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I. BENDROJI DALIS

1.  pavadinimas, gamybos (projektinis)  arba  (nominali)  galia, vieta (adresas).
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinio  veikla vykdoma, adresu  g. 35,  kaime,  rajone.  veikla 

vykdoma penkiose      auginimui. AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje laikomos vištos 
 ir gaidžiai. Penkiose   po 7 400  vištoms  ir po 1 000  gaidžiams. Bendras vienu metu   

kiekis sudaro 42 000 vnt. Vienos   1 700 000 vnt.  per metus, iš  1 615 000 vnt.  Bendras   
 8 500 000 vnt.  iš  8 075 000 vnt.  Inkubaciniai kiaušiniai išvežami  AB „Vilniaus paukštynas“ arba AB  

paukštynas“  

2.  veiklos aprašymas
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje laikoma vištas  ir gaidžiai. Penkiose   po 7 400  vištoms  

ir po 1 000  gaidžiams. Iš viso penkiose   37 000  vištoms ir 5 000  gaidžiams laikyti, kas sudaro 42 000 × 0,007 = 294 
SG.

Vienos   1 700 000 vnt.  per metus, iš  1 615 000 vnt.  Bendras    8 500 
000 vnt.  per metus, iš  8 075 000 vnt.  Inkubaciniai kiaušiniai bus išvežami  AB „Vilniaus paukštynas“ arba AB  
paukštynas“  

 laikomi 280-320  per metus ir atliekami 1,1-1,2 auginimo ciklai. Pasibaigus ciklui  išvalomos, dezinfekuojamos, 
paruošiamos naujam ciklui ir atvežami nauji  

 metu gaidžiai sumaišomi su vištomis. Sumaišymo santykis, talpinimo tankumas ir kiti  laikymo reikalavimai palaikomi 
vadovaujantis    auginimo nurodymais, gaunamais iš   

  periodu, kaip ir auginimo metu, griežtai kontroliuojamas  svoris. Gaidžiai ir  iki 35  amžiaus sveriami 
  o  virš 35  - kas     sveriami kiaušiniai ir nustatomas  vidutinis svoris.  lesinimo 

norma nustatoma pagal     ir   Gaidžiai ir vištos lesinami atskirai, kad  lesti vieni  lesalo ir  jiems 
 lesalo 

 kiaušiniai iš  ir nuo kraiko surenkami ne  kaip kas 2 valandos. Kiaušiniai  atskiriant tinkamus inkubavimui kiaušinius. 
Inkubavimui skirti kiaušiniai turi  reikiamo svorio, taisyklingos formos, sveiku lukštu,  Iš  kiaušiniai išvežami   per  

 vykdoma   sveikatingumo ir  gyvenamos aplinkos  griežtai laikomasi   –  
 ribojamas transporto ir   Pašaliniai  ir transportas   laikymo teritorijas 
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Pastato ventiliacija turi užtikrinti optimalias  gyvenimo  Tam reikalinga oro apykaita šiltuoju  laiku turi  6 m³/val./1 kg 
 svorio, o šaltuoju  laiku – 2 m³/val./1 kg  svorio. Oro  greitis, auginant vištas dedekles ir gaidžius, negali viršyti 0,5 m/s. 

Apšvietimas  turi siekti 10 lx. 
Baigus auginimo   yra išvežami.  išvalomos, dezinfekuojamos ir paruošiamos naujam ciklui.
Pagal teorinius  per metus AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje, vienu metu 5  ant kraiko auginant 35 000 vnt. 

 ir 5 000 vnt.  susidaro 2125,2 m3 kraikinio  Tai yra teorinis   kiekis,    pagal LR  
 ministerijos 2007 metais  Pažangaus   ir  1 priede  tirštojo    ir skystojo  gaunamo 

iš 1 gyvulio per tvartinio laikotarpio   Tirštojo  kiekis (kreikiant) 100  lygus 0,46 m3   vertinama, jog  
 susidaro 11  nes 30  per metus trunka  paruošimas naujam auginimo ciklui.  kiekis: 42000/100*0,46*11=2125,2 m3. 

Kraikinio  tankis – 0,45-0,55 t/m3 (vadovaujantis 2012-06-21 LR   ministro  Nr. 3D-473    technologinio 
projektavimo   TPT 04:2012 patvirtinimo 199 punktu). Per metus padalinyje susidaro 1062,6 t tirštojo  

AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje per  auginimo  kuris trunka 280-320  faktiškai susidaro 550-600  kraikinio 
 Kraikinis  per metus iš  išvežamas 1-2 kartus priklausomai nuo  pasiskirstymo  laikotarpyje, kadangi vieno ciklo  

yra 9  Faktiškai per metus maksimaliai gali susidaryti 1100-1200  kraikinio  Faktinis  kiekis  pagal  pajamavimo 
aktuose   

   teritorijoje  laikomas.  išstumtas iš  ir iš karto yra pakraunamas   kurie perka  kaip 
   kurie  išsiveža ir toliau laiko savo teritorijoje   laikymo  Jeigu   

   perdavimas    išvežamas  AB  paukštynas“      
Savo    Už    yra atsakingi  kuriems  yra perduodamas pagal kiekvienais metais naujai 
pasirašomas sutartis.   pirkimo-pardavimo sutartys pateikiamos 3 priede. 

 plovimo metu susidariusios nuotekos kaupiamos sklypo teritorijoje  kaupimo rezervuare ir išvežamos  AB  
paukštynas“  pirminio valymo     teritorijoje), iš  apvalytos nuotekos tolesniam valymui patenka UAB 

 vandenys“  
 valymas ir paruošimas vykdomas pagal  valymo, plovimo ir dezinfekavimo  Programa pateikiama 4 priede. 

Išvalius ir dezinfekavus paukštides, atvežamas ir paskirstomas kraikas.  paruošimo naujam auginimo ciklui  apie 30 
Tarša  aplinkos  išsiskiria deginant   kieto kuro  Degimo produktai išsiskiria kuro degimo metu gaminant   

(kurui naudojami šiaudai)  šildymui ir   šildymui. Degimo produktai anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx) ir kietosios 
daleles (KD)  aplinkos  pašalinami per 20 m   
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Be jau    aplinkos  išsiskiria amoniakas (NH3), kietos daleles (KD) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ)  auginimo metu 
iš  per ištraukiamos ventiliacijos ventiliatorius.

3. Veiklos  kurioms išduodamas leidimas
1   leidžiama vykdyti  veikla 

 pavadinimas  planuojamos vykdyti veiklos  pavadinimas pagal  1  
ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1 2
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje 6.6. Intensyvus  arba  auginimas, kai:

6.6.1. yra daugiau kaip 40 000  naminiams 

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 
AB „Vilniaus paukštynas“ sertifikuotas pagal tarptautinius BRC Global Standard – Food, Issue 8, British Retail Consortium, ISO 22000 

standartus.
Vykdydama   vadovaujasi ISO 14001 standarto nuostatomis.

6.   pagal  
          Paraiškos deklaracijoje,   AB„Vilniaus paukštynas“ direktoriaus  asmuo Lina  nurodoma, kad Paraiškoje pateikta 
informacija yra teisinga, tiksli ir visa.
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2   atitikties GPGB palyginamasis 

Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

1

GPGB intensyvaus 
  

arba  
auginimui

Aplinkosaugos 
vadybos sistemos 

(AVS)

1. Siekiant pagerinti    
 GPGB nustatytas reikalavimas 

 aplinkosaugos vadybos  (AVS).

Atitinka 
GPGB

 sertifikuota pagal BRC 
Global Standard - Food, Issue 8, 
British Retail Consortium ir 
FSSC ISO 22000 standartus. 
Vykdydama   
vadovaujasi ir  
pagrindines ISO 14001 standarto 
nuostatas.

2
Geras 

šeimininkavimas

2. Siekiant išvengti aplinkosauginio poveikio arba  
sumažinti, ir pagerinti bendrus veiklos rezultatus, GPGB 

  toliau   taikymas.

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 
GPGB

AB „Vilniaus paukštynas“ 
 padalinyje  

išvežamas tik pasibaigus 
auginimo ciklui (1-2 kartus per 
metus).   yra 
laikomi pagal numatytus 
reikalavimus, išvežami  
tvarkytojui pagal 

 ir  nuotekos 
nesimaišo su lietaus nuotekomis. 
Švarus lietaus vanduo nuo  

 bei   
 nuolydžiu bei 

suprojektuotais atvirais grioviais 
nutekinamas  žalias vejas, 
atvirus griovius.

 nuotekos išvežamos 
valymui,  nuotekos 
išvalomos biologiniuose valymo 
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

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

 ir     
—   ir   juo,
— veiklos 
— nepaprastosios   ir 
—   ir 

Atitinka 
GPGB

Darbuotojai darbus atlieka pagal 
standartizuotas  ir 
patvirtintus procesus. 
Darbuotojai nuolat tikrinasi 

 dalyvauja seminaruose 
ir mokymuose, kur aiškinami 
aplinkosaugos  ir kiti 
reikalavimai, yra periodiškai 
supažindinami su taikomomis 
tvarkomis ir reikalavimais.

c. Parengti nepaprastosios    
veiksmams    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 
GPGB

Parengtas ir patvirtintas 
  planas, 

kuris apima saugos  
 radioaktyviosios 

taršos,   
ir   

 taršos pavojingomis 
medžiagomis,   

 ar energetikos 
  atvejais. 

d. Reguliariai tikrinti, taisyti ir   ir 
 

— vandens ir  tiekimo sistemas,
—   ir  jutiklius, — siloso 
ir transporto  (pvz., sklendes, vamzdžius),
— oro valymo sistemas (pvz., atliekant   

 Tai gali apimti   ir  

Atitinka 
GPGB

Paruoštos ir  
„Remonto,   
programos.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

e. Nugaišusius   taip, kad  
išvengta   arba  sumažintas  
kiekis.

Atitinka 
GPGB

Šios  ir  
 atliekos tvarkomos 

vadovaujantis  
  (ŠGP) 

tvarkymo reikalavimais.  
 priskiriami II 

kategorijos ŠGP ir utilizavimui 
perduodami UAB „Rietavo 

 sanitarija“.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

3 Mitybos valdymas

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 

Vienoje  
laikymo vietoje 

per metus 
išsiskiriantis azoto 

kiekis: 
Vištos  

0,4-0,8 kg.

Atitinka 
GPGB

Siekiama, kad pašaras  
augimui,   

 energijos, amino 
  

   
kad kuo labiau   
poreikius ir taip  azoto 

 kiekis, susidarantis  
nesuvirškinto arba katabolizuoto 
azoto, kuris  pasišalina su 
ekskrementais. Lesinimo 
priemones sudaro etapinis 
lesinimas, racionas, kurio 
pagrindas – lengvai virškinamos 
maistingosios medžiagos 
sudarymas, papildomai 
naudojant nedaug  

 amino  kurias 
sudaro labai lengvai virškinami 

  fosfatai. 
Naudojant  priedus 
(fermentus),   
veiksmingumas ir taip geriau 
išsaugoma maistingoji 
medžiaga, jos mažiau patenka  

 Amoniako kiekis 
išmetamas  auginimo 
metu faktiškai nevertinamas, o 

 remiantis 
patvirtinta   
metodika.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

4

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 per 
metus 

išsiskiriantis 
fosforo kiekis, 
išreikštas P2O5:
Vištos  
0,10-0,45 kg.

Atitinka 
GPGB

Siekiama, kad pašaras  
augimui,   

 energijos, amino 
  

   
kad kuo labiau   
poreikius ir taip  azoto 

 kiekis, susidarantis  
nesuvirškinto arba katabolizuoto 
azoto, kuris  pasišalina su 
ekskrementais. Lesinimo 
priemones sudaro etapinis 
lesinimas, racionas, kurio 
pagrindas – lengvai virškinamos 
maistingosios medžiagos 
sudarymas, papildomai 
naudojant nedaug  

 amino  kurias 
sudaro labai lengvai virškinami 

  fosfatai. 
Naudojant  priedus 
(fermentus),   
veiksmingumas ir taip geriau 
išsaugoma maistingoji 
medžiaga, jos mažiau patenka  

 Fosforo kiekis išmetamas 
 auginimo metu 

faktiškai nevertinamas, o 
patvirtinta   
metodika nenumato fosforo 
kiekio vertinimo.



10

Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

5
Taupus vandens 

vartojimas

5. Siekiant taupiai vartoti  pagal GPGB 
taikomas toliau   derinys:

a. Suvartojamo vandens kiekio registravimas.
b. Vandens  aptikimas ir pašalinimas.
c.  ir  valymas naudojant didelio 

 valymo 
d.   kategorijai tinkamos 

 (pvz.,    
 vandens  pasirinkimas ir 

naudojimas tuo  užtikrinant  
prie vandens (ad libitum).

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

f. Neužteršto lietaus vandens pakartotinis 
naudojimas valymui.

Atitinka 
GPGB

Pastatai,  valoma aukšto 
 valytuvais.

 girdyti skirtas 
vandens kiekis nemažinamas, 

 naujos  
girdyklos. Nuolat atliekamas 
geriamo vandens  
kalibravimas, siekiant išvengti 
vandens  
Matuojamas ir registruojamas 
sunaudoto vandens kiekis. Jei 

 vandens  
sistema  operatyviai 
uždaryta ir sutvarkyta.

6

6. Siekiant sumažinti   pagal 
GPGB taikomas   derinys:

a. Siekti, kad užterštos kiemo   kuo 

b. Taupiai naudoti 
c. Atskirti  lietaus  nuo  

 kuriuos reikia valyti.

Atitinka 
GPGB

Švarus lietaus vanduo nuo  
 bei 
 nuolydžiu bei 

suprojektuotais atvirais grioviais 
nutekinamas  žalias vejas, 
atvirus griovius.
Teritorija  nuolat 
valoma.  
Lietaus nuotekos nesusimaišo su 

 ar  
nuotekomis. 

7

 
išmetamieji teršalai

7. Siekiant sumažinti su  nuotekomis  
    pagal GPGB taikomas 
  derinys:

a. Nuotekos turi   tam   arba 
  

b. Nuotekas reikia išvalyti.
c. Nuotekomis   pavyzdžiui, 

naudojant   laistymo 
 cisternos,   ar 

panašias  sistemas.

Atitinka 
GPGB

Lauko teritorijoje  
taršos   kurie  
užteršti lietaus  
Teritorija  nuolat 
valoma.  
Švarus lietaus vanduo nuo  

 bei   
 nuolydžiu bei 

suprojektuotais atvirais grioviais 
nutekinamas  žalias vejas, 
atvirus griovius.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

8
Taupus energijos 

vartojimas

8. Siekiant taupiai vartoti   pagal GPGB 
taikomas   derinys:

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

b. Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba) 
 ir  sistemas,  pirma, tais 

atvejais, kai naudojamos oro valymo sistemos.
c. Izoliuoti    sienas, grindis 

ir (arba) lubas.
d. Naudoti  apšvietimo priemones.
e. Naudoti  Gali  naudojama 

viena iš    oras–oras; oras–vanduo; 
oras–

f. Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius.
g. Atgauti  iš  ir  

  (mišri sistema).
h. Taikyti   

Atitinka 
GPGB

  naujos 
 sistemos,  

veiksmingai reguliuoti 
 ir  pasiekti 

   
Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 
tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 

 yra nuolat 
 ir esant reikalui 

renovuojamos, kad šilumos 
nuostoliai  kuo mažesni.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

9
Skleidžiamas 

triukšmas

9. Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai 
  sumažinti, pagal GPGB taikomas vienas 

iš toliau   ar  derinys.
a. Projektuojant  ir (arba)  tinkamas 

atstumas tarp  ir (arba)  ir  
 užtikrinamas taikant minimalius 

standartinius atstumus.
b. Triukšmo lygis gali  sumažintas:

i. Padidinus  tarp triukšmo 
šaltinio ir veikiamo objekto 
(sumontuojant  kiek praktiškai 

 toliau nuo  

ii. Sutrumpinant  tiekimo 
 

iii. Nurodant   ir  
 buvimo vietas, kad 

transporto    
 sumažintas iki minimumo.

c. Mažiau triukšmo skleidžianti  Tai apima 
 

i. Didelio naudingumo ventiliatorius, 
jei   yra 

 arba nepakankamas.
ii. Siurblius ir kompresorius.

iii.   kuri sumažina 
stimulus prieš  (pavyzdžiui, 
vertikalius maišytuvus,  
ad libitum  stoteles,  
bokštus).

d. Triukšmo   Tai apima:
i. Triukšmo slopintuvus.

ii. Vibracijos 
iii.    

(pvz., valcavimo  
  

iv.  garso 

Atitinka 
GPGB

 bunkeriai  prie 
kiekvienos  taip 
užtikrinant kuo trumpesnius 

 tiekimo vamzdžius. 
Aptarnaujantis transportas 
objekte juda pagal  
transporto  Stoginiai 
ventiliatoriai atitinka ES 
reikalavimus.  

  veiklos 
 gaudymas, 

 valymas,  
remontas) vykdomos tik dienos 
metu.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

e. Triukšmo mažinimas. Triukšmo  
galima sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir 
veikiamo objekto  triukšmo barjerus.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

10 Išmetamos 

10. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto  
  pagal GPGB taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys.
a.  susidarymo pastatuose, kuriuose 

laikomi gyvuliai, mažinimas. Tam gali  
taikomas   derinys:

i.   naudojimas 
(pvz., vietoj   naudoti 
ilgus šiaudus arba medžio drožles).

ii.   kreikimas taikant 
mažai    (pvz., 
rankomis).

iii. Ad libitum  taikymas.
iv.   arba  

 naudojimas arba  
  papildymas  

 žaliavomis arba rišikliais.
v.     

pneumatiniu  užpildomas 
  saugyklas.

vi.   oro  sistemos 
patalpoje  ir 
eksploatavimas.

b.  koncentracijos tvarte sumažinimas 
taikant  iš  

i. Vandens 
ii. Aliejaus 

iii. Oro 
c. Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro 

valymo   naudojant:
i. Vandens 

ii.  
iii.    
iv.    
v.     

(arba   

Atitinka 
GPGB

Objektas naudoja granuliuotus 
pašarus. Pakratai paskleidžiami 
tik auginimo ciklo pradžioje, o 
išvežami pabaigoje,  

 auginimo metu nuo 
  neišsiskiria. 
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

vi.  arba   oro valymo 

vii.  



16

Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

11 Skleidžiami kvapai

11. Siekiant išvengti  skleidžiamo kvapo ir (arba) to 
kvapo poveikio arba, jei tai   sumažinti, 
pagal GPGB taikomas toliau   derinys.

a. Užtikrinti pakankamus atstumus tarp 
 ir  

b. Taikyti laikymo  pagal  
 vienas iš toliau  

 ar  derinys:
i. Laikyti  ir paviršius švarius ir 

sausus (pavyzdžiui, vengti, kad 
 pašarai, vengti  

 guoliui skirtose vietose, kur 
grindys yra iš dalies dengtos 

ii. Sumažinti    
 (pavyzdžiui, naudoti 

metalines arba plastikines groteles, 
kanalus,  sumažinti  

  
iii. Dažnai pašalinti    

 (dengtas)  saugyklas.
iv. Sumažinti   (pvz., 

 srutas) ir vidaus aplinkos 

v. Sumažinti virš  paviršiaus  
oro  ir 

vi. Siekti, kad pakratus  
sistemose pakratai  sausi ir  
laikomi  

c. Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto 
 taikant  iš   ar  

vii. Paaukštinti  (pvz.,  
išmetamojo oro  virš stogo, 

 nukreipti išmetamojo oro 
 per stogo  o ne per 

  

Atitinka 
GPGB

   
girdymo sistema. Taip 
užtikrinama, kad kraikas  
sausas.   
ventiliatoriai  ant stogo 
arba  galuose. 
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

viii. Padidinti vertikalios angos  

ix. Veiksmingai    kad 
 išmetamojo oro srauto 

turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti 
augalus).

x.  oro   
išmetimo angose,  

  dalyse, siekiant 
nukreipti   link 

xi. Išsklaidyti   toje tvarto 
 kuri yra priešinga jautraus 

receptoriaus buvimo vietai.
xii.   pastato 

 kraigo  nukreipti 
skersai   

d. Naudoti oro valymo  
xiii.     

(arba   
xiv.  
xv.  arba   oro valymo 

e.   taikyti  iš toliau 
  ar  

xvi.  srutas arba  
 apdengti.

xvii. Pasirinkti saugyklos  
atsižvelgiant     ir 
(arba) taikyti priemones   
sumažinti prie  vietos ir 
virš jos (pavyzdžiui, medžius, 
gamtines 

xviii. Srutas maišyti kuo mažiau.
f. Perdirbti  pagal  iš toliau  

 siekiant sumažinti kvapus, 
skleidžiamus    (arba prieš 
tai):
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

xix. Skaidyti srutas aerobiniu  
(aeravimas).

xx. Kompostuoti  
xxi. Taikyti  

g. Taikyti  iš toliau    
  arba  

xxii. Naudoti    
 arba  

xxiii.   kuo 

12
  

12. Siekiant sumažinti iš  kuriuo buvo  
  ir    amoniako 

išmetamuosius teršalus,  turi    
 kuo 

Netaikoma

Vykdant   (kraikas) 
iš  šalinamas  

 pasibaigus auginimo ciklui. 
 pasibaigus ciklui 

sustumiamas   ir 
pakraunamas   

  išvežimui.
 paskleidimo laukuose 
 parenkamas priklausomai 

nuo  kurie  
superka, turimos technikos 

AB „Vilniaus paukštynas“ 
nevykdo    
Tai atlieka 

13

13. Siekiant sumažinti per    
paršavedes) arba   auginimo  

 amoniako išmetamuosius teršalus, pagal 
GPGB reikia numatyti arba  kiek  

 amoniako   per  
gamybos  remiantis   GPGB.

Atitinka 
GPGB

 auginimo veiklos 
GPGB  yra 

 faktiniai amoniako 
tyrimai  atliekami, o 

 teoriškai pagal 
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

14

14.    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  

b. Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio 
 remiantis  analize.

Atitinka 
GPGB

 tyrimai atliekami ne 
 kaip  per metus.

15

15. Stebimi   išsiskiriantys amoniako išmetamieji 
teršalai bent jau toliau nurodytu dažnumu taikant  
iš toliau  

a.  pagal   atsižvelgiant  
kiekviename  tvarkymo etape 

 ir  azoto (arba  
amoniakinio azoto) 

b.  išmatuojant amoniako 
 ir   taikant ISO, 

nacionalinius ar tarptautinius standartinius 
metodus arba kitus metodus, kuriais 
užtikrinama    

c.     
faktoriais.

Atitinka 
GPGB

Išmetam amoniako monitoringas 
vykdomas pagal  
aplinkos monitoringo 

16

16. 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.

b.     
faktoriais.

Atitinka 
GPGB

  monitoringas 
vykdomas pagal  
aplinkos monitoringo 
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

17

17. Bent  kiekvienais metais stebimi toliau nurodyti 
proceso rodikliai.

a. Vandens suvartojimas
b. Elektros energijos suvartojimas.
c.  suvartojimas.
d.  ir     

atitinkamais atvejais, gimimus ir nugaišimus.
e.  suvartojimas.
f.  kaupimas.

Atitinka 
GPGB

Visuose technologiniuose 
procesuose bent  kasmet 
stebimas vandens suvartojimas, 
elektros energijos suvartojimas. 
Objektas vykdo  ir 

   
suvartojimo ir  

18

Iš  
išsiskiriantys 

amoniako 
išmetamieji teršalai

18. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto, kuriame 
laikomos vištos  veisliniai broileriai arba 

    amoniako išmetamuosius 
teršalus, taikomas vienas iš toliau   ar  
derinys.

b. Jei taikomos auginimo ne narvuose sistemos:
0. Dirbtinio  sistema ir retas  
šalinimas (jei gausiai naudojami pakratai ir yra 

 taikomi tik su papildoma poveikio 
mažinimo priemone, pvz.: — pasiekiant, kad  

 daug sausosios medžiagos; — naudojant oro 
valymo 
1. Naudojamas  konvejeris arba  (jei 
gausiai naudojami pakratai ir yra 
2.  dirbtinai džiovinamas vamzdžiais 
nukreipiamu oru (jei gausiai naudojami pakratai ir 
yra 
3.  dirbtinai džiovinamas oru,  per 
perforuotas grindis (jei gausiai naudojami pakratai 
ir yra 
4. Naudojami  konvejeriai 
5. Pakratai džiovinami dirbtiniu  naudojat 

  (jei grindys yra tvirtos ir gausiai 
kreikiamos).
c. Naudojama oro valymo sistema,  1. 

  plautuvo (skruberio); 2.  
arba   oro valymo sistemos; 3. Biologinio 
valytuvo (arba biologinio laistomojo filtro).

Laikymo ne 
narvuose sistema. 
(vienoje  
laikymo vietoje 

per metus 
išsiskiriantis NH3 
kiekis (kg); 0,02–

0,25

Atitinka 
GPGB

 modernios  
sistemos,  
veiksmingai reguliuoti 

 ir  pasiekti 
   

Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 
tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 
Pakratai paskleisti po   

   
girdyklos.  šalinamas 
augimo ciklo pabaigoje.  
Amoniako kiekis faktiškai 
nematuojamas, išmetimas 

 auginimo metu 
 remiantis 

patvirtinta   
metodika.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

19

19. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto, kuriame 
laikomi broileriai,    amoniako 
išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys:
a. Taikomas dirbtinis  ir nesilaistanti 

(snapelio tipo) girdymo sistema (jei grindys yra 
tvirtos ir gausiai kreikiamos).

b. Taikoma  dirbtinio  sistema 
naudojant   (jei grindys yra tvirtos ir 
gausiai kreikiamos).

c.   su  
(snapelio tipo) girdymo sistema (jei grindys yra 
tvirtos ir gausiai kreikiamos).

d. Pakratai dedami ant  konvejerio ir 
džiovinami dirbtiniu    

   atveju).
e. Kreikiamos grindys yra šildomos ir  

(jei yra naudojamos mišrios sistemos).
f. Naudojama oro valymo sistema,  1. 

  plautuvo (skruberio); 2. 
 arba   oro valymo sistemos; 3. 

Biologinio valytuvo (arba biologinio 
laistomojo filtro).

Vienoje  
laikymo vietoje 

per metus 
išsiskiriantis NH3 

kiekis (kg):
0,01 – 0,08

Atitinka 
GPGB

 modernios  
sistemos,  
veiksmingai reguliuoti 

 ir  pasiekti 
   

Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 
tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 
Pakratai paskleisti po   

   
girdyklos.  šalinamas 
augimo ciklo pabaigoje.  
Amoniako kiekis faktiškai 
nematuojamas, išmetimas 

 auginimo metu 
 remiantis 

patvirtinta   
metodika.

20
 ir  

valymas
1. Valdyti ir minimizuoti sunaudojamo vandens ir 

 
Atitinka 
GPGB

 valomi pagal 
gamintojo pateikiamas 
rekomendacijas,  vandens ir 
ploviklio kiekis yra minimalus 
užtikrinant   ir 

21
2. Pasirinkti   aplinkai  
ploviklius, nenusižengiant valymo efektyvumui

Atitinka 
GPGB

Valikliai parenkami pagal 
gamintojo rekomendacijas tam 
tikram procesui. Pagal 

  
parenkami mažiau aplinkai 
kenksmingi valikliai.
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Eil. Nr.
Aplinkos komponentai, 

kuriems daromas 
poveikis

Poveikio aplinkai 
kategorija

GPGB technologija
Su GPGB taikymu 

susijusios  vnt.
Atitikimas Pastabos

1 2 3 4 5 6

22
3. Kur  vengti naudoti valymo ir 
dezinfekavimo priemones  aktyvaus chloro

Atitinka 
GPGB

Valikliai parenkami pagal 
gamintojo rekomendacijas tam 
tikram procesui. Procesuose, 
kuriuose   
nenaudojamos aktyvaus chloro 

 valymo 

II. LEIDIMO 

3  Aplinkosaugos  planas.
 nepildoma. Aplinkosaugos  planas nerengiamas, kadangi vykdoma veikla atitinka GPGB rekomendacijas.

7. Vandens išgavimas.
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje, geriamasis vanduo naudojamas    girdimui,  plovimui) 

bei   poreikiams tenkinti. Šaltam vandeniui išgauti,  2 vandens  po 8 l/s, 10 m3/h, 40 m3/para, 14600 m3/metus. Vienas 
 darbinis, o kitas kaip rezervinis. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus   AB ,,Vilniaus paukštynas“  padalinio 
  aprobavimo ir    registro    dalyje“ (6 priedas) aprobuoti AB „Vilniaus paukštynas“  

 padalinio (kodas   registre – 5095)  požeminio vandens eksploataciniai ištekliai yra    registro 
   dalyje pagal ištirtumo kategorijas: ,,A“ – 80 m3/d (tarpmoreninis, f III-II gr-md), ,,B“ – 20 m3/d (tarpmoreninis, f III-II gr-md).

Vandens iš  valymui  vandens gerinimo  šalia  Joje numatomas geležies šalinimas, oksiduojant  ir filtruojant. 
Po filtracijos vanduo praleidžiamas pro   lempa ir tiekiamas paukštyno  Filtracijos kolonose periodiškai viena po kitos 
vyksta atbulinis praplovimas.   nuotekos išleidžiamos  lauke  nusodinimo  – 1,7 m3. 

Buitiniame pastate,  patalpoje yra vandens minkštinimo  skirtas šildymo sistemos pildymui.  našumas – 1 m3/val. Po 
minkštinimo proceso bendras vandens kietumas neturi viršyti – 2,0 mg/l.

Šaltas vanduo išvalytas iki geriamo vandens  iš gerinimo  skirstomas  paukštides bei buitines patalpas. 

Vandens poreikio 
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Vandens poreikis   - planuojama, kad objekte bus  10  Pagal RSN 26-90 1 darbuotojo 1 pamainos vandens 
suvartojimo norma yra 25 litrai.  10  vandens  10 × 25 ltr./pamaina × 30  = 7500 ltr. = 7,5 m3  vandens 
arba 90,0 m3/metus.

Vandens poreikis  girdymui – vandens kiekiai nurodyti pagal   pateiktus poreikius: 6,8 l/s, 10 m3/val.
 plovimui – vandens kiekiai nurodyti pagal  –  pateiktus poreikius: 1,33 l/s, 80 l/min, 4800 l/val., 38400 l/d. 

Per metus plovimui bus sunaudojama 150 m3 vandens. Vienos  plovimui bus sunaudojama ~ 15 m3 vandens.  plaunamos 2 kartus per 
metus.

Priešgaisrinio rezervuaro papildymui ir vandens gerinimo  atbuliniam praplovimui – 2 x 108 m3  priešgaisriniai rezervuarai. 4 vandens 
gerinimo filtracijos kolonose, paeiliui vyksta atbulinis praplovimas, našumas 1 m3/val. Bendras vandens poreikis 8 m3 vandens. Bendras metinis šioms 

 sunaudojamo vandens kiekis – 4886 m3/metus.
Sumoje vandens poreikis: 90 m3   + 150 m3  plovimo  + 3360 m3  girdymui) + 4886 m3 

  papildymui ir vandens gerinimo  atbuliniam praplovimui) = 8486 m3/metus.
 girdimui naudojamos taupios  girdyklos. 

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

 nepildoma. AB „Vilniaus paukštynas“  padalinys  veiklos metu vandens iš paviršinio vandens telkinio išgauti nenumato. 

5  Duomenys apie  išgauti požeminio vandens 
Eil. 
Nr.

Eksploataciniai 

Pavadinimas Adresas
Centro  

(LKS 94)
Pogrupis

Kodas  
 registre

Nr.   
registre

Projektinis 
našumas m3/h

1 2 3 4 5 6 7 8

55806 10

1.  V-1

 k.,
 apyl. 

sen.,
 r. sav

X – 6085235
Y – 528617 fII-IIImd-gr 5095

55807 10



24

8. Tarša  aplinkos 
Duomenys apie numatomus  aplinkos  išmesti teršalus imami iš 2017 m. atliktos ir Aplinkos apsaugos  (toliau – AAA) 2018-03-19 

raštu Nr. (28.1)-A4-2591 priimtos AB „Vilniaus paukštynas“  padalinio Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 
ataskaitos.

 ir   šildymui, šiluma šiuo metu gaminama trimis biokuro –  deginimo – katilais (K1, K2, K3),  kiekvienas 
yra po 600 kW galios, viso 1,8 MW. Prie kiekvieno iš  sumontuotas   valymo  - ciklonas.  Kuras – šiaudai. Per metus 
planuojama sudeginti iki 900,0 t  Degimo produktai anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios  pašalinami per 20 m 

 
Be jau    aplinkos  bus išskiriamas amoniakas (NH3), kietos daleles (KD) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ)  laikymo 

metu iš  per ištraukiamos ventiliacijos ventiliatorius.
 Nr. 1, 2, 3  po 6 stoginius ir po 5 sieninius  gale) ventiliatorius.  Nr. 4, 5  po 5 stoginius ir po 4 

sieninius  gale) ventiliatorius.  Taršos  schema pateikta 5 priede.

6  Leidžiami išmesti  aplinkos  teršalai ir  kiekis

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m.

1 2 3
Azoto oksidai (A) 250 1,0800
Kietosios  (A) 6493 1,6690
Kietosios  (C) 4281 3,5292
Sieros dioksidas (A) 1753 1,1520
Amoniakas 134 17,2227
Lakieji organiniai junginiai  tvarka): 308 0,4284

Kiti teršalai  tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A) 177 21,1680

Iš viso: 46,2493
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7  Leidžiama tarša  aplinkos 
Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša

vienkartinis dydis
Cecho ar kt. pavadinimas 

arba Nr. Nr. pavadinimas kodas
vnt. maks. t/metus

2 4 5 6 7 9 10

001
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

002
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

003
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

004
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

005
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

006
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

029
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

030
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

031
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

032
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

 Nr.1

033
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

 Nr.2 007 Amoniakas 134 g/s 0,01396 0,3377
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

t/metusvnt. maks.
2 4 5 6 7 9 10

Kietosios  (C)
LOJ

4281
308

g/s
g/s

0,00286
0,00035

0,0692
0,0084

008
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

009
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

010
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

011
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

012
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

034
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

035
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

036
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

037
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

038
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

 Nr.3 013
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

t/metusvnt. maks.
2 4 5 6 7 9 10

014
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

015
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

016
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

017
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

018
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

039
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

040
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

041
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

042
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

043
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

019
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084 Nr.4

020
Amoniakas

Kietosios  (C)
134
4281

g/s
g/s

0,01396
0,00286

0,3377
0,0692
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

t/metusvnt. maks.
2 4 5 6 7 9 10

LOJ 308 g/s 0,00035 0,0084

021
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

022
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

023
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

044
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

045
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

046
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

047
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

024
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

025
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

026
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

027
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

 Nr.5

028 Amoniakas 134 g/s 0,01396 0,3377
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Cecho ar kt. pavadinimas 
arba Nr.

Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis dydis

t/metusvnt. maks.
2 4 5 6 7 9 10

Kietosios  (C)
LOJ

4281
308

g/s
g/s

0,00286
0,00035

0,0692
0,0084

048
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

049
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

050
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

051
Amoniakas

Kietosios  (C)
LOJ

134
4281
308

g/s
g/s
g/s

0,01396
0,00286
0,00035

0,3377
0,0692
0,0084

 energijos gamyba 052

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)

Sieros dioksidas (A)
Kietosios  (A)

177
250
1753
6493

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

1000
650

2000
400

21,1680
1,0800
1,1520
1,6690

Iš viso 46,2493

8  Leidžiama tarša  aplinkos  esant   veiklos 

      
Specialios 

teršalai

Taršos
šaltinio, iš 

kurio 
išmetami 
teršalai 

esant šioms 
 

Nr.

   gali 
  

(neatitiktinis)  
išmetimas

 
val., min.

 pabraukti) pavadinimas kodas

 
koncentracija 
išmetamosiose 

dujose, 
mg/Nm3

1 2 3 4 5 6 7
Anglies monoksidas 177 1200

052
Gesinant arba užkuriant 

katilus
Vid. 30 min. katilui  ir 30 

min. Kietosios  6493 20000
Informacija pateikta po 

lentele*
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* Stabdant ir kuriant katilus, susidaro  veiklos   metu susidaro padidinti  kiekiai. Stabdant  šios   kol  atauš 
iki aplinkos  o kuriant  šios   iki tol, kol bus pasiekti katilo parametrai, atitinkantys   parametrus.

9. Šiltnamio   dujos (ŠESD)

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

 nepildoma. 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
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje   tinklai išvesti iš   ir nuvesti  aerobinius valymo   

  valymo  našumas parinktas atsižvelgiant  tai, kad  dirbs ~ 10  Valymo  našumas – 1,44 m3/p, 0,4 
m3/h. Valymo  komplektuojamas su  kuri   patalpose. Valymo  išvalytos nuotekos išleidžiamos  Rudijos 

     sumontuoti gelžbetoniniai 1000 mm diametro šuliniai. Gamykliniuose  valymo  dumblo 
perteklius, maždaug kas puse  išsiurbiamas ir išvežamas asenizacine mašina utilizuoti.

Reikalavimai  valymui:
Pagal  tvarkymo  (2006 m.  17 d. Nr. D1-236).
     ir   užterštumas negali  didesnis kaip:

Parametrai   koncentracija, mg/l Didžiausioji  koncentracija, mg/l

BDS7 iki 5 m3/d. 29 40
Bendrasis azotas - 25

Bendrasis fosforas - 5

  tinklai
 nuotekos, kurios susidaro  plovimo metu (2 kartus metuose po ~ 15 m3 vienai paukštidei), surenkamos   

šuliniais  ketinius liukus. Iš  nuotekos išplautos aukšto spaudimo plovimo  išteka savitakiniais tinklais ir patenka  30 m3 
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   Šaltuoju  periodu, iš talpos nuotekos išsiurbiamos asenizacine mašina ir išvežamos  AB  paukštynas“ 
  valymo  (7 priedas). Paukštides plaunant šiltuoju  laiku, nuotekos išsiurbiamos ir pagal sutartis perduodamos 

  

Lietaus  tinklai
Lietaus     (išskyrus pralaidas po keliais), nes teritorijoje  galimai   Švarus lietaus vanduo nuo  
 bei    nuolydžiu bei suprojektuotais atvirais grioviais nutekinamas  žalias vejas, atvirus griovius. Dalis lietaus  

susigeria  
Remiantis geologiniais tyrimais, gruntai lietaus infiltracijai yra prasti – molingi.  didžiausias  lietaus kiekis nuo paukštyno  bei 

  bus nukreipiamas  teritorijos šlaito   atvirais, žaliose vejose suformuotais grioviais ir kelius  pralaidomis.

10  Leidžiama  priimtuvo apkrova

Leistina priimtuvo apkrova 

teršalais
Eil. 
Nr.

 išleidimo vietos / 
priimtuvo aprašymas 

 išleisti  

m3/d parametras mato vnt.
1 2 3 4 5 6 7

BDS7 mgO2/l 2000

Bendras azotas mg/l 130I-2

30 m3   
talpa iš kurios nuotekos 

bus išsiurbiamos 
asenizacine mašina ir 

išvežamos  AB 
 paukštynas“ 
  

valymo  arba 
perduodamos  

laukams 
(X - 6085166; 
Y – 528661)

 nuotekos, 
kurios susidaro

 plovimo 
metu

30

Bendras 
fosforas

mg/l 30
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pH 6,5–8,5
ChDSMn mg/l -

BDS7 mg/l 2,30-3,30
 

medžiagos
mg/l -

Amonio azotas mg/l 0,1-0,2
Nitratai mg/l 1,3-2,3
Nitritai mg/l 0,03

Bendras azotas mg/l 2,0-3,0
Fosfatai mg/l 0,05-0,09

Bendras fosforas mg/l 0,1-0,14
Chloridai mg/l 300

I-1
Rudijos 

(X – 6085048;Y – 528574)
 nuotekos -

Kalis mg/l -

11      išleisti  užterštumas
Didžiausias leidžiamas  užterštumas

Nr. Teršalo pavadinimas DLK mom.,
mg/l

LK mom.,
mg/l

DLK vidut.,
mg/l

LK vid.,
mg/l

DLT paros,
t/d

LT paros,
t/d

DLT 
t/m.

LT 
t/m.

Valymo 
efektyvumas, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BDS7 40 29 0,00001 0,003 92,6
Bendrasis azotas 25 - - 25,0 - - - 0,000006 -

I-1

Bendrasis fosforas 5 - - 5,0 - - - 0,000001 -

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti   išleidimui  
Dirvožemio tarša  

12.  susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas).
AB „Vilniaus paukštynas“  padalinys  nesaugos ir nenaudos, t.y. susidariusios pavojingos atliekos nebus saugojamos teritorijoje 

daugiau kaip 6  nepavojingos – daugiau kaip 1 metai.  susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal  tvarkymo  
reikalavimus.
Gamybin s atliekos
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Numatoma, kad veiklos metu per metus susidarys   60,0 t ir   – 0,52 t.  veiklos metu, normalios 
eksploatacijos metu, susidarys atliekos,  ir šalutiniai  produktai (gaišenos):

  atliekos (šalutinis  produktas) – tai auginimo metu   kurie bus surenkami   ir laikomi 
specialiuose konteineriuose, laikantis   iki išvežimo. Per metus gali susidaryti iki 1500 vnt. arba 2,3 t   kurie 
išvežami  UAB „Rietavo veterinarine sanitarija” utilizavimui. Sutartis pateikiama 9 priede. 

 – tai auginimo metu   Tai tirštosios frakcijos organine  (OT), susidedanti iš   (išmatos ir šlapimas), 
  kraiko.  iš  bus šalinamas po kiekvieno auginimo ciklo, maždaug kas 280-320    per  auginimo 

 susidaro apie 550-600  Kraikinis  per metus iš  išvežamas 1-2 kartus priklausomai nuo  pasiskirstymo  laikotarpyje, 
kadangi vieno ciklo  yra 9  Faktiškai per metus maksimaliai gali susidaryti 1100-1200  kraikinio    tirštasis 

 (OT) nebus laikomas, o tiesiai iš  bus parduodamas  arba išvežamas  AB  paukštynas“  Sutartys 
pateikiamos 3 priede.

 dumblas (19 08 99) – tai   valymo  perteklinis dumblas, kuris 1  per metus bus atiduodamas registruotiems 
 tvarkytojams. Planuojama, kad dumblo susidarys apie 0,24 t per metus (Pastaba. Perteklinio dumblo šalinimas priklauso nuo biologinio nuotek  

valymo renginio modifikacijos).
Pelenai (10 01 15) – tai nepavojingos atliekos, kieto kuro  degimo metu  pelenai, kurie bus atiduodami registruotiems  

tvarkytojams. Planuojama, kad  susidarys apie 18,204 t per metus.
Mišrios komunalines atliekos (20 03 01) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus surenkamos  konteinerius ir priduodamos atestuotam  
 tvarkytojui pagal  Planuojama, kad   susidarys iki 3,0 t per metus.

  (15 01 02) – tai nepavojingos atliekos, kurios bus  ir perduodamos atestuotiems  tvarkytojams pagal  
Numatoma, kad   susidarys apie 0,1 t per metus.

Dienos šviesos lempos (20 01 21) – tai pavojingos atliekos, t.y.  dienos šviesos lempos, kurios bus surenkamos atskirai ir bus 
perduodamos atestuotiems   tvarkytojams pagal  Numatoma, kad dienos šviesos  susidarys apie 0,01 t per metus.

  (15 01 10* ir 15 01 07) – tai atliekos susidariusios profilaktiškai skiepijant  Šios susidariusios atliekos pagal 
sutartis bus priduodamos kitiems  tvarkytojams. Numatoma, kad iš viso susidarys apie 0,1 t/metus  

Kodas Pavadinimas

1 2

10 01 15 bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo   nenurodyti 10 01 14
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Kodas Pavadinimas

1 2

15 01 01 popieriaus ir kartono 

15 01 02  (kartu su PET (polietilentereftalatas)) 

15 01 03  

15 01 04  

15 01 05 kombinuotosios 

15 01 06 mišrios 

15 01 07 stiklo 

15 01 09  iš 

15 02 03 absorbentai,  medžiagos,  ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

16 02 16 sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos 

17 09 04 mišrios  ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

18 02 03 atliekos,  rinkimui ir šalinimui netaikomi  reikalavimai, kad  išvengta infekcijos

18 02 08 vaistai, nenurodyti 18 02 07

19 08 99  dumblas

20 01 01 popierius ir kartonas

20 01 02 stiklas

20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 36 nebenaudojama elektros ir   nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39 plastikai

20 01 40 metalai

20 03 01 mišrios  atliekos



35

Kodas Pavadinimas

1 2

20 03 07   atliekos

15 02 02*
absorbentai,  medžiagos  kitaip   filtrus),  apsauginiai drabužiai, užteršti 

pavojingosiomis medžiagomis

20 01 23* nebenaudojama  kurioje yra 

20 01 33*
baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03  ir  baterijos ir akumuliatoriai, 

kuriuose yra  

18 02 02* atliekos,  rinkimui ir šalinimui taikomi  reikalavimai, kad  išvengta infekcijos

20 01 35*
nebenaudojama elektros ir   nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra   

20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

15 01 10*  kuriose yra    arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11*     oro talpyklas, kuriose yra     

20 01 37* mediena, kurioje yra  

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. 
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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. 

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. 

21  Leidžiamas laikyti   kiekis  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
 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.   
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16. Reikalavimai   aplinkos monitoringui   subjekto monitoringo programai vykdyti
kio subjekt  aplinkos monitoringas turi b ti vykdomas 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 . 

17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo 
UAB „Vilniaus paukštynas“  padalinio veiklos keliamo triukšmo sklaidos  atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 

2018 MR 1).

Triukšmo sklaidos   esami  triukšmo šaltiniai (5 pav.):
 pastatas (5 vnt.), kuriame veikia technologiniuose procesuose naudojami  keliantys  komplektai, skirti lesalams 

dalinti,  girdyti, reikiamam mikroklimatui palaikyti, kiaušiniams surinkti. Pastatas vertinamas kaip  triukšmo šaltinis, kurio 
vidaus triukšmas per išorines atitvaras sklinda    priimtas nepalankiausias scenarijus, kuomet pastate esantis triukšmo 
lygis yra didžiausias leidžiamas triukšmo lygis, kuris gali veikti  – 70 dB(A)1. Pastato  atitvaros yra iš 100 mm storio 

   (Rw – 32 dB). Priimama, kad  skleidžiantys  pastate bus naudojami iki 10 min dienos (7-19 
val.) metu;
Stoginis oro šalinimo ventiliatorius (28 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 78,4 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia  
Sieninis oro šalinimo ventiliatorius (23 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 89 dB(A). Kiekvienoje  yra po 4-5 sieninius 
ventiliatorius, kurie yra daugiau nei 2 kartus galingesni už naudojamus stoginius ventiliatorius. Priimama, kad visi sieniniai ventiliatoriai dienos 
(7-19 val.) metu veikia iki 480 min. ir tik dalis, t.y. maksimaliai po 2 sieninius ventiliatorius kiekvienoje  veikia ir vakaro (19-22 
val.) metu iki 180 min., kuomet   viduje pasiekia 3 0C  už  (liepos)  13 val.  lauko oro 

 Tuo atveju, jei     vakaro (19-22 val.) metu  visi sieniniai ventiliatoriai,   
užtikrinamos rekomenduojamos       grupei, kuri yra labai jautri oro  
svyravimams. Nakties (22-7 val.) metu, esant žemiausiai lauko oro  sieniniai ventiliatoriai  neveikia, nes  

 poreikius pilnai patenkina   veikiantys stoginiai ventiliatoriai;
  kurioje yra sumontuoti  keliantys   vertinama kaip  triukšmo šaltinis, kurios vidaus 

triukšmas per išorines atitvaras sklinda   Priimama, kad  viduje esantis triukšmo lygis yra lygus    

1 Vadovaujantis   technologinio projektavimo   TPT 04:2012,  Lietuvos Respublikos   ministro 2012 m. birželio 21 d.  Nr. 3D-473    
technologinio projektavimo   TPT 04:2012 patvirtinimo“, 136 punktu.
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  suminiam triukšmo lygiui. Suminis triukšmo lygis  vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005 m. liepos 21 d.  Nr. V-596  triukšmo poveikio  sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“.  viduje  
skleidžiantys 

Alyvinis iki 250 kVA galios transformatorius (2 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 47 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia 
 

Suminis  esantis triukšmo lygis 50,01 dB(A).    atitvaros yra iš ne mažesnio nei 2 mm storio karštai 
 lygaus plieno  (Rw – 27 dB). Kadangi   apie 2 mm storio  garso izoliacijos  imami turimi duomenys 

apie  mažesnio storio (1,6 mm)  garso izoliacijos rodiklio 2;
Elektrinis sraigtinis  transporteris, sumontuotas ant  transporto  Transporterio pagalba iš    bunkerius 
(4 vnt. teritorijoje) perpilami lesalai vištoms. Transporterio veikimo metu  skleidžia transporteryje esantis el. variklis (3 kW). Priimama, 
el. sraigtinio  transporterio veikimo metu skleidžiamas triukšmo lygis 67 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia iki 10 min dienos 
(7-19 val.) metu.

3  triukšmo  kaip  veiklos triukšmo šaltinis  autotransporto  ir    teritorijoje 
(5 pav.):

4 lengvosios transporto  per  kuriomis   atvyksta darbuotojai. Priimama, kad   lengvasis autotransportas atvyksta 
per  dalyje   Lengvosios transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) 
metu;
1 lengvoji transporto  per  kuria   pristatomos sanitarijos ir dezinfekcijos  Priimama, kad   lengvasis 
autotransportas atvyksta per  dalyje   Lengvoji transporto     veiklos  atvyksta/išvyksta 
tik dienos (7-19 val.) metu;
1 sunkioji transporto  per  kuri   atveža  Priimama, kad    sunkiosios transporto  
atvyksta per  dalyje   Sunkioji transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 
val.) metu;

2 David A. Bies, Colin H. Hansen, Engineering Noise Control: Theory and Practice, Third Edition CRC Press, 2003-07-31 - 744 psl.
3 Vertinant   transporto  srautus, vertinamas nepalankiausias scenarijus, kuris  veiklos metu  galimas, t.y. vertinama, kad visos skirtingas funkcijas  sunkiosios transporto 

      veiklos metu šie srautai  maišomi, t. y. jei atvežamas kraikas ar išvežamas  tuomet jokios kitos sunkiosios transporto  neatvyksta, arba jei   yra atvežami 
 iš  teritorijos  išvežami kiaušiniai ir t.t..
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1 sunkioji transporto  per  kuri   atveža pašarus. Priimama, kad    sunkiosios transporto  
atvyksta per  dalyje   Sunkioji transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 
val.) metu;
1 sunkioji transporto  per  kuri iš teritorijos išveža kiaušinius. Priimama, kad    sunkiosios transporto  
atvyksta per  dalyje   Sunkioji transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 
val.) metu;
1 sunkioji transporto  per  kuri iš teritorijos išveža ŠGP. Priimama, kad    sunkiosios transporto  atvyksta 
per  dalyje   Sunkioji transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu;
1 sunkioji transporto  per  kuri iš teritorijos išveža atliekas. Priimama, kad    sunkiosios transporto  
atvyksta per  dalyje   Sunkioji transporto    veiklos  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 
val.) metu;
20  transporto  per  kuriomis   yra atvežamas kraikas (šiaudai)/išvežamas  Priimama, kad   

 sunkiosios transporto  atvyksta per  dalyje   Sunkiosios transporto    veiklos 
 atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu;

Teritorijoje esanti  transporto    (viso 4   vietos).     lengvosios 
transporto  atvyksta/išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu.
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5 pav. Triukšmo    veiklos teritorijoje
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Vertinant planuojamos  veiklos  triukšmo  buvo  esamas foninis triukšmo lygis kaimiškose  kylantis ne nuo 
transporto  Foninis triukšmo lygis priimtas 37 dB(A)4. Suminis triukšmo lygis  vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d.  Nr. V-596  triukšmo poveikio  sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  veiklos   vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi triukšmo šaltiniai  veiklos 
teritorijoje veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje   aplinkoje 

   sen.,  r. sav.  sklype esantis gyvenamasis namas neturi registruoto adreso),  g. 37,  
g. 41, Tiesioji g. 2, Tiesioji g. 4, Tiesioji g. 6, Tiesioji g. 8, Tiesioji g. 10, Tiesioji g. 12, Tiesioji g. 14, Tiesioji g. 16, Tiesioji g. 18, Tiesioji g. 20, Tiesioji 
g. 22,    sen.,  r. sav. 

IŠVADOS:  
Remiantis triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatais,  veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties 

 veiklos  sklypo ribomis, kartu  ir  triukšmo  dienos, vakaro ir nakties metu neviršija  triukšmo  
   veiklos objektams pagal HN 33:2011 1  4 

Detali informacija apie AB „Vilniaus paukštynas“  padalinyje  triukšmo šaltinius bei    pateikta 14 priede. 
Triukšmo mažinimo 
Atsižvelgiant  tai, kad  veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties  veiklos  sklypo ribomis, 

kartu  ir  triukšmo  dienos, vakaro ir nakties metu neviršija  triukšmo     veiklos 
objektams pagal HN 33:2011 1  4  triukšmo mažinimo   numatomos.

1. Ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis  veiklos sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys:
   sen.,  r. sav.  sklype esantis gyvenamasis namas neturintis registruoto adreso): dienos (Ldiena) 

– 25 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) – 22 dBA;
 g. 37,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 19 dBA, vakaro (Lvakaras) – 17 dBA, nakties (Lnaktis) 

– 13 dBA;
 g. 41,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 27 dBA, vakaro (Lvakaras) – 25 dBA, nakties (Lnaktis) 

– 24 dBA;

4 Vadovaujantis leidiniu European Environment Agency, EAA Technical report (2014). Good practice guide on quiet areas.
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Tiesioji g. 2,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 22 dBA, vakaro (Lvakaras) – 19 dBA, nakties (Lnaktis) – 
18 dBA;

Tiesioji g. 4,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 22 dBA, vakaro (Lvakaras) – 20 dBA, nakties (Lnaktis) – 
18 dBA;

Tiesioji g. 6,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 23 dBA, vakaro (Lvakaras) – 21 dBA, nakties (Lnaktis) – 
18 dBA;

Tiesioji g. 8,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 24 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) – 
18 dBA;

Tiesioji g. 10,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 24 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 18 dBA;

Tiesioji g. 12,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 24 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 17 dBA;

Tiesioji g. 14,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 24 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 17 dBA;

Tiesioji g. 16,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 24 dBA, vakaro (Lvakaras) – 22 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 17 dBA;

Tiesioji g. 18,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 23 dBA, vakaro (Lvakaras) – 21 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 15 dBA;

Tiesioji g. 20,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 23 dBA, vakaro (Lvakaras) – 21 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 16 dBA;

Tiesioji g. 22,    sen.,  r. sav.: dienos (Ldiena) – 23 dBA, vakaro (Lvakaras) – 21 dBA, nakties (Lnaktis) 
– 16 dBA;

 veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties  veiklos  sklypo ribomis:
 sklypo riba: dienos (Ldiena) – 51 dBA, vakaro (Lvakaras) – 42 dBA, nakties (Lnaktis) – 42 dBA;

 sklypo riba: dienos (Ldiena) – 54 dBA, vakaro (Lvakaras) – 49 dBA, nakties (Lnaktis) – 34 dBA;
 sklypo riba: dienos (Ldiena) – 52 dBA, vakaro (Lvakaras) – 40 dBA, nakties (Lnaktis) – 31 dBA

 sklypo riba: dienos (Ldiena) – 52 dBA, vakaro (Lvakaras) – 32 dBA, nakties (Lnaktis) – 31 dBA;
18.  eksploatavimo laiko ribojimas

 eksploatavimo laiko ribojimas nenustatytas.
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19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir  valdymo (mažinimo) 

22  Leidžiamas  išmetimas.

 valdymo (mažinimo) 

Kvapo šaltinio Nr. Pavadinimas
 vieta,

 LKS
efektyvumas,

proc.

Leidžiamas 
kvapo emisijos 

rodiklis*, OUE/s

1 2 3 9

001 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085313 
Y – 528702

150,22

002 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085330
Y – 528721

150,22

003 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085310
Y – 528733

150,22

004 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085318
Y – 528755

150,22

005 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085305
Y – 528775

150,22

006 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085314
Y – 528790

150,22

007 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085278
Y – 528701

150,22

008 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085288
Y – 528717

150,22

009 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085276
Y – 528735

150,22

010 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085285
Y – 528752

150,22

011 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085272
Y – 528770

150,22

012 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085284
Y – 528785

150,22

013 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085247
Y – 528698

150,22

014 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085257
Y – 528713

150,22



44

 valdymo (mažinimo) Leidžiamas 
kvapo emisijos 

rodiklis*, OUE/s
Kvapo šaltinio Nr. Pavadinimas

 vieta,
 LKS

efektyvumas,
proc.

1 2 3 9

015 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085247
Y – 528731

150,22

016 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085252
Y – 528748

150,22

017 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085240
Y – 528766

150,22

018 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085249
Y – 528784

150,22

019 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085214
Y – 528694

186,48

020 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085223
Y – 528710

186,48

021 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085210
Y – 528729

186,48

022 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085218
Y – 528742

186,48

023 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085208
Y – 528759

186,48

024 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085181
Y – 528689

186,48

025 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085190
Y – 528706

186,48

026 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085177
Y – 528728

186,48

027 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085185
Y – 528743

186,48

028 Stoginio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085174
Y – 528757

186,48

029 Sieninio ventiliatoriaus ortakis X – 6085314 441,336
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 valdymo (mažinimo) Leidžiamas 
kvapo emisijos 

rodiklis*, OUE/s
Kvapo šaltinio Nr. Pavadinimas

 vieta,
 LKS

efektyvumas,
proc.

1 2 3 9
Y – 528811

030 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085311
Y – 528811

441,336

031 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085308
Y – 528810

441,336

032 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085302
Y – 528809

441,336

033 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085299
Y – 528809

441,336

034 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085281
Y – 528808

441,336

035 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085278
Y – 528808

441,336

036 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085275
Y – 528807

441,336

037 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085270
Y – 528807

441,336

038 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085267
Y – 528806

441,336

039 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085247
Y – 528804

441,336

040 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085244
Y – 528804

441,336

041 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085242
Y – 528803

441,336

042 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085237
Y – 528803

441,336

043 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085233
Y – 528802

441,336
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 valdymo (mažinimo) Leidžiamas 
kvapo emisijos 

rodiklis*, OUE/s
Kvapo šaltinio Nr. Pavadinimas

 vieta,
 LKS

efektyvumas,
proc.

1 2 3 9

044 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085216
Y – 528783

543,9

045 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085212
Y – 528782

543,9

046 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085206
Y – 528781

543,9

047 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085203
Y – 528781

543,9

048 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085183
Y – 528779

543,9

049 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085179
Y – 528778

543,9

050 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085173
Y – 528778

543,9

051 Sieninio ventiliatoriaus ortakis
X – 6085170
Y – 528777

543,9

20. Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65 
1.  privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas  aktuose nustatytais terminais.
2.  operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos  ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno 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 Kauno 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   
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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. Pasikeitus  aplinkos     bei kiekiui ar atsiradus naujam taršos šaltiniui/naujiems taršos šaltiniams informuoti Aplinkos 
apsaugos  ir paruošti Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos  ar  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. Objekto   maksimali 1 val. 98 procentilio kvapo koncentracija 1,31 OUE/m3.
14.    vandens, sunaudojimas,  tvarkymas turi  apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai 

prieinami  institucijoms. 
15. Esant artimiausioje gyvenamojoje   nusiskundimams,   bus vykdoma pagal Lietuvos higienos  HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore taisykles, triukšmo  bus 
vykdoma pagal Nacionalinio  sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m.  30 d. direktoriaus  VKE-396 

  triukšmo  vykdymo  patvirtinimo“.
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO 

Nr. 4/46/T-K.3-19/2017 PRIEDAI 

1. AB „Vilniaus paukštynas“  padalinio,   g. 35,  k., 
  r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir  leidimui pakeisti be  (70 

psl.). 
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamentu 2021 m. kovo 15 d. rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-44311 kopija (7 
psl.).

3.  su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis: 
3.1. Aplinkos apsaugos  2020-07-31 rašto Nr. (30.1)-A4-1252  AB „Vilniaus 

paukštynas“  padalinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 2021-01-19 rašto Nr. (30.1)-
A4E-684  AB „Vilniaus paukštynas“  padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti“ ir 2021-02-26 rašto Nr. (30.1)-A4E-2305  AB „Vilniaus paukštynas“  
padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“  Nacionaliniam  sveikatos 
centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kopijos (7 psl.); 

3.2. Aplinkos apsaugos  2020-07-31 rašto Nr. (30.1)-A4-1254 „Pranešimas apie AB 
„Vilniaus paukštynas“  padalinio paraiškos  TIPK leidimui pakeisti“,  

 rajono  administracijai, kopija (2 psl.); 
3.3. Aplinkos apsaugos  2020-07-31 rašto Nr. (30.1)-A4-1253  AB „Vilniaus 

paukštynas“ Vilkiškio padalinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 2021-01-19 rašto Nr. (30.1)-
 AB„ Vilniaus paukštynas“  padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui 

pakeisti“ ir 2021-02-26 rašto Nr. (30.1)-A4E-2306  AB „Vilniaus paukštynas“  
padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“,  Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos, kopijos (5 psl.);

3.4. Aplinkos apsaugos  2020-08-04 rašto Nr. (30.1)-A4E-6807  skelbimo 
paskelbimo dienraštyje „Lietuvos rytas“,  UAB „Lietuvos rytas“, kopija (2 psl.);

3.5. Aplinkos apsaugos  2020-10-08 rašto Nr. (30.1)-A4E-8877 „Sprendimas 
nepriimti AB „Vilniaus paukštynas“  padalinio paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir 

 leidimui pakeisti“ ir 2021-02-18 rašto Nr. (30.1)-A4E-1906 „Sprendimas  AB „ 
Vilniaus paukštynas“  padalinio patikslintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir 

 leidimui pakeisti   UAB „Aplinkos vadyba“, kopijos (14 psl.);
3.6. Aplinkos apsaugos  2021-03-19 rašto Nr. (30.1)-A4E-3371 „Sprendimas  AB 

„Vilniaus paukštynas“  padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti  
 UAB „Aplinkos vadyba“, kopija (2 psl.).
4.   aplinkos monitoringo programa.

2021 m. balandžio       d.
          sudarymo data)

AAA direktorius                                   Rimgaudas Špokas                  _____________
                                                                 (Vardas,                                        (parašas)

         A. V


