir  dugn  nus da 

sunkesni už vanden  teršalai. Nuskaidrintos nuotekos patenka  m šlo šalinimo kolektori  ir toliau tvarkomos kartu su m šlu. Taip pat kas 18 

dien  pagal sutart  su UAB „Tvari energija“ rezervuaro turinys kartu su paviršiuje susikaupusiomis riebalin mis medžiagomis ir dugne 

nus dusiomis nuos domis, 1000 m3/m., išsiurbiamas ir išvežamas  UAB „Tvari energija“ eksploatuojam  bioduj  j gain . Taigi iš viso  

m šlo sistem  patenka 1500 m3/m. skerdyklos gamybini  nuotek .

Komplekso 28 dirban i j  buities patalpose susidaro buitini  nuotek  306,0 m3/m. Nuotekos yra surenkamos nuotek  tinklais ir 

kanalizuojamos  m šlo šalinimo kolektori  ir toliau tvarkomos kartu su m šlu. 
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Paviršini  (lietaus) nuotek  surinkimo sistemos komplekso teritorijoje n ra, nuotekos susigeria  grunt .

Atliekos. Bendrov  pati atliek  netvarko, jas pagal sutartis atiduoda atliek  tvarkytojams. Atliekos laikinai laikomos bendrov s teritorijoje 

tam specialiai skirtose talpose, prisilaikant nustatyt  termin  pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms laikyti. Vedamas atliek  apskaitos 

žurnalas. 

Eksploatuojant pastatus, patalpas, tvarkant teritorij , rengini  techninio aptarnavimo metu, darbuotoj  buityje taip pat susidaro atliekos. Šios 

nereguliariai susidaran ios atliekos yra r šiuojamos, v liau pagal rašytines sutartis perduodamos tolimesniam sutvarkymui atliek  

tvarkytojams, registruotiems Atliek  tvarkytoj  valstyb s registre (ATVR). Pavojingosios atliekos iki j  perdavimo atliek  tvarkytojams 

laikinai laikomos ne ilgiau kaip šešis m nesius, o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus. Atliek  laikymo talpos atsparios atliek  

poveikiui ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio.

Tvartuose susidaro apie 90 t/m kritusi  gyvuli . Ši atlieka yra II kategorijos ŠGP ir yra laikinai laikoma, perduodama tvarkytojui bei vedama 

jos apskaita vadovaujantis Šalutini  gyv nini  produkt  ir j  gamini  tvarkymo ir apskaitos reikalavimais (Valstybin s maisto ir veterinarijos 

tarnybos direktoriaus 2005-03-23 sak. Nr. B1-190 (Valstybin s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-01-20 d. sak. Nr. B1-45 

redakcija). Tod l pagal Atliek  tvarkymo statymo (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 su v lesn mis redakcijomis) Pirmojo skirsnio 1 

straipsnio 3 punkto 3) skirsn  gaišenoms netaikomas Atliek  statymas. Pasteb tos garduose nugaišusios kiaul s nedelsiant ištempiamos  

tvarto pra jim , registruojamos prie tvarto esan iame žurnale ir patalpinamos  spec. konteiner . 

Autotransportas. Komplekse autotransporto srautas mažas: mon  turi 2 lengvuosius automobilius, 1 mikroautobus  ir 2 traktorius. Didžiausi 

transporto srautai susidaro lauk  tr šimo metu – apie 15 reis  per dien , t.y. apie m nes  pavasarinio tr šimo metu ir dar apie m nes  

rudeninio tr šimo metu. Vakaro ir nakties metu sunkiasvorio transporto jud jimas nevyksta. Gamybin je teritorijoje prastai dirba vienas 

traktorius. Gyvuliai, gr dai pašarams vežami vidutiniškai keturi reisai per savait . Transporto priemoni  eksploatacin  prieži ra teritorijoje 

neatliekama.
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3. Veiklos  kurioms išduodamas leidimas:

1   leidžiama vykdyti  veikla

 pavadinimas
 leidžiamos vykdyti veiklos  pavadinimas pagal  1 

ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1 2
„6.6.2. yra daugiau kaip 2000    (daugiau kaip 30 kg)“. 

 skerdyklos  – 3,0 t/d. skerdienos.
Išgaunama ir suvartojama požeminio vandens 27340,0 m3/m.
Naudojami suskystintas dujas deginantys   bendras našumas 0,079 MW 

UAB   kompleksas

Išmetama  aplinkos  34,2407 t/m.  

4. Veiklos  kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti  veikla,  gamybos (projektinis)  
Pagal Šiltnamio   taršos  išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 1  veiklos  vykdomos  

nepriskiriamos veiklos  kurioms reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas.

5. Informacija apie  vadybos 
 aplinkos apsaugos vadybos sistema    vykdoma laikantis  aplinkos    

 

6.   pagal  
Paraiškos deklaracijoje,   UAB  direktorius Aurimas Vitkauskas nurodoma, kad Paraiškoje pateikta 

informacija yra teisinga, tiksli ir visa.
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2   atitikties GPGB palyginamasis  bendriesiems GPGB

Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
GPGB INTENSYVIAI GYVULININKYSTEI

1
Aplinkosaugos 
vadybos 
sistemos (AVS)

GPGB 1

Siekiant pagerinti     GPGB 
nustatytas reikalavimas  aplinkosaugos vadybos  
(AVS),  toliau nurodytomis  ir jos laikytis:
1.     
2.  nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti   
aplinkosauginio veiksmingumo 
3.su finansiniu planavimu ir investicijomis    

 ir  planavimas ir 
4.     skiriant:
a)  ir atsakomybei;
b) mokymui, informuotumui ir kompetencijai;
c) ryšiams;
d)  dalyvavimui;
e)dokumentacijai;
f) veiksmingai proceso kontrolei;
g)   programoms;
h) avarinei  ir reagavimui;
i) aplinkos   vykdymo užtikrinimui.
5.veiklos  tikrinimas ir   taikymas,  

 skiriant:
a)  ir matavimui (taip pat žr. Jungtinio  centro  

 apie iš    (PIT)   
 kiekio  (angl. ROM);

b) ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams;
c)  tvarkymui;
d) nepriklausomam (jei  vidaus ar  auditui, siekiant 
nustatyti, ar AVS atitinka planuotus susitarimus, ir yra tinkamai 

 ir 
6.   atliekama AVS ir jos nuolatinio tinkamumo, 
pakankamumo ir veiksmingumo 

Atitinka   
veikla organizuojama pagal 

   
reikalavimus.
Kiekvieniems metams sudaromi 

 planai. Vyksta 
 apmokymai siekiant 

  ir  
 Vadovai dalyvauja 

seminaruose, kursuose aplinkos 
apsaugos tematika.
Sudarytas planas, kuriame 
nurodoma kas bus padaryta 
siekiant  sumažinti aplinkos 

-   naudojimo 
 planas;

- aplinkos monitoringo 
vykdymas.
Sudaromi   
aplinkai   

 planai. 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
7.    
8.  galutinio išmontavimo poveikio aplinkai  naujo 

 projektavimo ir eksploataciniu laikotarpiu.
9. reguliarus atitikties nustatytiems sektoriaus etalonams (pvz., atitikties 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos sektoriams skirtame 
informaciniame dokumente nustatytiems reikalavimams) tikrinimas.
10. triukšmo valdymo plano  (žr. GPGB 9);
11.  valdymo plano  (žr. GPGB 12).

2
Geras 

šeimininkavimas
GPGB 2

a) Tinkama  ir (arba)  vieta ir veiklos erdvinis  
siekiant:

— sumažinti  ir    
— užtikrinti   nuo apsaugos   

— atsižvelgti   klimato  (pvz.,  ir kritulius),
— atsižvelgti      ateityje,
— užkirsti  vandens taršai.

Atitinka Skystasis  laikomas 
cilindriniuose rezervuaruose, 
atspariuose galimam 
mechaniniam, terminiam ar 
cheminiam poveikiui ir 
korozijai.   

 pakanka sutalpinti  
komplekse  
skystajam  kaupti 9,3  

 Rezervuarai uždengti 
 plastikine danga, 

kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

 tvartuose amoniako ir 
  prevencijai 

naudojama  - 
purškiamas biostabilizatorius 
Poliflock BTS.  
biostabilizatorius yra produktas, 
mažinantis nuo   

 kvapus, efektyvi 
 skatinanti  

aplinkoje  
  

 ir kitus teršalus, 
 Dar viena  

 -    pašarus 
dedama   (gali 

 naudojami ir kiti  
šlapimo pH reguliuojantys 

 priedai). Bendras 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
  mažinimo 

 efektyvumas – 70 %. 
Esamos  užtikrina 

   
 

Saugant vandens telkinius nuo 
tiesioginio neigiamo poveikio, 

 skystuoju  
laikomasi   

  
melioracijos    
apsaugos juostose ir zonose.

3

b) Šviesti ir mokyti darbuotojus,  pirma:
— apie susijusius reglamentus,    ir 

    
—   ir   juo,
— veiklos 
— nepaprastosios   ir 
—   ir 

Atitinka Parengti darbo  
aprašymai. Periodiškai vykdoma 

 remontas, 

4

c) Parengti nepaprastosios    veiksmams neti  
  išsiskyrimo atveju ir  incidentams, pavyzdžiui, 

vandens  taršai. Tai gali apimti:

—   kuriame  nurodytos drenažo sistemos ir 
 šaltiniai,

—  planus, skirtus reaguoti  tam tikrus galimus  (pvz., 
gaisrus,  iš   ar    

 iš   naftos išsiliejimus),

—    kovoti su taršos incidentu (pvz.,   
užkimšti    užtvenkti griovius, arba išsiliejusios alyvos 
surinkimo 

Atitinka  yra parengusi  
likvidavimo  kur aprašyti 
atsakomieji veiksmai, ištikus 
avarijai, bei prevenciniai 
veiksmai avarinei situacijai 
išvengti; numatyti atsakingi 
darbuotojai   
atveju. Darbuotojai periodiškai 
instruktuojami ir supažindinami 
su reikalavimais ir  reikalingais 
bei  veiksmais  

 atvejais. Taip pat 
instruktuojami ir subrangovai, 
atliekantys darbus  
viduje ar teritorijoje, 
supažindinant su  
galimais   
atvejais.

5

d) Reguliariai tikrinti, taisyti ir   ir  
—  saugyklas, siekiant pašalinti visus sugadinimo,  

 ar   požymius,
—  siurblius, maišytuvus, separatorius,  sistemas,
— vandens ir  tiekimo sistemas,

Atitinka  tiekimo, dozavimo, 
vandens tiekimo, girdymo 

  sistemos 
 atliekama kasdien, o 
 patikra –  metuose 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
—   ir  jutiklius,
— siloso ir transporto  (pvz., sklendes, vamzdžius),
— oro valymo sistemas (pvz., atliekant    Tai gali 
apimti   ir  

arba pagal  
  ir  

 patikra padidintu 
 atliekama  metuose. 

Periodiškai atliekama skysto 
  patikra.

6

e) Nugaišusius   taip, kad  išvengta išme  
 arba  sumažintas  kiekis.

Atitinka  gyvuliai laikinai laikomi 
specialius reikalavimus 

 konteineriuose ir 
pagal  perduodami 
utilizavimui UAB „Rietavo 

 sanitarija“ arba  
UAB „Tvari energija“  

7 GPGB 3

Siekiant sumažinti   azoto  ir, atitinkamai, amoniako 
   ir tuo  patenkinti   

 poreikius, pagal GPGB naudojamas racionas ir maistingumo 
strategija, apimantys  ar kelis toliau  
a) Sumažinti    naudojant pašarus, kuriuose yra 
subalansuotas azoto kiekis, atsižvelgiant  energijos poreikius ir  tai, 
kokios amino  yra lengvai virškinamos.
b) Taikyti   naudojant pašarus, kurie buvo paruošti 
atsižvelgiant  specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus. 
c) Pašarus, kuriuose yra mažai   papildyti  
amino 
d) Naudoti patvirtintus  priedus,    
azoto 

Bendras 
išsiskiriantis 
azoto kiekis, 

išreikštas 
N/metus:
penimos 

 
7,0-13,0 

kg/vietai/m

Atitinka  racionai sudaryti 
atskiroms   pagal 

 ir   pašarai 
ruošiami  Perkami 

 malami nuosavame 
  paruoštus pašarus 

dedami reikalingi priedai – 
mineralai, vitaminai, enzimai ir 
kt. Periodiškai atliekami  

 tyrimai. Subalansuoti 
pašarai mažina  

 bei   bei azoto 
nuostolius  laikymo 
metu.
Penimoms  
išsiskiriantis azoto kiekis per 
metus vienai  laikymo 
vietai sudaro 8,8 kg 

8

Mitybos 
valdymas

GPGB 4

Siekiant sumažinti   fosforo  ir tuo  patenkinti 
   poreikius, pagal GPGB naudojamam racionui 

ir taikomai maistingumo strategijai taikomi vienas ar keli toliau  

a) Taikyti   naudojant  kuris buvo sudarytas 
atsižvelgiant  specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus.
b) Naudoti patvirtintus  priedus (pvz.  kuriais sumažinamas 
bendras išsiskiriantis fosforo kiekis.
c) Naudoti lengvai virškinamus neorganinius fosfatus siekiant iš dalies 
pakeisti tradicinius fosforo šaltinius pašaruose.

Bendras 
išsiskiriantis 

fosforo 
kiekis, 

išreikštas 
P2O5: 

penimos 
 

3,5–5,4
kg/vietai/m

Atitinka Naudojamas mažai fosforingas 
maistas, maisto papildai didina 

  ir tuo  
išsaugo maistmedžiages, mažina 

  su  fosforas 
pasisavinimas  forma ar 
fitaze. Penimoms  
išsiskiriantis P2O5 kiekis per 
metus vienai  laikymo 
vietai sudaro 5,1 kg
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

9
a) Suvartojamo vandens kiekio registravimas. Atitinka Vartojamas vanduo apskaitomas 

registruojant vandens  
rodmenis. 

10

b) Vandens  aptikimas ir pašalinimas. Atitinka Periodiškai vykdoma 
vandentiekio   
šalinami gedimai. Vandens 
prietaisai kalibruojami, o 

 nustatomi kasdien 
apeinant.

11

c)  ir  valymas naudojant didelio  valymo Atitinka  vidus ir  
plaunami taupiais mobiliais 
KARCHER aukšto  
plovimo  

12

d)   kategorijai tinkamos  (pvz.,  
   vandens  pasirinkimas ir naudojimas tuo 

 užtikrinant  prie vandens (ad libitum).

Atitinka  girdymui  
vandens loveliai ir  

  girdyklos, 
vanduo  prieinamas bet 
kuriuo paros metu. 

13
e) Geriamojo vandens  tikrinimas ir (prireikus) reguliarus 
kalibravimas.

Atitinka Vandens skaitliukai sukalibruoti 
ir užplombuoti.

14

Taupus vandens 
vartojimas

GPGB 5

f) Neužteršto lietaus vandens pakartotinis naudojimas valymui. Netaikoma Komplekso teritorijoje  
galimai   

 nuotekos nuo  
 ir  su kieta danga be 

valymo, apskaitos ir  
 nuvestos  teritorijos 

žalius plotus ir infiltruojasi  
  biosaugos 

 neplanuojama  
naudoti  veikloje.

15

a) Siekti, kad užterštos kiemo   kuo Atitinka Komplekso teritorijoje  
galimai   
Teritorijos keliais  
techniškai tvarkingas 
transportas, teritorija aptverta ir 
saugoma, netransportuojamos 
pavojingos medžiagos.  
krovos rampos  po 
stogu.

16

 
išmetamieji 

teršalai
GPGB 6

b) Taupiai naudoti Atitinka Vartojamas vanduo apskaitomas 
registruojant vandens 
skaitliukais.
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Nr.

Poveikio 
aplinkai 
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Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
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 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
Po  auginimo ciklo 
išvarius gyvulius iš  
tvartai  lašeliniu  
prieš  tokiu  
plovimo metu sunaudojama 
mažiau vandens. 

17

c) Atskirti  lietaus  nuo   kuriuos reikia 
valyti.

Netaikoma  nuotekos nuo  
 ir  su kieta danga be 

valymo, apskaitos ir  
 nuvestos  teritorijos 

žalius plotus ir infiltruojasi  
 Komplekse nuotekos 

nevalomos: b  nuotekos ir 
 plovimo nuotekos patenka 

  tvarkymo  
Skerdyklos nuotekos patenka  

 kuriame yra 
nuskaidrinamos, iš jo dalis 

  tiekiama  
  kita dalis – 

išsiurbiama kartu su  
ir išvežama   

18

a) Nuotekos turi   tam   arba   Atitinka Bui  nuotekos ir  
plovimo nuotekos patenka  

 tvarkymo  
Skerdyklos nuotekos –  

  iš kurio 
dalis   
toliau tiekiama    
kita dalis kartu su  
išsiurbiama ir išvežama  
gamybai.

19

GPGB 7 b) Nuotekas reikia išvalyti. Netaikoma Pagal  ir  tvarkymo 
aplinkosaugos  
aprašo 31.1.2.  
nevalytos  ir kitos 
artimos   nuotekos 
gali  kaupiamos  
kauptuvuose ar  
surinkimo ir kaupimo 

 jeigu  
kaupti  kiekis per 
metus neviršys 20 % viso per 
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Poveikio 
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 vnt.
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1 2 3 4 5 6 7
metus susidariusio skystojo 

 kiekio. Skerdyklos 
nuotekos    
patenka nuskaidrintos, 

 kiekis (skerdyklos ir 
 nuotekos) sudaro 11,8 

% viso  kiekio. 

20
c) Nuotekomis   pavyzdžiui, naudojant   
laistymo  cisternos,   ar panašias  
sistemas.

Atitinka Nuotekos sumaišytos kartu su 
skystu   
naudojamos 

21
a) Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba)  ir  
sistemas.

Atitinka Tvartuose  centralizuota 
 ventiliacijos 

sistema.

22

b) Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba)  ir  sistemas, 
 pirma, tais atvejais, kai naudojamos oro valymo sistemos.

Atitinka Tvartuose  centralizuota 
 ventiliacijos 

sistema. Oro valymas 
nenaudojamas.

23 c) Izoliuoti    sienas, grindis ir (arba) lubas. Atitinka Tvartai apšiltinti mineraline vata 
ir  

24 d) Naudoti  apšvietimo priemones. Atitinka Naudojamos taupios 
 lempos.

25

e) Naudoti  Gali  naudojama viena iš  
1. oras-oras;
2. oras-vanduo;
3.

Netaikoma   su 
paršeliais tvartui šildyti 
naudojamas suskystintas dujas 
naudojantis katilas.

26

f) Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius. Netaikoma   su 
paršeliais tvartui šildyti 
naudojamas suskystintas dujas 
naudojantis katilas.

27 g) Atgauti  iš  ir    (mišri sistema). Netaikoma Nenaudojamas kraikas.

28

Taupus 
energijos 

vartojimas
GPGB 8

h) Taikyti  Netaikoma  centralizuota 
 ventiliacijos 

sistema.

29
Skleidžiamas 

triukšmas
GPGB 9

Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai ne manoma, j  
sumažinti, pagal GPGB turi b ti sudarytas ir gyvendintas triukšmo 
valdymo planas, kuris turi b ti aplinkos valdymo sistemos (žr. GPGB 
1), dalis, ir apimti šiuos elementus:
i. protokol , kuriame nurodyti reikiami veiksmai ir terminai;
ii. triukšmo steb senos vykdymo protokol ;
iii. reagavimo  nustatytus triukšmo vykius protokol ;
iv.  triukšmo sumažinimo program , skirt , pavyzdžiui, triukšmo 

Netaikoma GPGB 9 taikoma tik tais 
atvejais, kai tikimasi ir (arba) 
yra   kad bus 
sukeltas jautriems receptoriams 

 darantis triukšmas. 
Pagal triukšmo lygio matavimo 
rezultatus,  

  aplinkoje 
triukšmo lygiai visais paros 
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 vnt.
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1 2 3 4 5 6 7
šaltiniui (-ams) nustatyti, triukšmui steb ti, šaltini  poveikiui 
charakterizuoti, ir triukšmo panaikinimo ir (arba) sumažinimo 
priemon ms gyvendinti;
v. ankstesni  triukšmo incident  ir taisom j  priemoni  perži r  ir 
žini  apie triukšmo incidentus skleidim .

periodais neviršija  
 triukšmo  

   
veiklos objektams pagal HN 
33:2011.

30

a)   tarp  ir (arba)  ir   
užtikrinimas. Projektuojant  ir (arba)  tinkamas atstumas tarp 

 ir (arba)  ir   užtikrinamas taikant minimalius 
standartinius atstumus.

Netaikoma Veikla vykdoma esamoje 
teritorijoje

31

b)  buvimo vieta. Triukšmo lygis gali  sumažintas:
i. padidinus  tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto 
(sumontuojant  kiek praktiškai  toliau nuo  

ii. sutrumpinant  tiekimo  
nurodant   ir   buvimo vietas, kad transporto 

    sumažintas iki minimumo.

Atitinka Dominuojantys triukšmo 
šaltiniai   
sistema,  transporteriai ir 
dalytuvai,   

 yra  viduje, kas 
užtikrina  triukšmo 

   
sumontuotos  
optimaliausiu atstumu, turi 
mažai  kas taip pat 
prisideda prie triukšmo 
mažinimo.

32

c) Veiklos  pavyzdžiui, apima:
i.  ir pastato      metu, jei 

ii.  eksploatavimo  patyrusiems darbuotojams;
iii. triukšmingos veiklos  ir savaitgaliais, jei  
iv. triukšmo  atliekant  
v. jei  pašaro   ir   

vi. lauke      siekiant 
sumažinti   

Atitinka Tvarto  eksploatuoja 
daug  dirbantys 
darbuotojai, veikla vykdoma 
tvartuose.  specialistai 
eksploatuoja tvarkingas 
transporto priemones ir 
mechanizmus,  sukeliamas 
triukšmas tenkina normas. 
Transporto maršrutai numatomi 
vengiant  
savaitgaliais ir  
dienomis  realizacija 
nevykdoma. Sraigtiniai 
separatoriai, pilni konvejeriai, 
skreperiai nenaudojami.

33

GPGB 10

d) Mažiau triukšmo skleidžianti  Apima  
i. didelio naudingumo ventiliatorius, jei   yra 

 arba nepakankamas;
ii. siurblius ir kompresorius;
iii.   kuri sumažina stimulus prieš  (pavyzdžiui, 
vertikalius maišytuvus,  ad libitum  stoteles,  

Atitinka Tvartuose   
ventiliacijos sistema su 
optimaliu  veikimu.
Esant reguliariam ir dažnam 

 sumažinamas gyvulio 
stresas  pašaro 
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 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
bokštus).  sumontuotos  

optimaliausiu atstumu, turi 
mažai  kas taip pat 
prisideda prie triukšmo 
mažinimo.

34

e) Triukšmo   Tai apima:
i. triukšmo slopintuvus;
ii. vibracijos 
iii.    (pvz., valcavimo   

 
 garso 

Netaikoma Netaikoma  biologinio 
saugumo 

35

f) Triukšmo mažinimas. Triukšmo  galima sumažinti tarp 
triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto  triukšmo barjerus.

Atitinka Užtikrinamas pakankamas 
atstumas tarp  ir  

 Nuo  k.  
ties komplekso riba užsodinta 

 juosta.

36

a)  susidarymo pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, mažinimas. 
Tam gali  taikomas   derinys:
1.   naudojimas (pvz., vietoj   naudoti 
ilgus šiaudus arba medžio drožles). 
2.   kreikimas taikant mažai    (pvz., 
rankomis). 
3. Ad libitum  taikymas. 
4.   arba   naudojimas arba   

 papildymas   žaliavomis arba rišikliais. 
5.     pneumatiniu  užpildomas  

 saugyklas. 
6.   oro  sistemos patalpoje  ir 
eksploatavimas.

Atitinka Tvartuose nekreikiama. 
Naudojami sausi pašarai, 
papildyti mineraliniais papildais 
ir aliejumi. Visas  
gamybos procesas uždaro ciklo - 

 ir žaliavos   
 transportuojami 

uždaru šneku. Iš tarpinio 
rezervuaro mišinys tiekiamas  

 Malimo metu 
  kaupiamos 

specialiose sandariose talpose, iš 
     

malimo 

37

b)  koncentracijos tvarte sumažinimas taikant  iš   
1. vandens  
2. aliejaus 
3. oro 

Atitinka Prieš  tvartuose 
vykdomas  ir po to 
plovimas, taip pat mažinantis 

 koncentracijas.

38

Išmetamos 
GPGB 11

c) Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro valymo   
naudojant:
1. vandens 
2.   
3.     
4.     
5.     (arba bio    

Netaikoma Oras tvartuose  valomas.
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Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
6.  arba   oro valymo  
7.  

39 GPGB 12

Siekiant išvengti arba, jei tai ne manoma, sumažinti iš kio 
skleidžiamus kvapus, pagal GPGB turi b ti parengtas, gyvendintas ir 
reguliariai perži rimas kvap  valdymo planas, kuris yra aplinkosaugos 
vadybos sistemos (žr. GPGB 1) dalis, ir apima toliau nurodytus 
elementus:
i. Protokol , kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir terminai;
ii. kvap  steb senos vykdymo protokol ;
iii. reagavimo  nustatytus kvap  sukeliamus nepatogumus protokol ;
iv. kvap  prevencijos ir panaikinimo program , skirt , pavyzdžiui, 
nustatyti šaltin  (-ius), steb ti skleidžiamus kvapus (žr. GPGB 26), 
apib dinti skirting  šaltini  poveik  ir gyvendinti pašalinimo ir (arba) 
sumažinimo priemones;
v. ankstesni  triukšmo incident  ir taisom j  priemoni  perži r  ir 
žini  apie triukšmo incidentus skleidim . Atitinkama steb sena 
apib dinta GPGB 26 reikalavime.

Atitinka  vykdo amoniako ir  
prevencijos ir mažinimo 

 kuri apima efektyvios 
 – purškiamo 

biostabilizatoriaus Poliflock 
BTS –   
tvartuose. Šis produktas mažina 
nuo    
kvapus, skatina  
aplinkoje  

  
 ir kitus teršalus, 
 Dar viena  

 -    pašarus 
dedama   (gali 

 naudojami ir kiti  
šlapimo pH reguliuojantys 

 priedai). Bendras 
  mažinimo 

 efektyvumas – 70 %.
Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

40

Skleidžiami 
kvapai

GPGB 13

a) Užtikrinti pakankamus atstumus tarp  ir  Atitinka  nepakankamai didelio 
atstumo tvartuose naudojamos 
amoniako ir  mažinimo 

 –  
biostabilizatorius ir  
priedas –   (gali 

 naudojami ir kiti  
šlapimo pH reguliuojantys 

 priedai).   
rezervuarus iš  patenka jau 
apdorotas biostabilizatoriumi 
Poliflock BTS. Papildomai 
rezervuaruose skystas  
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1 2 3 4 5 6 7
apdorojamas  ir 

 mišiniu SlurryBugs, 
 amonio  ir 

   organines 
azoto formas.  Skystojo  
kaupimo rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

41

b) Taikyti laikymo  pagal   vienas iš toliau 
  ar  derinys:

— laikyti  ir paviršius švarius ir sausus (pavyzdžiui, vengti, kad 
 pašarai, vengti   guoliui skirtose vietose, kur 

grindys yra iš dalies dengtos 
— sumažinti     (pavyzdžiui, naudoti 
metalines arba plastikines groteles, kanalus,  sumažinti  

  
— dažnai pašalinti     (dengtas)  saugyklas;
— sumažinti   (pvz.,  srutas) ir vidaus aplinkos 

— sumažinti virš  paviršiaus  oro  ir 
— siekti, kad pakratus  sistemose pakratai  sausi ir 

 laikomi  

Atitinka  šalinimui išilgai 
kiekvieno tvarto  kanalai, 
kurie dengti  

  paviršius yra 
nuplaunamas vandeniu.  
ekskrementai per groteles 
patenka  šiuos kanalus, iš  
periodiškai išleidžiami   

 iš kur savitakos  
patenka    
pagalba  iš šalia  

  požemine 
spaudimine linija tiekiamas  
cilindrinius rezervuarus.  
 rezervuarus iš  patenka 

jau apdorotas 
biostabilizatoriumi Poliflock 
BTS. Papildomai rezervuaruose 
skystas  apdorojamas 

 ir  mišiniu 
SlurryBugs,  amonio 

 ir    
organines azoto formas. 
Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

42 c) Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto  taikant  iš Atitinka Tvartuose didžioji dalis 
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  ar  

— paaukštinti  (pvz.,  išmetamojo oro  virš stogo, 
 nukreipti išmetamojo oro  per stogo  o ne per  

 
— padidinti vertikalios angos  
— veiksmingai    kad  išmetamojo oro srauto 
turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti augalus);
—  oro   išmetimo angose,  

  dalyse, siekiant nukreipti   link 
— išsklaidyti   toje tvarto  kuri yra priešinga 
jautraus receptoriaus buvimo vietai;
—   pastato  kraigo  nukreipti skersai 

  

ventiliacijos   ant 
stogo. Oro greitis reguliuojamas 
automatiniu  Nuo  
k.  ties komplekso riba 
užsodinta  juosta.

43

d) Naudoti oro valymo  
1.     (arba   
2.  
3.  arba   oro valymo 

Netaikoma Oro valymo sistemos tvartuose 
nenaudojamos

44

e)   taikyti  iš toliau   ar   
1.  srutas arba   apdengti;
2. pasirinkti saugyklos  atsižvelgiant     ir (arba) 
taikyti priemones   sumažinti prie  vietos ir virš 
jos (pavyzdžiui, medžius, gamtines 
3. srutas maišyti kuo mažiau. 
4. taikyti  

Atitinka   rezervuarus iš  
patenka apdorotas 
biostabilizatoriumi Poliflock 
BTS. Papildomai rezervuaruose 
skystas  apdorojamas 

 ir  mišiniu 
SlurryBugs,  amonio 

 ir    
organines azoto formas.  
Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

45

f) Taikyti  iš toliau      arba  

1. naudoti     arba   
2.   kuo 

Atitinka   paskleidžia 
savo  disponuojamuose 
plotuose pagal   

  skleisti  
naudoja skleistuvus „Rekordija“ 
(11,0 m3 talpos) ir „Samsonas“ 
(16,0 m3 talpos).  
skleidimas yra atliekamas 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
griežtai prisilaikant  

 ir   
 plane. 

46 GPGB 14

Sumažinti išmetamuosius teršalus  ploto ir kieto   
 

Kieto   apdengti. 
    

Netaikoma  susidaro tik skystas 

47

Iš 
 

kieto  
išsiskiriantys 
išmetamieji 

teršalai GPGB 15

Siekiant užkirsti       
 išsiskyrimui   ir  arba, jei tai  juos 

sumažinti, pagal GPGB taikomas toliau   derinys toliau 
nurodyta  tvarka:

    
Kieto   naudoti betonines silosines.

   ant    kuriose  drenažo 
sistema ir  surinkimo rezervuaras
Pasirinkti   pakankamus kieto  saugojimo 

 tais laikotarpiais, kai    yra 
Laikyti   lauke  atokiau nuo  ir (arba) 

   kuriuos  patekti  

Netaikoma  susidaro tik skystas 

48

a) Tinkamai sukonstruoti ir valdyti   taikant toliau  
 

1. sumažinti išmetamuosius teršalus  paviršiaus ploto ir  
saugyklos  
2. sumažinti   ir oro   paviršiuje užpildant 

 srutomis žemesniame lygyje;
3. srutas maišyti kuo 

Atitinka   rezervuarus iš  
patenka apdorotas 
biostabilizatoriumi Poliflock 
BTS. Papildomai rezervuaruose 
skystas  apdorojamas 

 ir  mišiniu 
SlurryBugs,  amonio 

 ir    
organines azoto formas. 
Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.
Rezervuaruose skystas  
maišomos tik prieš  

 

49

 
 

išmetamieji 
teršalai

GPGB 16

b)   uždengti. Šiuo tikslu gali  taikomas vienas iš  
 

1. Kietosios dangos naudojimas; 
2.  dangos naudojimas; 

Atitinka Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
3.   naudojimas, 
— plastiko 
—   
—   
—  plastiko 
— oro  
—   plutos;
—

minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.

50 c) Taikyti  Atitinka   pašarus dedami  
priedai, mažinantys pH

51 GPGB 17

Siekiant sumažinti iš  tipo  saugyklos    
amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB taikomas toliau  

 derinys:
a) Kuo mažiau maišyti srutas.
b) Uždengti  tipo   ir (arba)  danga, 

—  plastiko lakštais,
— lengvosiomis biriomis medžiagomis,
—   pluta,
— šiaudais.

Atitinka Skystojo  kaupimo 
rezervuarai uždengti 

 plastikine danga, 
kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako 
ir    
skysto  laikymo metu.
Rezervuaruose skystas  
maišomos tik prieš  

52 GPGB 18

Kad išmetamieji teršalai iš  vamzdžiais  ir saugyklose 
ir (arba)   tipo saugyklose      ir 

 pagal GPGB taikomas toliau   derinys:
a) Naudoti saugyklas, atsparias mechaniniam, cheminiam ir šiluminiam 
poveikiui.
b) Pasirinkti pakankamai    tais laikotarpiais, kai  

  yra 
c) Pastatyti nepralaidžias  surinkimo ir  patalpas ir 
instaliuoti   (pavyzdžiui,  duobes, kanalus, drenažo 
vamzdžius, siurblines).
d) Laikyti srutas  tipo saugyklose,    ir 
sienas, pavyzdžiui, išklotose moliu arba plastiku (arba   

 
e)   aptikimo  pavyzdžiui,  iš 
geomembranos, drenažinio sluoksnio ir drenažo vamzdyno.
f) Mažiausiai  metuose tikrinti   

Atitinka Skystasis  laikomas 
cilindriniuose rezervuaruose, 
atspariuose galimam 
mechaniniam, terminiam ar 
cheminiam poveikiui ir 
korozijai.   

 pakanka sutalpinti  
komplekse  
skystajam  kaupti 9,3  

 

53
 

perdirbimas GPGB 19

Siekiant sumažinti azoto, fosforo, skleidžiamo kvapo ir  
      ir  ir palengvinti 

  ir (arba)   juo,  yra perdirbimas 
 taikant  iš toliau   ar  

Netaikoma Šiuo metu skystas   
neperdirbamas.  

 palankioms 
  per 



21

Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
a)  atskyrimas mechaniniu  Tai apima, pavyzdžiui:
sraigtinio  separatoriaus 
— dekantavimo  separatoriaus 
— koaguliacijos ir flokuliacjos 
—  sietais;
— filtravimo preso 
b)  skaidymas anaerobiniu   
c) Išorinio tunelio naudojimas  džiovinti.
d)  aerobinis skaidymas (aeravimas).
e)  nitrifikacija ir denitrifikacija.
f) Kieto  kompostavimas.

2020 m. planuojama  50 
KW  galios ir 60 KW 

 galios   
su inžineriniais tinklais.

54
  

GPGB 20

a)    naudojamo     
atsižvelgiant 
— dirvožemio   ir lauko 
— klimato 
— lauko sausinimo ir  sistemas,
—  
— vandens išteklius ir saugomas vandens zonas.
b) Palikti   tarp      

 ir:
1.  kuriose yra  patekimo     
vandentakius, šaltinius,  ir pan., rizika;
2.     gyvatvores).
c) Vengti   jei gali    rizika.  pirma, 

  kai:
1. laukas yra užtvindytas,  arba apsnigtas;
2. dirvožemio  (pvz., vandens erozija arba dirvožemio 
suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir (arba) lauko drenavimu sudaro 

  arba nusausinimo 
3. remiantis lietaus  galima numatyti  
d) Dirvožemio    pasirinkti atsižvelgiant  azoto ir 
fosforo   ir  dirvožemio savybes (pavyzdžiui,  

  sezoniniams  keliamus reikalavimus ir   
   oro ar lauko 

e) Derinti   su    poreikiu;
f) Reguliariai tikrinti  laukus siekiant nustatyti, ar yra  

  ir, prireikus, imtis  
g) Užtikrinti   prie  saugyklos ir   

 jo neišbarstant;
h) Patikrinti, ar    yra gerai veikianti, ir ar  

Atitinka Kasmet parengiamas  
naudojimo   
planas.  Skysto  
skleidimas yra atliekamas 
griežtai prisilaikant   

  normos ir 
apkrovos  pagal 

  reikalavimus 
atsižvelgiant  maisto  
sankaupas   
periodiškai   

 dirvožemio 
  duomenis, 

 vegetacijos savybes, 
klimatines  ir kt.
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
 tinkamu dažnumu.

55 GPGB 21

Siekiant sumažinti iš  kuriomis    ir   
 amoniako išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys:
a)  skiedimas, taikant mažo  vandens  sistemas arba 

 
b)  skleistuvo naudojimas, taikant  iš  
1. velkamos žarnos;
2. velkamo 
c) (Atviro) sekliojo  naudojimas.
d) (Uždaro) giluminio  naudojimas.
e)  

Atitinka   pašarus dedama 
  (gali  

naudojami ir kiti  šlapimo 
pH reguliuojantys  
priedai).

56 GPGB 22

Siekiant sumažinti iš  kuriuo buvo    ir  
  amoniako išmetamuosius teršalus,  turi   

  kuo 
Žemutin  intervalo riba reiškia, kad terpiama iškart. Viršutin  intervalo 
riba gali b ti iki 12 valand , kai s lygos greitesniam terpimui n ra 
palankios, pvz., kai žmogišk j  ištekli  ir rangos naudojimas yra 
ekonomiškai nepagr stas.

0-4 val.

Atitinka Laukai skystuoju   
griežtai prisilaikant  
aktuose   

  po paskleidimo.

57

Per  
gamybos 

 
susidarantys 
išmetamieji 

teršalai

GPGB 23

Siekiant sumažinti per   auginimo   
amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB reikia numatyti arba 

 kiek   amoniako   
per  gamybos  remiantis   GPGB.

Atitinka Kasmet vykdoma amoniako 
apskaita  

58 GPGB 24

   bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis stebimas 
taikant  iš toliau   bent jau toliau nurodytu dažnumu:
a)  pagal azoto ir fosforo   atsižvelgiant  
sunaudotus pašarus,    pašaruose,  fosforo  ir 

   per metus kiekvienai  kategorijai.
b) Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio  remiantis  
analize.  per metus kiekvienai  kategorijai.

Atitinka Kasmet  bendro 
azoto ir bendro fosforo kiekis 
remiantis  analize.

59

 
 ir 

proceso  

GPGB 25 Stebimi   išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai bent jau toliau Atitinka Vykdoma amoniako apskaita 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
nurodytu dažnumu taikant  iš toliau  
a)  pagal   atsižvelgiant  kiekviename  
tvarkymo etape  ir  azoto (arba  amoniakinio 
azoto)   per metus kiekvienai  kategorijai.
b)  išmatuojant amoniako  ir   
taikant ISO, nacionalinius ar tarptautinius standartinius metodus arba kitus 
metodus, kuriais užtikrinama     

  kai iš   bent vienas iš   
-    tipas;
- laikymo sistema
c)     faktoriais.  per metus 
kiekvienai  kategorijai.

laikomai  kategorijai 
 per metus. 

60 GPGB 26

Skleidžiami kvapai gali  stebimi remiantis:
— EN standartais (pvz., naudojant   pagal EN 
13725   koncentracijai nustatyti);
— taikant alternatyvius metodus, kuriems EN standartai  parengti 
(pvz., matuojant ir (arba) nustatant ar prognozuojant   galima 
remtis ISO, nacionaliniais arba kitais tarptautiniais standartais, kuriais 
užtikrinami    duomenys.

Atitinka  aplinkoje sumodeliuota 
 oro  ir kvapo 

sklaida. 

61 GPGB 27

Iš kiekvieno tvarto išmetamos  stebimos taikant  iš toliau 
  bent jau toliau nurodytu dažnumu:

a)  išmatuojant   ir   
remiantis EN standartiniais metodais arba kitais metodais (ISO, 
nacionaliniais ar tarptautiniais), kuriais užtikrinami   

 duomenys.  per metus.
b)     faktoriais.  per metus.

Atitinka Vykdoma   
 iš  laikymo 

 apskaita laikomai  
kategorijai  per metus. 

62 GPGB 28

Amoniako    ir (arba) skleidžiamo kvapo iš 
kiekvieno tvarto, kuriame yra  oro valymo sistema,  
vykdoma taikant visus toliau nurodytus metodus bent jau nurodytu 
dažnumu:
a) Tikrinti oro valymo sistemos  išmatuojant amoniako, 

 ir (arba)      laikantis nustatyto 
matavimo protokolo ir remiantis EN standartiniais metodais arba kitais 
metodais (ISO, nacionaliniais arba tarptautiniais), kuriais užtikrinami 

   duomenys.  
b) Oro valymo sistemos veiksmingumo tikrinimas (pvz., nuolat 
registruojant veiklos rodiklius arba taikant pavojaus signalo sistemas). 
Kasdien.

Netaikoma Tvartuose   oro 
valymo sistemos

63 GPGB 29
Bent  kiekvienais metais stebimi toliau nurodyti proceso rodikliai:
a) Vandens suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, 

Atitinka  vykdoma vandens 
apskaita vandens skaitikliais. 
Vandens vartojimo procesai 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
tinkamais matuokliais arba remiantis  
Pagrindiniai vandens vartojimo procesai tvartuose (valymas,  ir t. 
t.) gali  stebimi atskirai.
b) Elektros energijos suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, 
tinkamais skaitikliais arba remiantis   Elektros 
suvartojimas tvartuose stebimas atskirai nuo    
Pagrindiniai  vartojantys procesai tvartuose (šildymas,  
apšvietimas, ir t. t.) gali  stebimi atskirai.
c)  suvartojimas. Registruojama naudojantis, pavyzdžiui, tinkamais 
matuokliais arba remiantis  

tvartuose stebimi kartu.
Elektros suvartojimas stebimas 
bendras nuo   kartu. 
Vykdoma  kuro 
apskaita remiantis  
lapais, kvitais,  
ataskaitomis.

64

d)  ir     atitinkamais atvejais, 
gimimus ir nugaišimus. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, esamais 
registrais.

Atitinka Registruojama   
   

periodiškai deklaruojamas 
esamas    

  informacijos ir 
kaimo verslo centro 

 sistemoje.

65
e)  suvartojimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui,  

 arba esamais registrais.
Atitinka  suvartojimas 

registruojamas registre.

66
f)  kaupimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, esamais 
registrais.

Atitinka Skysto  susidarymas 
 registruojamas  

susidarymo žurnale.

67

Amoniako 
išmetamieji 
teršalai iš 
kiauli  ferm

GPGB 30

Siekiant sumažinti iš      amoniako 
išmetamuosius teršalus, pagal GPGB taikomas vienas iš toliau  

 ar  derinys:
a) Vienas iš toliau   pagal  taikomas vienas iš toliau 

  arba  derinys:
i) sumažinti  iš kurio išsiskiria amoniakas;
ii) dažniau šalinti srutas     
iii) atskirti  nuo 
Naudojama gili  (jei grindys yra ištisai arba iš dalies dengtos 

 jei kartu yra taikoma papildoma  mažinanti  
pavyzdžiui:

— maistingumo valdymo  derinys;
— oro valymo sistema;
—  pH mažinimas;
—  
Dažnam  šalinimui naudojama vakuumo sistema (jei grindys yra iš 
dalies arba ištisai dengtos 

 kanalas  su nuožulniomis sienomis (jei grindys yra iš 
dalies arba ištisai dengtos 

Atitinka  šalinimui išilgai 
kiekvieno tvarto  kanalai, 
kurie dengti  

  paviršius yra 
nuplaunamas vandeniu.  
ekskrementai per groteles 
patenka  šiuos kanalus, iš  
periodiškai išleidžiami   

 iš kur savitakos  
patenka   Iš  
požemine spaudimine linija 
tiekiamas  rezervuarus.  

 nenaudojamos, nes 
išleidimo metu srutos savitakos 

 kartu su   
nukeliauja   

Oro valymo sistemos  
  pašarus dedami  

priedai, mažinantys pH.
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
Dažnam  šalinimui naudojama  (jei grindys yra iš dalies arba 
ištisai dengtos  
Dažnas  šalinimas vykdomas nuplaunant vandeniu (jei grindys yra iš 
dalies arba ištisai dengtos 
Naudojama sumažinto dydžio  (jei grindys yra iš dalies dengtos 

Naudojamos  ir (arba)  (jei grindys yra iš dalies dengtos 

Grindys turi  išgaubtos, o  ir vandens kanalai - atskirti (jei gardai 
iš dalies dengti  
Taikomas  surinkimas vandenyje.
Naudojami V formos  konvejeriai (jei grindys yra iš dalies dengtos 

 išorinis kreikiamas  (jei grindys - tvirto betono).
b)  
c) Naudojama oro valymo sistema, 
1.   plautuvas (skruberis);
2.  arba   oro valymo sistema;
3. biologinis valytuvas (arba biologinis laistomasis filtras);
d)  
e)  kanale naudojami  kamuoliai.

 kamuoliai 
nenaudojami.

GPGB SKERDYKLOMS
1. 4.1.1 ir 5.1.1.1 1. Naudoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas
2. 4.1.2 2. Atlikti mokymus

3.

4.1.3 3. Naudoti planuojamas   programas

Atitinka   
veikla organizuojama pagal 

   
reikalavimus. Kiekvieniems 
metams sudaromi  
planai. Vyksta  
apmokymai siekiant  

 ir   
Vadovai dalyvauja seminaruose, 
kursuose aplinkos apsaugos 
tematika. Sudaromi  

 aplinkai   
 planai.

4.
4.1.4 4.  vandens  apskaitos priemones Atitinka Vartojamas vanduo apskaitomas 

registruojant vandens 
skaitliukais.

5.

3.2.1 Bendrieji 
procesai ir 
operacijos

4.1.5 5. Atskirti  ir   srautus Atitinka  nuotekos nuo  
 ir  su kieta danga be 

valymo, apskaitos ir  



26

Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
 nuvestos  teritorijos 

žalius plotus ir infiltruojasi  
 Komplekse nuotekos 

nevalomos: b  nuotekos ir 
 plovimo nuotekos patenka 

  tvarkymo  
Skerdyklos nuotekos patenka  

 kuriame yra 
nuskaidrinamos, iš jo dalis 

  tiekiama  
  kita dalis – 

išsiurbiama kartu su  
ir išvežama   

6. 4.1.7
6. Pašalinti visas atviras žarnas ir sutaisyti   ir tualetus Atitinka Nuolat kontroliuojamas ir 

užtikrinamas vandens tiekimo 
sistemos sandarumas.

7. 4.1.11
7.  ir naudoti  sietus ar trapus siekiant išvengti  

 patekimo  nuotekas
Atitinka Skerdykloje visi  

surinkimo   su 
sietais.

8.
4.1.12, 4.1.10, 
4.1.9, 4.1.23

8. Sausai valyti  ir   po to plauti su 
aukšto   naudojant žarnas su rankomis valdomais

 ir, kur  karšto vandens tiekimas, naudoti termostatais 
  ir vandens vožtuvus

Atitinka ŠGP  specialius konteinerius 
surenkami nenaudojant vandens.

9.

4.1.13 9. Rezervuaruose   nuo persipylimo Netaikoma Nuskaidrintos nuotekos iš 
požeminio rezervuaro tiekiamos 
  kolektorius, 

persipylimas negalimas

10.

4.1.14 10.  ir naudoti apsaugines sienas didelio  rezervuarams Atitinka Rezervuaro  50 m3, jis 
požeminis, metalinis, nuteptas 
specialiu bitumu, pilnai 
izoliuotas nuo aplinkos.

11. 4.1.16 ir 4.1.17 11.  energijos valdymo sistemas Atitinka Elektros suvartojimas stebimas 
bendras nuo   kartu. 

12.
4.1.18 12.  šaldymo valdymo sistemas Atitinka  kompiuterizuotos 

šaldymo  valdymo 
sistemos

13.

4.1.19 13. Valdyti šaldymo  darbo Atitinka  šaldymo  darbo 
režimo ir laiko programinis 
valdymas pagal užduotas 

 Parengta šaldymo 
  programa.

14. 4.1.21 14.  ir naudoti   uždarymo jungiklius Atitinka Darbuotojai apmokyti ir  
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
signalizacija labiausiai 
naudojamoms (varstomoms) 
durims.

15.
4.1.22 15. Rekuperuoti šaldymo   Netaikoma Ekonomiškai neefektyvu  per 

mažo skerdyklos 

16.
4.1.23 16. Naudoti termostato valdomus vandens ir garo maišymo vožtuvus Netaikoma Techniškai netikslinga, nes 

pertraukos per trumpos.
17. 4.1.24 17. Optimizuoti ir apšiltinti garo ir vandens vamzdynus Atitinka Vamzdynai apšiltinti
18. 4.1.25 18. Atjungti garo ir vandens  kai nenaudojama Atitinka Atjungiama

19.

4.1.26 19.  apšvietimo valdymo sistemas Atitinka Patalpose sumontuotos 
 taupios, 

  
 dienos šviesos 

lempos

20.

4.1.27 20.  subproduktus saugoti trumpai ir jei  sušaldyti Atitinka ŠGP surenkami  sandariai 
uždaromus konteinerius ir 
periodiškai išvežami utilizuoti 
specialiomis transporto 

 Veikia ŠGP 
šaldytuvai.

21.

4.1.28 21. Atlikti  Atitinka  naudoja  mažinimo 
priemones, atliktas  
sklaidos modeliavimas. Iki šiol 

  aplinkos oro 
kokybei  atviri skysto  
kaupimo rezervuarai yra  
uždengti  
plastikine danga. Atliktas 

 veiklos  
 sklaidos aplinkos ore 

matematinis modeliavimas 
 kad uždengus 

rezervuarus kvapo koncentracija 
artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje sieks 3,07 OUE/m3 ir 

  8 OUE/m3 

neviršys.

22.

4.1.30 22. Sukurti ir sukonstruoti transporto priemones,  ir patalpas taip 
kad pastarieji  lengvai plaunami

Atitinka    ir  
danga, transporto  

 atitinka higienos 
reikalavimus, keliamus maisto 
pramonei.
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

23.

4.1.31 23. Dažnai valyti   ir   vietas Atitinka  ir patalpos 
plaunamos, teritorija  
kasdien. Vamzdynai valomi 
pagal 

24.

4.1.36 24.  triukšmo valdymo sistemas Atitinka Buvo atlikti akustinio triukšmo 
matavimai.  rezultatai 
neviršija HN 33:2011  

25.

4.1.3, 4.1.36, 
4.1.37, 4.1.38, 

4.1.39

25. Mažinti  pvz. stogo ventiliatoriai,  ir šaldymo Atitinka Pagrindiniai skerdyklos 
triukšmo šaltiniai yra patalpoje, 

 nauji, atitinkantys ES 
standartus.

26.

4.1.40 26. Pakeisti   dujomis, kur yra  tiekimas Atitinka Šildymo katilai  
suskystintomis dujomis.  
svilinimui  du dujiniai 
degikliai,  
suskystintomis dujomis

27.

4.1.29 27.   uždaras transportavimas, parovimas 
/iškrovimas

Atitinka ŠGP surenkami  sandariai 
uždaromus konteinerius ir 
periodiškai išvežami utilizuoti 
specialiomis transporto 

 Veikia ŠGP 
šaldytuvai.

28. 4.2.1.8
28. Jei  greitai perdirbti,   greitai atšaldyti, 
kad  irimo procesas

Atitinka Kraujas atskirai surenkamas ir 
laikomas kondicionuojamoje 
patalpoje.

29.
29. Kur  panaudoti vietoje, eksportuoti  šilumos 
ir/ar elektros 

Netaikoma Planuojamos   
 pakaks tik  

30.
4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3
1. Pakartotinai panaudoti vienoje iš   šilumos ir/arba 
elektros  kitose veiklose

31.

3.2.3 Veikl  
integravimas

2. Kur to reikia kartu naudoti taršos mažinimo priemones, pvz., 
vandenvalos 

Netaikoma Šiuo metu netaikoma, nes per 
mažas skerdyklos  

  palankioms 
  per 

2020 m. planuojama  50 
KW  galios ir 60 KW 

 galios   
su inžineriniais tinklais.

32.

3.2.4 
Bendradarbiavi
mas su prieš ir 
po skerdimo 
vykdoma veikla

4.2.2.1.1, 
4.2.2.1.2, 

4.1.27, 4.3.1.4, 
4.3.4.1, 4.3.8.7 

ir 4.2.2.9.10

GPGB yra siekti bendradarbiavimo su prieš ir po skerdimo  
 partneriais, siekiant sukurti aplinkosaugos   

sumažinti  ir apsaugoti  kaip 

Atitinka Gyvuliai auginami vietoje, kas 
ženkliai sumažina  

   
transportuojant,  išvengiama 
streso,  gyvuliai patiria 
pakeliui  kitas skerdyklas, tai 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
turi   kokybei. Dar 
vienas tokio skerdimo 
privalumas –   
tiekimo  nuo augintojo 
iki prekybos vietos skaidrumas. 
ŠGP pagal sutartis atiduodamos 
perdirbti   

33.

4.1.42.1 1. Valdyti ir minimizuoti sunaudojamo vandens ir  Atitinka Prieš plaunant paviršiai sausai 
nuvalomi nuo   
Naudojimui ruošiami  
darbiniai tirpalai, kurie 
dozuojami pagal  

 aukšto  plovimo 

34.
4.1.42.2 2. Pasirinkti   aplinkai  ploviklius (žr. 

 nenusižengiant valymo efektyvumui
Atitinka

35.

4.1.42.3 3. Kur  vengti naudoti valymo ir dezinfekavimo priemones 
 aktyvaus chloro

Atitinka

Plovimui naudojami natrio 
šarmo pagrindu pagaminti 
preparatai, kurie užpurškiami ir 
palaikomi ant paviršiaus, po to 
nuplaunami vandeniu. 
Dezinfekuojama  
preparatais. Vykdant konkursus 
dezinfekavimo  

 yra  
reikalavimai apie  
nenaudoti aktyvaus chloro 

 

36.

3.2.5 renginio 
ir rangos 
valymas

4.2.4.3 4. Kur yra tinkami  naudoti „valymo vietoje“ Atitinka Naudojimui ruošiami  
darbiniai tirpalai, kurie 
dozuojami pagal  

 aukšto  plovimo 

37.

3.2.6 Nuotek  
valymas

4.1.43.3 1. Vengti  Atitinka Nuotekos nuvedamos  šalia 
skerdyklos   
surinkimo  Iš jo dalis 

  1500 
m3/m., patenka   šalinimo 

 ir toliau tvarkomos 
kartu su  Kita dalis,  1000 
m3/m., kas 18  išsiurbiama 
ir išvežama  UAB „Tvari 
energija“  
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
 

38.
4.1.43.4 2. Skerdyklose ir    taikyti  

   naudojant sietus
Atitinka Vidaus  tinkluose  

 frakcijos atskyrimo 
sieteliai.

39.

4.1.43.9 3. Pašalinti riebalus iš  naudojant  gaudykles Atitinka Vidaus  tinkluose  
 frakcijos atskyrimo 

sieteliai. Kas 18  
skerdyklos   
rezervuaro turinys kartu su 
paviršiuje susikaupusiomis 

 medžiagomis ir 
dugne  

 1000 m3/m., 
išsiurbiamas ir išvežamas  UAB 
„Tvari energija“  

 

40.
4.1.43.10 4. Naudoti  galimai suderinant su flokuliantais, siekiant 

pašalinti likusias  daleles
Netaikoma Nuotekos nevalomos flotatoriuje

41.

4.1.43.11 5. Naudoti  išlyginimo Netaikoma  srautui išlyginti  
poreikio, nes nuotekos 
nevalomos. Dalis rezervuare 

  1500 
m3/m., patenka   šalinimo 

 ir toliau tvarkomos 
kartu su  Kita dalis,  1000 
m3/m., kas 18  išsiurbiama 
ir išvežama  UAB „Tvari 
energija“  

 

42.

4.1.43.1 6. Paruošti  talpinimo apimtis  tas, kurios numatytos 
pagal vykdomus procesus

Atitinka Rezervuaro talpa pakankama. 
Dalis rezervuare  

 1500 m3/m., patenka  
 šalinimo  ir 

toliau tvarkomos kartu su  
Kita dalis,  1000 m3/m., kas 18 

 išsiurbiama ir išvežama  
UAB „Tvari energija“ 

  

43.
4.1.43.12 ir 
4.1.43.13

7. Užkirsti   prasiskverbimui ir  emisijoms iš  
valymo   užsandarinant  šonus ir  ir juos uždengiant 
ar aeruojant

Atitinka  surinkimo rezervuaras 
požeminis, uždengtas,  
išsiurbimui turi  

44. 2.3.1.2, 8. Nuotekas valyti biologiniais  valymo  Aerobinis ir Netaikoma Nuotekos nevalomos
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
2.3.2.1.3, 
4.1.43.14, 
4.1.43.15, 

4.2.6.2, 4.2.6.3 
ir 4.3.3.15

anaerobinis valymas taikomas  ir   
  valymui

45. 2.3.1.2 9. Azoto ir fosforo pašalinimas Netaikoma Nuotekos nevalomos

46.

10. Pašalinti susidariusias  ir nukreipti jas tolesniam 
naudojimui su  subproduktais. Šie  ir  
reglamentuojami ABP reglamento 1774/2002/EC

Atitinka Kas 18  skerdyklos 
  rezervuaro 

turinys kartu su paviršiuje 
susikaupusiomis  
medžiagomis ir dugne 

  1000 
m3/m., išsiurbiamas ir išvežamas 
 UAB „Tvari energija“ 

  

47.
11. Naudoti CH4 dujas, sukuriamas anaerobinio valymo metu, šilumos 
ar elektros gamybai

Netaikoma Nuotekos nevalomos

48. 12. Nukreipti susidariusias nuotekas   Netaikoma Nuotekos nevalomos

49. 4.1.43.2

13. Reguliariai atlikti   laboratorinius tyrimus ir daryti 
 Papildoma informacija monitoringo metodams prieinama GPGB 

informaciniame dokumente „Bendrosios  ir  valymo/ 
 sistemos chemijos sektoriuje“ [341, EC, 2002].

Netaikoma Nuotekos nevalomos

50. 4.2.1.2

1. Sausas pristatymo  valymas prieš plaunant su aukšto 
 

Iš dalies 
atitinka

  skystos 
konsistencijos, paviršius 
nelygus,  techniškai 
surinkti  Plaunama 
aukšto  

51. 4.2.1.4
2. Vengti skerdienos plovimo ir kur  mažinti bei apjungti su 
švaraus skerdimo metodais

Atitinka Skerdenos vandens  
neplaunamos.

52.
4.2.1.6 

 
4.2.2.2.1 4.2.5.1

3. Nuolat sausai rinkti subproduktus ir atskirti vienus nuo  visoje 
skerdimo linijoje, integruojant su nukraujinimo ir kraujo surinkimo 
optimizavimu  bei atskiriant    ir 

Atitinka ŠGP skerdimo metu surenkami 
sausu  Atskirai laikomi 
ŠGP skirti utilizuoti ar perduoti 
kitiems naudotojams

53. 4.2.1.7
4. Nukraujinimo patalpoje naudoti  kanalizacijos Iš dalies 

atitinka
Perkeliant skerdenas po 
nukraujinimo naudojami 
apsauginiai loviai.

54.

3.3 Papildomi 
GPGB 

skerdykloms

4.2.1.9

5. Nuo  atliekas surinkti sausai Atitinka Darbo metu grindys 
neplaunamos, reikalui esant 
valomos sausai. Pamainai 
pasibaigus  ir patalpos 
plaunamos surinkus kietas 
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Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
medžiagas  tam skirtus 
konteinerius.

55. 4.2.1.13
6. Skerdyklos linijoje pašalinti  vandens Atitinka Vandens  kiekis 

minimalus pagal higienos 
normas.

56.
4.2.1.14 ir 
4.2.1.17

7. Apšiltinti ir uždengti  sterilizatorius, apjungiant su sterilizavimu 
naudojant žemo  

Atitinka Taikomas automatinis  
sterilizavimas plovykloje 
grupiniam sterilizavimui.

57. 4.2.1.18
8. Naudoti  ir  plovimo kabinas, su automatiškai 
išjungiamu vandeniu

Atitinka Naudojama

58. 4.2.1.19 9. Valdyti ir  suspausto oro  Atitinka Naudojama
59. 4.2.1.20 10. Valdyti ir  ventiliacijos Atitinka Naudojama

60. 4.2.1.21
11. Naudoti atbulinio išlenkimo išcentrinius ventiliatorius ventiliacijos 
ir šaldymo sistemose

Atitinka Naudojama

61. 4.2.1.22 12. Valdyti ir  karšto vandens Atitinka Naudojama

62.
4.2.2.9.10 13. Apipjaustyti visas odos dalis neskirtas  perdirbimui/ rauginimui, 

iš karto po nulupimo, išskyrus tuos atvejus, kai   jas 
vertingai panaudoti

Netaikoma Oda nelupama

63.
4.2.2.1.1 ir 
4.2.2.1.2

1. Nutraukti   12 val. iki skerdimo,  apjungiant su  
buvimo skerdykloje  mažinimu, siekiant sumažinti  

Atitinka Naudojama

64. 4.2.2.1.4 2. Naudoti poreikiu   geriamo vandens Atitinka Naudojama

65. 4.2.2.1.5
3. Naudoti       
valdomus purkštukus

Atitinka Naudojama

66.

4.2.2.1.6 4. Sausas  valymas su periodiniu plovimu su vandeniu Atitinka Gyvuliai auginami vietoje, 
   Po 

 auginimo ciklo išvarius 
gyvulius iš  tvartai 

 lašeliniu  prieš 
 tokiu  plovimo 

metu sunaudojama mažiau 
vandens.  vidus ir 

 plaunami taupiais 
mobiliais KARCHER aukšto 

 plovimo 

67. 4.2.2.2.2
5. Naudoti  su gumos sluoksniu kraujo surinkimui iš 
nukraujinimo lovio prieš pradedant plauti

Atitinka Naudojama

68. 4.2.2.3.1 6.  plikymas garu (vertikalus plikymas) Netaikoma  plikinamos vonioje.

69.
4.2.2.3.2 

 
 4.2.2.3.3

7.  skerdyklose, kur ekonomiškai neperspektyvu pereiti 
prie plikymo garu, reikia apšiltinti ir uždengti  plikymo vonias ir  
valdyti vandens  šiose voniose

Atitinka Naudojama

70.

3.3.1 Papildomi 
GPGB dideli  

gyvuli  
skerdykloms

4.2.2.4.1 8. Pakartotinai naudoti     pešimo mašinose ir  Atitinka Naudojama
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Poveikio 
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Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
 4.2.2.4.2 pakeisti plovimo vamzdžius    purkštukus

71. 4.2.2.5.1 9. Pakartotinai naudoti   iš  svilinimo Atitinka Naudojama

72. 4.2.2.5.2
10. Panaudoti  svilimo     vandens 
pašildymui

Netaikoma Per mažas skerdyklos 

73.
4.2.2.5.3 11.  kiaules po svilinimo naudojant   

purkštukus
Atitinka Naudojama

74.
4.2.2.6.1 12. Pakeisti plovimo vamzdžius    purkštukus 

svilinimo luobo tvarkymui
Atitinka Naudojama

75.
4.2.2.7.1 13.    sterilizuoti  su automatiniais karšto 

vandens purkštukais
Atitinka Naudojama

76. 4.2.2.7.2 14. Kontroliuoti ir mažinti vandens   transportavimui Netaikoma Žarnos tiekiamos  ŠGP 
konteinerius

77.
4.2.2.8.1 ir 
4.2.2.8.2

15.   naudoti  iš    purškiamu 
vandeniu /  arba  oro srautu/šokinio  tunelis

Atitinka Naudojamas šokinio  
tunelis.

78. 4.2.2.8.3 16. Neplauti  prieš  Atitinka Naudojama
79. 4.2.2.9.2 17. Sausai pašalinti  Atitinka Naudojama

80.
4.2.2.9.3 
4.2.2.9.4

18. Sausai surinkti    nepriklausomai bus jos ar ne 
bus naudojamos kaip apvalkalai

Atitinka Naudojama

81.
4.2.2.9.6 19. Kontroliuoti ir mažinti vandens   ir   

plovimui
Atitinka Žarnos neplaunamos

82.
4.2.2.9.9 20. Kontroliuoti ir mažinti vandens  apiplaunant liežuvius ir 

širdis
Atitinka Naudojama

83.

4.2.2.9.7 21. Naudoti mechanizuotas  nuotekose gaudykles Iš dalies 
atitinka

Nuotekos  nevalomos. 
Skerdyklos  nuotekos 
patenka    
nuo aplinkos, nusodinimo 

 kur   iškyla 
 medžiagos, o   

 sunkesni už  
teršalai. Dalis rezervuare 

  1500 
m3/m., patenka   šalinimo 

 ir toliau tvarkomos 
kartu su  Kita dalis, 1000 
m3/m., kas 18  išsiurbiama 
ir išvežama  UAB „Tvari 
energija“  

 

84.
22. Remiantis informaciniu dokumentu GPGB odos išdirbimo 

 [273, EC, 2001], GPGB yra atlikti   kiek 
galima toliau iki odos bus perduotos.

Netaikoma Odos nelupamos
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85.
4.2.2.9.11 23. Kai  apdoroti odas  nei per 8-12 valandas, 

remiantis   nedelsiant patalpinti odas 10-15 °C
Netaikoma Odos nelupamos

86.
4.2.2.9.15 24. Kai   perdirbti laikotarpyje nuo 8-12  iki 5-8 

 remiantis   nedelsiant odas atšaldyti iki 2 
°C

Netaikoma Odos nelupamos

87.
4.2.2.9.12
4.2.2.9.14

25. Visada nedelsiant  odas   jei odos bus 
saugomos daugiau nei 8 paras, pvz. jei jos vežamos  kitas šalis,  
apjungiant su sausu   surinkimu.

Netaikoma Odos nelupamos

 GPGB monitoringo sistemoms

88

Monitoringo 
klausimai, 
svarstytini 
rengiant TIPK 
leidimus

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

Leidimuose nustatant išmetamos taršos ribines vertes (TRV) 
  turi apsvarstyti, kaip vyks atsiskaitymas  

aplinkos apsaugos, kaip bus vertinamas  laikymasis 
ir užtikrinti, kad surinkta svarbiausia informacija  patikima 
bei kokybiška.

Atitinka Paraiška TIPK leidimui gauti 
parengta pagal TIPK 
taisykles, kurios patvirtintos 

 2010-11-24 
Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 
2010/75/ES   

  (taršos 
integruotos prevencijos ir 

 nuostatas. Objekto 
   

bus vykdoma vadovaujantis 
Aplinkos monitoringo 
programa, kuri parengta 
pagal   aplinkos 
monitoringo nuostatas. 
Monitoringo programa skirta 
patikrinti, ar emisijos 
neviršija   

 Laboratoriniai 
tyrimai bus atliekami 
nepriklausomose atestuotose 
laboratorijose. Monitoringo 
ataskaitos ir  

 bus atliekama 
  
  

duomenys leis 
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institucijoms atlikti 
 išvadas tiek 

apie  tiek apie  
sektoriaus   

 aplinkos kokybei.

89

Bendro 
išmetam  
teršal  kiekio 
apskaita

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

Informacijos apie      
 gali  tada, kai: 

 
- tikrinama, ar laikomasi veiklos vykdymo  aplinkos 
apsaugos 
- pateikiami duomenys apie išmetamus teršalus (pvz., EPER 
registrui);
- lyginamas  ekologiškumas su atitinkamu informaciniu 
dokumentu apie GPGB (BREF) ar kito  informaciniu 
dokumentu (tame  ar kitame  sektoriuje). 
 

  apie išmetamus teršalus galima susidaryti ne tik 
pagal  išmetimus iš  ir  bet taip pat 
atsižvelgiant  paskliduosius, neorganizuotus ir atsitiktinius 
išmetamus teršalus:
 BENDRAS   KIEKIS = „VAMZDŽIO 
GALO“ TERŠALAI (normalios eksploatavimo  +                                                                               
PASKLIDIEJI ir NEORGANIZUOTI TERŠALAI (normalios 
eksploatavimo  + ATSITIKTINIAI IŠMETAMI TERŠALAI

Atitinka Objekte bus vykdomas taršos 
   

monitoringas, požeminio ir 
drenažinio vandens 
monitoringas. Taip pat 

 kas trejus menus 
atlieka   
dirvožemio agrocheminius 
tyrimus.   apie 
objekto veiklos metu 
išmetamus teršalus galima 
bus susidaryti ne tik iš 

 aplinkos 
monitoringo ataskaitoje 

  apie 
išmetamus teršalus esant 
normalioms eksploatavimo 

 bet ir  
apie paskliduosius ir 
neorganizuotus teršalus 

  metu, nes 
ataskaitoje bus pateikiami 
duomenys apie vykdomus 

  dirvožemio 
agrocheminius tyrimus,  
normas ir apkrovas. 

  nebus.

90
Duomen  
paruošimo 
grandin

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

1.  palyginamumas ir patikimumas  
paruošimo 
2.  paruošimo  etapai;
3.  apie  terpes paruošimo 

Atitinka  išmetami teršalai bus 
matuojami standartizuotais 
metodais, matavimus atliks 

  turinti 
laboratorija. Požeminio 
vandens, drenažinio vandens, 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
dirvožemio  bus imami, 
gabenami, ruošiami analizei ir 
tiriami  vadovaujantis 
standartizuotais matavimo 
metodais bei rekomendacijomis. 
Laboratoriniai tyrimai bus 
atliekami atestuotose specialius 
leidimus  
laboratorijose. Teršalai, 
išmetami iš  auginimo 

 bus  
vadovaujantis  LR AM 

   
 „Europos aplinkos 

    
 apskaitos metodika“ 

(EMEP/EEA Air pollutant 
emission inventory guidebook – 
2016).

91
Skirtingi 
monitoringo 
b dai

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

Yra keletas parametro monitoringo   kaip:
• tiesioginiai matavimai;
• pakaitiniai parametrai;
•  balansas;
•
• išmetimo koeficientai.

Atitinka    
požeminio vandens, drenažinio 
vandens  koncentracijos, 
dirvožemio  bus 
nustatomos matavimo metodais. 
Teršalai, išmetami iš  
auginimo  bus nustatomi 

  
 bus naudojami 

patvirtinti  koeficientai iš 
Europos aplinkos   

   
apskaitos metodikos 
(EMEP/EEA Air pollutant 
emission inventory guidebook - 
2016/Part B: sectoral guidance 
chapters/3 Agriculture/ 3.B 
Manure management 2016)

92
Reikalavim  
laikymosi 
vertinimas

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

 laikymosi vertinimas apima   
tarp   
 a) matavimai ar pagal matavimus  suminiai 
statistiniai dydžiai;
b)  paklaida;

Atitinka Laboratoriniai tyrimai bus 
atliekami nepriklausomose 
atestuotose laboratorijose. 
Monitoringo ataskaitos bus 
rengiamos  
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
c) atitinkama išmetamo teršalo   ar lygiavertis 
parametras.

 statistiniais duomenimis 
ir nuosekli, paremta 
aplinkosaugos  aktais 

93
Monitoringo 
rezultat  
ataskaitos

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

Monitoringo  ataskaitose tinkama forma pateikiami 
apibendrinti monitoringo rezultatai, susijusi informacija bei 
išvados apie   

Atitinka Aplinkos monitoringo 
duomenys ir ataskaitos bus 
pateikiamos AAA tokia tvarka:
•    

 taršos  
  monitoringo 

  
duomenys saugomi  
subjekte ir pateikiami AAD 
arba AAA pareikalavus. 
Duomenys užpildomi pagal 
Monitoringo  3 

• aplinkos monitoringo 
ataskaita, parengta 
vadovaujantis Monitoringo 
n  4 priedu, bus 
pateikiama kasmet, ne  
kaip iki   kovo 
1 d., per IS „AIVIKS“, 

  ir jos 
  tiesiogiai, 

 paštu, elektroniniu 
paštu ar kitomis  

 ;
• aplinkos monitoringo 

ataskaitoje pateikiami 
   

poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo 
duomenys, taršos  

  monitoringo 
  bei išvados 

apie  subjekto veiklos 
 aplinkai;

• poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo 

  bei išvados 
apie  subjekto veiklos 

 aplinkai pateikiami 
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Eil. 
Nr.

Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 
susijusios

 vnt.

Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6 7
kas 5 metus.

94

Išmetam  
teršal  
monitoringo 
kaštai

 
ES GPGB 
Bendrieji 

monitoringo 
principai

Vykdant    visuomet  stengtis 
optimizuoti  kaštus,  tuo pat metu nepamiršti bendrojo 
monitoringo tikslo. Siekiant kuo geresnio monitoringo ekonominio 
efektyvumo, rekomenduojama:

• pasirinkti tinkamus   reikalavimus; 
• optimizuoti monitoringo  ir priderinti  prie 

pageidaujamo  tikslumo; 
• optimizuoti    pasirenkant tik 

tuos parametrus,  monitoringas yra tikrai  
• apsvarstyti galimybes vykdyti   kai 

tokiu  gaunami rezultatai   
 monitoringo  negu vykdant  

• apsvarstyti galimybes, kur  brangius parametrus 
pakeisti pakaitiniais parametrais,  monitoringas 
ekonomiškesnis yra paprastesnis; 

• apsvarstyti galimybes papildyti   
specialiomis studijomis (tokiomis, kaip  metu 
vykdomas monitoringas), kurios  geriau suprasti 
teršalus ir  sumažinti monitoringo   
atitinkamai ir kaštus; 

• apriboti  ir     
išleidimo 

Atitinka Monitoringo apimtys 
nustatomos aplinkos 
monitoringo  derinant 
su AAA.   

 koncentracijos bus 
nustatomos matavimo metodais. 
Teršalai, išmetami iš  
auginimo  bus nustatomi 

   
metodika atliekamas  

 monitoringas sumažins 
ne tik kaštus, bet ir  

  
tvartuose.
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II. LEIDIMO 

3  Aplinkosaugos  planas

Parametras Vienetai
Siekiamos 

 
(pagal GPGB)

Esamos 
Veiksmai tikslui 

pasiekti
Laukiami rezultatai  data

1 2 3 4 5 6 7

Oro teršalai, 
kvapai

-

Oro  
 mažinimas 
 skleidimo 

 
laukuose metu

Šilumos poreikiui komplekse veikia 
dvi   2,91679 
t/m. oro 

 skleidžiant laukuose  aplinkos 
 išsiskiria 19,784 t/m. 

50 KW  galios 
ir 60 KW  

galios   

  apdorojimas 
anaerobiniu  yra vienas  

 mažinti aplinkos  
  medžiagomis ir 

kvapais, pagerinama aplinkos  

Apdorojant biologiškai skaidžias atliekas 
ir   uždarame bioreaktoriuje, 

 metanas nepateka   ir 
yra panaudojamas elektros ir šilumos 
energijos gamybai, tokiu  taupomi 
tradiciniai energijos šaltiniai.  

  esamos  bus 
nebenaudojamos, jos liks kaip  

  apdoroto substrato 
kvapas, lyginant su neapdorotomis 
srutomis,  iki 60 %, o tai 
ypatingai gerina  tiek  
komplekso, tiek    
gyvenamosios aplinkos 

2020 m.*

*Pastaba:   bus  jei susiklostys palankios  

7. Vandens išgavimas
Vanduo   27340,0 m3/m., imamas iš  teritorijoje  nuosavos  Nr. 4672 (centro koord. X-
6127371, Y-595889).  2010 m.   Nr. 48128,  gylis 51 m, debitas 5,6 m3/val., eksploatuojamas 
tarpmoreninis kvartero vidurinio pleistoceno  svitos (f II md) vandeningasis sluoksnis. Vandens apskaitai ties   tvartus ir  

 sumontuoti apskaitos skaitikliai. Vandens tiekimo  periodiškai tvarkomi ir kalibruojami.

Siekiant užtikrinti  nuosavos  požeminio vandens   buvo atliktas požeminio vandens  ir 
 apsaugos   Parengta ataskaita suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba 2017-06-12 Nr. 1-170. Remiantis šia 

ataskaita, aprobuoti  ištekliai 80 m3/d. Pagal     60 m3/d. priskiriami A kategorijai, 
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20 m3/d. B kategorijai. Taigi, vandens  regeneracinis   pažeidžiamas. 2019-07-30 gautas Leidimas naudoti  
 išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes Nr. PV-19-33p.

Aplink  taikoma 10 m spindulio VAZ 1-oji griežto režimo apsaugos juosta.

4  Duomenys apie  vandens  iš kurio leidžiama išgauti  vandens išgavimo  ir  
išgauti vandens 

 nepildoma, vanduo iš  vandens   išgaunamas.

5  Duomenys apie  išgauti požeminio vandens 
Eksploataciniai 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Adresas

Centro  
(LKS 94)

Pogrupis
Kodas  

 registre
Nr.   

registre
Projektinis 

našumas m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
UAB 

„Naujasodžio 
agrofirma“

 k.
 sen.
 r.

X – 6127371
Y – 595889

IIb1 4672 48128 5,6

8. Tarša  aplinkos 
 aplinkos oro   atlikti remiantis 2017 m. UAB „Ekometrija“ parengta  aplinkos oro taršos  

  UAB „Naujasodžio agrofirma“   padalinyje inventorizacijos ataskaita“,  taršos  
pasikeitimus atlikus      kiekius esant maksimaliam taršos  skerdykloje,  
apkrovimui.  pateikti 5 PRIEDE.

 auginimas. Vienu metu UAB   komplekse laikoma 650  3600   ir 2300 
  Gyvuliai laikomi devyniuose tvartuose.  nuo 2018 m. tvartuose amoniako ir   prevencijai  

naudoti purš   Poliflock BTS. Kvap  biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo gyvuli  m lo sklindan ius 
kvapus, efektyvi priemon , skatinanti nat raliai aplinkoje besivystan i  mikroorganizm , skaidan i  amoniak  ir kitus teršalus, vystym si, 
ko pas koje, min t  teršal  koncentracijos suma ja 70 %. Poliflock BTS skatina  ir    

  užkerta  amoniako susidarymui. Taip pat   pašarus dedama benzoin  r gštis, kuri amoniako koncentracijas 
sumažina iki 25 % (gali  naudojami ir kiti   užtikrinantys  šlapimo pH reguliuojantys  priedai). Bendras 
naudojam   mažinimo priemoni  efektyvumas – 70 %.

 laikymas. Iš viso per metus  susidaro 15276 m3 skystojo  kuris kaupiamas hermetiškuose cilindriniuose 
rezervuaruose, 2 vnt. po 5930 m3 (t. š. 601 ir 602).   rezervuarus iš  patenka jau apdorotas biostabilizatoriumi Poliflock BTS. 
Papildomai rezervuaruose skystas  apdorojamas  ir  mišiniu SlurryBugs. Mišinys SlurryBugs sulaiko amonio  
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ir transformuoja   organines azoto formas. Taip gaunamas  konsistencijos, prislopinto kvapo skystasis   
duomenys pateikti 3 PRIEDE. Skystojo  kaupimo rezervuarai uždengti  plastikine danga, kas sudaro   ir iki 
minimumo sumažina amoniako ir    skysto  laikymo metu. 
    sudariusi ilgalaikes sutartis su vietiniais   884,45 ha ploto, kuriame gali skleisti   

  laukuose (t. š. 603) skystasis  skleidžiamas skleistuvais „Rekordija“ (11,0 m3 talpos) ir „Samsonas“ (16,0 m3 
talpos). Paskleistas ant ariamos dirvos  24   užariamas.

 gamyba.   reikalingus pašarus  gaminasi pati. Per metus pašarams gaminti  sunaudoja apie 5000 t  
ir 1000 t    Iš   ir   teršalai nepatenka  aplinkos  nes visas  gamybos procesas uždaro 
ciklo -  ir žaliavos    transportuojami uždaru šneku. Iš tarpinio rezervuaro mišinys tiekiamas   Malimo metu 

  kaupiamos specialiose sandariose talpose, iš      malimo   neišsiskiria  
aplinkos  teršalai.
Skerdykla.  eksploatuoja  savoms  (t. š. 061). Skerdyklos našumas 3 t/d. skerdienos.  svilinimo  
turi du dujinius degiklius,  suskystintomis dujomis,  kiekvieno šiluminis našumas – 19,5 KW. Per metus  1,5 t 

  
Šilumos gamyba. Šilumos poreikiui komplekse veikia dvi   16 gaminama  energija naudojama II  

 tvartui ir VIII   su paršeliais tvartui šildyti.  katilas ,,Viessman“, kurio šiluminis našumas 
0,032 MW (t. š. 062). Kaip kuras naudojamos suskystintos dujos, 18,3 t/m.  17 gaminama  energija naudojama  

 šildymui ir karšto vandens ruošimui.  katilas ,,Logamax”, kurio šiluminis našumas – 0,045 MW (t. š. 063). Kuras – 
suskystintos dujos, 17,5 t/m. 

6  Leidžiami išmesti  aplinkos  teršalai ir  kiekis

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m.

1 2 3
Azoto oksidai (A) 250 1,3881
Azoto oksidai (B) 5872 0,0708
Kietosios  (B) 6486 0,0435
Kietosios  (C) 4281 4,8040
Sieros dioksidas (B) 5897 0,0925
Amoniakas 134 26,1582
Lakieji organiniai junginiai  tvarka): XXXXXXXX
LOJ 308 0,0351
Kiti teršalai  tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A) 177 1,5287
Anglies monoksidas (B) 5917 0,1198

Iš viso: 34,2407
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7  Leidžiama tarša  aplinkos 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

vienkartinis dydis
Cecho ar kt. pavadinimas 

arba Nr. Nr. pavadinimas kodas
vnt. maks.

 t/m.

1 2 3 4 5 6 7

Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963001

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963002

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963003

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963004

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963005

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00194 0,06129
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00062 0,01963

I tvartas

006

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00022
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881007

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419

II tvartas

008
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881064

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881065

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881066

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881067

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881068

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881069

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881070

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881071

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419

072
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881073

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881074

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881075

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881076

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00394 0,12419
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00123 0,03881077

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00024
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250009

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250010

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250011

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320

III tvartas

012
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250013

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250014

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250038

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00137 0,04320
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00166 0,05250039

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00009
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450040

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450041

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450042

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450043

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775

IV tvartas

044
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450045

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450046

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450047

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450048

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00247 0,07775
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00300 0,09450049

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188050

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188051

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188052

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559

V tvartas

053
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188054

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188055

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188056

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00240 0,07559
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00291 0,09188057

LOJ 308 g/s 0,00000 0,00015
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500015

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500016

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500017

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500018

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045

VI tvartas

019
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500058

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00509 0,16045
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00618 0,19500059

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00032
Amoniakas 134 g/s 0,00274 0,08639
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00333 0,10500020

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00017
Amoniakas 134 g/s 0,00274 0,08639
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00333 0,10500021

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00017
Amoniakas 134 g/s 0,00274 0,08639
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00333 0,10500

VII tvartas

060

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00017
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,06193
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00063 0,01984022

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00023
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,06193
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00063 0,01984023

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00023
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,06193
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00063 0,01984024

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00023
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,06193

VIII tvartas

025
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00063 0,01984
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00023
Amoniakas 134 g/s 0,00196 0,06193
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00063 0,01984026

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00023
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100029

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100030

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100031

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100032

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100033

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Amoniakas 134 g/s 0,00307 0,09677
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,00098 0,03100

IX tvartas

034

LOJ 308 g/s 0,00001 0,00035
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,03696 0,11975
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02184 0,07076
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,02856 0,09253

Skerdykla (2 vnt. dujiniai 
degikliai, svilinimo 

061

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,01344 0,04355

1                                  062 Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 0,02788 0,77283
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

 t/m.
vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
(katilas ,,Viessman“, 0,032 

MW)
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 0,02584 0,71628

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 0,02916 0,755832  
(katilas ,,Logamax“ 0,045 

MW)
063

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 0,02592 0,67185

Amoniakas 134 g/s 0,00061 0,01921
(skysto  rezervuaras)

601
LOJ 308 g/s 0,00000 0,00006

Amoniakas 134 g/s 0,00061 0,01921
(skysto  rezervuaras)

602
LOJ 308 g/s 0,000002 0,00006

Amoniakas 134 g/s 2,745 19,764
 laukai 603

LOJ 308 g/s 0,003 0,020

Iš viso 34,2407

8  Leidžiama tarša  aplinkos  esant   veiklos 
 nepildoma.  veikimas   nenumatomas.

9. Šiltnamio   dujos (ŠESD)

9  Veiklos  ir šaltiniai, iš    išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos 
valdymo    1 priede

Pagal Šiltnamio   taršos  išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 1  veiklos  vykdomos 
 nepriskiriamos veiklos  kurioms reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas.

10.  išleidimas su nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus.
Skerdykloje susidaro gamybini  nuotek  2500 m3/m. Nuotekos nuvedamos  šalia skerdyklos esant  požemin  nuotek  surinkimo rezervuar . 

ia veikiant gravitacijai  pavirši  iškyla riebalin s medžiagos ir  dugn  nus da sunkesni už vanden  teršalai. Dalis nuskaidrint  nuotek , 

1500 m3/m., patenka  m šlo šalinimo kolektori  ir toliau tvarkomos kartu su m šlu. Taip pat periodiškai rezervuaro turinys kartu su paviršiuje 
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susikaupusiomis riebalin mis medžiagomis ir dugne nus dusiomis nuos domis, 1000 m3/m., išsiurbiamas ir pagal sutart  išvežamas  UAB 

„Tvari energija“ eksploatuojam  bioduj  j gain . 

Komplekso 28 dirban i j  buities patalpose susidaro buitini  nuotek  306,0 m3/m. Nuotekos yra surenkamos nuotek  tinklais ir 

kanalizuojamos  m šlo šalinimo kolektori  ir toliau tvarkomos kartu su m šlu. 

Paviršini  (lietaus) nuotek  surinkimo sistemos komplekso teritorijoje n ra, nuotekos susigeria  grunt .

10  Leidžiama  priimtuvo apkrova
 nepildoma. Nuotekos surenkamos  rezervuaruose.

11      išleisti  užterštumas
 nepildoma. Nuotekos    neišleidžiamos.

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti   išleidimui   
 apie dirvožemio   

         Atestuota geologijos  UAB „Geoaplinka“ 2017 m. atliko  vykdyto požeminio ir drenažinio vandens monitoringo 
vykdymo  už 5   ir   „UAB „Naujasodžio agrofirma"  teritorijos  k.,  r. sav. 2011–
2016 m. vykdyto drenažinio ir požeminio vandens monitoringo  apibendrinimas”. Monitoringas vykdytas trijuose požeminio 
vandens     teritorijoje, ir šešiose drenažo sistemose,    iš  

   tyrimai vykdyti du kartus per metus. 
         Pagal dokumento išvadas,  komplekso teritorijoje vykdoma veikla turi  požeminiam vandeniui  žymesnio pavojaus 
aplinkai nekelia. Tarša biogeniniais elementais (nitritai, nitratai, amonis, fosfatai, bendrasis azotas)  teritorijoje požeminiame vandenyje 
paplitusi sporadiškai ir neturi    koncentracijos vandenyje skirtingais metais skiriasi, kas rodo jog vyksta  
požeminio vandens tarša). 
       Drenažo vandens  duomenimis    neviršijo DLK       darbus vykdo 
pagal kasmet    atsakingai naudoja optimalias  normas, kas    aplinkos kokybei. 

12.  susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas).
Komplekse susidaro apie 90 t/m   Ši atlieka yra II kategorijos ŠGP ir yra laikinai laikoma, perduodama tvarkytojui bei 
vedama jos apskaita vadovaujantis    ir   tvarkymo ir apskaitos reikalavimais  maisto ir 
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005-03-23  Nr. B1-190  maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012-01-20 d. 

 Nr. B1-45 redakcija).  pagal  tvarkymo  (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 su  redakcijomis) Pirmojo 
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skirsnio 1 straipsnio 3 punkto 3)  gaišenoms netaikomas    gyvuliai laikinai laikomi specialiuose sandariuose 
konteineriuose,  patalpoje  šaldymo kameroje, kurioje palaikoma   ir pagal  perduodami 
utilizavimui UAB „Rietavo  sanitarija“ arba UAB „Tvari energija“  gamybai. 

Skerdžiant gyvulius 25 %  gyvo svorio tenka subproduktams bei atliekoms, kurios tuo  yra ir žaliava – ŠGP (šeriai, kaulai, oda, 
viduriai ir kt.). ŠGP surenkami    ir paruošiami išvežimui iš  teritorijos, laikant juos šaldytuve. Jei ŠGP  
laikomi ilgiau kaip 24 valandas, jie yra laikomi ne  kaip +7 ºC  ne ilgiau kaip 3 paras,  kaip 0 ºC 

 ne ilgiau kaip 7 paras ir  kaip –10 ºC  ne ilgiau kaip 30 

ŠGP   tokius, kurie gali  perdirbami    šalutinius produktus, ir  atliekas, kurios atiduodamos utilizavimui  
SP UAB „Rietavo  sanitarija“ arba UAB „Tvari energija“  gamybai.   ŠGP    
šalutinius produktus, gali  parduodamos tokios  atliekos: odos, kaulai, riebalai, kitos skerdenos dalys, žarnos. ŠGP yra taikomas 
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos  vartoti  

   ir   sveikumo  ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002   
 reglamentas) (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86) (kitaip Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009). ŠGP, kurie skirti sudeginti, pašalinti  arba panaudoti 
  ar komposto gamybos  turi  tvarkomi pagal LR  tvarkymo  bei  tvarkymo  

reikalavimus. Skerdykloje skerdžiant kiaules susidaro iki 150 t/m.     iki 165 t/m. virškinamojo trakto turinio  
  atliekos 02 02 02), iki 40 t/m. kraujo (kitaip  atliekos 02 02 03). Šios atliekos pagal sutartis atiduodamos 

utilizavimui  SP UAB „Rietavo  sanitarija“ arba UAB „Tvari energija“  gamybai. Skerdykloje   
 nuskaidrinimo rezervuare susikaupia  ir  mišinys, 1000 m3/m. (plovimo ir valymo dumblas 02 02 01) pagal  

išvežamas  UAB „Tvari energija“   .
Eksploatuojant pastatus, patalpas, tvarkant   techninio aptarnavimo metu,  buityje taip pat susidaro atliekos:

• pavojingos atliekos su    pagal  perduodamos UAB   šalinimas“.  
 kodai ir  pavadinimai: 15 01 10*  kuriose yra    arba kurios yra jomis 

užterštos, 18 02 02* atliekos,  rinkimui ir šalinimui taikomi  reikalavimai, kad  išvengta infekcijos;
•   ir transporto  eksploatavimo metu  pavojingos atliekos - perdegusios dienos šviesos lempos, 

naudoti akumuliatoriai – pagal  perduodami UAB „Žalvaris“.   kodai ir  pavadinimai: 16 06 01 02* 
automobiliams skirti švino akumuliatoriai, 20 01 21 01* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; 

• tvarkant patalpas,   susidariusios  atliekos, nebenaudojama biuro  pagal  atiduodami 
UAB  švara“.   kodai ir  pavadinimai: 20 01 35 02 ekranai, monitoriai ir  kurioje yra  

 paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2, 20 01 35 05 smulki   vienas iš   neviršija 50 cm), 20 
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01 36 02 ekranai, monitoriai ir  kurioje yra   paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2, 20 03 01 mišrios 
 atliekos;

• metalo laužas priduodamas 
Šios nereguliariai  atliekos yra   pagal rašytines sutartis perduodamos tolimesniam sutvarkymui  
tvarkytojams,  ATVR. Pavojingosios atliekos iki  perdavimo  tvarkytojams laikinai laikomos ne ilgiau kaip šešis 

 o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus.  laikymo talpos atsparios  poveikiui ir apsaugotos nuo aplinkos 
poveikio.
Sutartys su  ir ŠGP tvarkytojais pateikiamos 8 PRIEDE.

12.1.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   naudoti ar šalinti) ir laikymas:

12  Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nenaudojamos. 

13  Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nešalinamos. 

14  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos neruošiamos naudoti ir (ar) šalinti. 

15  Leidžiamas laikyti   kiekis
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nelaikomos. 

16  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nelaikomos. 

12.2.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   naudoti ar šalinti) ir laikymas:

17  Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos nenaudojamos. 

18  Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos nešalinamos. 
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19  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos neruošiamos naudoti ir (ar) šalinti. 

20  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis
 nepildoma, pavojingosios atliekos nelaikomos. 

13.  pagal  deginimo    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
gruodžio 31 d.  Nr. 699   deginimo   patvirtinimo“, 8, 81 punktuose  

Nepildoma, atliekos nedeginamos. 

14.  pagal    eksploatavimo, uždarymo ir  po uždarymo   
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d.  Nr. 444     eksploatavimo, 
uždarymo ir  po uždarymo  patvirtinimo“, 50, 51 ir 52  reikalavimus.

Nepildoma,  neeksploatuojamas. 

15.   

16. Reikalavimai   aplinkos monitoringui   subjekto monitoringo programai vykdyti.
  ir matavimai turi b ti vykdomi pagal kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2009 m. rugs jo 16 d. sakymu Nr. D1-546 „D l kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat  patvirtinimo“ reikalavimus 
parengt  ir nustatyta tvarka suderint  kio subjekt  aplinkos monitoringo program . 

Gruntinio vandens kokybei   turi  vykdomas poveikio požeminio vandens ir dirvožemio kokybei monitoringas. 

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo 
UAB   komplekse yra šie  triukšmo šaltiniai:

•  tvartai 9 vnt.  Didžiausias vienu metu komplekse laikomas  kiekis:   3600 vnt.,  650 vnt., 
  2300 vnt.;

•  ventiliatoriai, 69 vnt., modelis FF063-6ET 230V (82 dB(A));
•  viduje esantys  dalytuvai: 5 vnt. Big Duchman gamintojo modelio DRYRAPID 850, (1,5 kW), 7 vnt. Meyer-Lohne 

gamintojo (1,5 kW) (55 dB(A)); 
•   diskinis  SK-5000 (25 kW galios, 80 dB(A)), horizontali  H-2000 (11 kW galios, 65 dB(A)); 
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• skerdykloje naudojami šaldymo kompresoriai  B 2 10.1 Y (2,2 kW), B 1.5 9.1 Y (2,09 kW), ZF15K4E-TFD (3,93 kW) ir B 3 
13.1 Y (3,0 kW), visi apytikriai po 65 dB(A); 

•    (65 dB(A)),  betoniniame antžeminiame statinyje, tiekianti iš     rezervuarus;
• skysto  rezervuaruose  maišymui   metu naudojamos  EISELE GTWSU 1540/204 (15 kW galios, 

55 dB(A)), 6 vnt.
 triukšmo šaltiniai –    atvykstantis/išvykstantis aptarnaujantis transportas. Didžiausi transporto srautai susidaro 

  metu – apie 15  per  t.y. apie  pavasarinio  metu ir dar apie  rudeninio  metu. Vakaro ir 
nakties metu sunkiasvorio transporto  nenumatomas.  teritorijoje  dirba vienas traktorius.   gali atvykti 
iki 2    per  Gyvuliai vežami vidutiniškai du reisai per 

Siekiant   veiklos   buvo atlikti triukšmo matavimai ties  komplekso sklypo ribomis 
  veikiant visiems  keliantiems  dienos, vakaro ir nakties metu. Išmatuoti triukšmo rodikliai visais 

paros laikotarpiais neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  paskirties 
pastatuose bei  aplinkoje“    triukšmo    bei  paskirties  
aplinkoje:

   ir  paskirties  (išskyrus maitinimo ir  paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto  

 rezultatai 
(pateikiamos didžiausios  iš 

Triukšmo ribiniai dydžiai
Ekvivalentinis garso lygis, 

dB(A)
Maksimalus garso lygis, 

dB(A) Ekvivalentinis garso 
lygis, dB(A)

Maksimalus garso lygis, 
dB(A)

Dienos 55 60 41,5 48,1
Vakaro 50 55 40,7 49,9
Nakties 45 50 39,1 47,3

Triukšmo  protokolas Nr. F-AT-358/2019 pateiktas  6 PRIEDE.

Triukšmo mažinimo 
   Analizuojama veikla vykdoma užstatytoje aplinkoje, esami pastatai, medžiai yra tam tikri triukšmo sklaidos barjerai. Papildomos 

triukšm  mažinan ios priemon s nenumatomos. Visos  skleidžiamas triukšmas neviršija ES   ir  
   varikliai izoliuoti   medžiagomis.

18.  eksploatavimo laiko ribojimas
Informacijos apie  eksploatavimo laiko   
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          19.  kvapams sumažinti, pvz.,  uždengimas / uždarymas,   užpildant rezervuarus, 
surinkimas ir apdorojimas, tinkamas   spalvos parinkimas  šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina 

   
Iki šiol   aplinkos oro kokybei  atviri skysto  kaupimo rezervuarai šio metu jau uždengti  

plastikine danga. Juos uždengus artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos LR SAM 2010 m. spalio 4 d.  Nr. V-885 „Kvapo koncentracijos 

  gyvenamosios aplinkos ore ir   gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo  

  sveikatos  laboratorija 2018-07-18  komplekso taršos šaltiniuose  oro  kvapo 
koncentracijai nustatyti. Pagal kvapo koncentracijos nustatymo protokolo Nr. Ch 6346/2018-6350/2018 duomenis buvo atliktas esamos ir 
planuojamos veiklos   sklaidos aplinkos ore matematinis modeliavimas. Modeliavimas,  ne tik  

 komplekso  bet ir     pateiktas 5 PRIEDE. Atliktas    sklaidos 
aplinkos ore modeliavimas  kad  uždengimas ženkliai sumažina    kvapo koncentracija artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje sieks 3,07 OUE/m3 ir   8 OUE/m3 neviršys.

30.  sklidimo iš  mažinimo  atsižvelgiant  ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas 
rekomendacijas kvapams mažinti.

 nuo 2018 m. tvartuose amoniako ir   prevencijai naudoja purš   Poliflock BTS. Kvap  
biostabilizatorius yra produktas, mažinantis nuo gyvuli  m lo sklindan ius kvapus, efektyvi priemon , skatinanti nat raliai aplinkoje 
besivystan i  mikroorganizm , skaidan i  amoniak  ir kitus teršalus, vystym si, ko pas koje, min t  teršal  koncentracijos suma ja 70 %. 
Taip pat   pašarus dedama benzoin  r gštis, kuri amoniako koncentracijas sumažina iki 25 % (gali  naudojami ir kiti  

 užtikrinantys  šlapimo pH reguliuojantys  priedai). Bendras naudojam   mažinimo priemoni  efektyvumas – 
70 %. 

Iš     kaupimo rezervuarus patenka jau apdorotas biostabilizatoriumi Poliflock BTS. Papildomai rezervuaruose skystas 
 apdorojamas  ir  mišiniu SlurryBugs. Mišinys SlurryBugs sulaiko amonio  ir transformuoja   organines azoto 

formas. Taip gaunamas  konsistencijos, prislopinto kvapo skystasis  Skystojo  kaupimo rezervuarai uždengti 
 plastikine danga, kas sudaro   ir iki minimumo sumažina amoniako ir    skysto  

laikymo metu.
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20. Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65 
1.  privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas  aktuose 

nustatytais terminais.
2. Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos  ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

Utenos valdybai apie bet kokius planuojamus   arba veikimo pasikeitimus ar  kuris gali daryti  aplinkai.
3.  teritorija privalo  tvarkoma ir  taip, kad  išvengta  ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir 

požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.
4. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybai apie 

pažeistas šio leidimo    aplinkai   arba  ir nedelsiant imtis  apriboti  aplinkai ir 
užkirsti  galimiems incidentams ir avarijoms ateityje. 

5. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos  turi  pilnai sutvarkyta, kaip numatyta  projekte, planuose ir 
reglamentuose. Galutinai nutraukdamas  jos vykdytojas privalo  dirvožemio ir   užterštumo  

  atžvilgiu. Jei   eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir   skiriasi nuo 
  eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis    tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti  

eksploatavimo vietos  
6. Sekti  apie vykdomos  veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti  jas pritaikyti. Pasikeitus 

norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar  naujus technologinius sprendimus –    geriausiems 
prieinamiems gamybos  ir, esant poreikiui, pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir  

7. Vadovautis   aplinkos monitoringo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20019-09-16  
Nr. D1-546    aplinkos monitoringo  patvirtinimo“ reikalavimais, vykdant 

8. Per metus nuo  veiklos atnaujinimo parengti Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos  o 
pasikeitus  aplinkos     bei kiekiui ar atsiradus naujam taršos šaltiniui/naujiems taršos šaltiniams informuoti 
Aplinkos apsaugos  ir paruošti Aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos ataskait  ar j  atitinkamai 
patikslinti.

9. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai turi  saugiai   ir saugojami nuo atsitiktinio  sunaikinimo/sugadinimo.
10. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.
11. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir  paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2011 m. birželio 13 d.  Nr. V-604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir 

 paskirties pastatuose bei  gyvenamoje aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo ribiniai dydžiai.
12. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos   

gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo  
13. Veiklos vykdytojas privalo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybai pranešti apie sudarytas arba 

pakeistas sutartis su  savininkais/valdytojais   ir  perdavimo  
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14. Esant artimiausioje gyvenamojoje   nusiskundimams, veiklos vykdytojas privalo artimiausiose gyvenamosios 
paskirties patalpose bei teritorijoje atlikti rizikos   triukšmo)  ir  viršijimus imtis  kad  

 viršijimo  išvengta.
      15. Esant     
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO 

Nr. TM(1)-42/T-U.3-10/2020 PRIEDAI

1. UAB  Aukštakalnio g.5,  k.,  r., paraiška Taršos integruotos 
prevencijos ir  leidimui pakeisti be  (85 psl.).

2. Paraiškos suderinimas su Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamentu 2019-10-11 raštu Nr. (9-11 14.3.12E)2 -49077 (su  ir 2020-
05-06 raštu Nr. (9-23 14.3.12E)2-19323, kopijos (6 psl.).

3.  su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
3.1. Aplinkos apsaugos  2019-04-19 rašto Nr. (30.1)-A4E-900  UAB  

paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ ir 2019-10-04 rašto Nr. (30.1)-A4E-4742  UAB  
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Utenos departamentui, kopijos (4 psl.);

3.2. Aplinkos apsaugos  2019-04-19 rašto Nr. (30.1.)-A4E-898 „Pranešimas apie UAB 
 paraiškos  TIPK leidimui pakeisti,   rajono  

administracijai, kopijos (2 psl.);
3.3. Aplinkos apsaugos  2019-04-19 rašto Nr. (30.1)-A4E-899  UAB  

paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 2019-10-04 rašto Nr. (30.1)-A4E-4746  UAB  
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ ir 2020-02-24 rašto Nr. (30.1)-A4-579  UAB  
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“  Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, 
kopijos (6psl.);

3.4. Aplinkos apsaugos  2019-05-31 rašto Nr. (30.1)-A4-4135 „Sprendimas nepriimti 
UAB   komplekso paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ ir 2019-11-06 rašto Nr. 
(30.1)-A4-6357 „Sprendimas  UAB  patikslintos paraiškos   UAB 

 kopijos (3 psl.);
3.5. UAB  2020-04-28 raštas Nr. TK 20/04-1  UAB  TIPK leidimo 

pakeitimo“.
3.6. Aplinkos apsaugos  2019-06-04 rašto Nr. (30.1.)-A4-4186  skelbimo 

paskelbimo dienraštyje „Lietuvos rytas“,  UAB „Lietuvos rytas“, kopija (1 psl.);
3.7. Aplinkos apsaugos  2020-03-26 rašto Nr. (30.1)-A4E-2411 „Sprendimas  UAB 

 paraiškos TIPK leidimui pakeisti   UAB  kopija (2 psl.).
4. Monitoringo programa.

2020 m.         d.
          sudarymo data)

AAA direktorius                                   Rimgaudas Špokas                  _____________
                                                                    (Vardas,                                        (parašas)

                                        A. V




