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PAKEISTI GRĄŽINIMO
2021-02      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ 
Vilkiškių padalinio (toliau Padalinys), esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., 
patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – 
TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 
(toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką 
Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2021-02-02 raštu Nr. (2-
11 14.3.12 Mr)2-27280 pateiktas pastabas ir atsižvelgiant į tai, kad papildžius Paraiškos 19 punkto 
18 lentelę teršalais (bendras azotas ir bendras fosforas), nurodytais Nuotekų tvarkymo reglamento2 
2 lentelėje, nepateikti šių teršalų skaičiavimai (DLT paros, t/d ir DLT metų, t/m.).

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotinam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 
         Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, vadovaujantis 
Direktoriaus įsakymu3 nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne 
popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. 
pristatymo sistemą. 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“.
2 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236
3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“ (toliau – Direktoriaus įsakymas).
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         Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir 
išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 2021-02-02 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-27280 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS 
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“ 
Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių r., patikslintos paraiškos 
(toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti 
dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas: 

1. Paraiškoje pateikiama prieštaringa, triukšmo bei kvapo sklaidos skaičiavimuose taikoma, 
informacija apie taršos šaltinių – sieninių ventiliatorių – darbo laiką. Paraiškoje nurodoma, jog 
triukšmo sklaidos skaičiavimuose priimama, jog stoginiai oro šalinimo ventiliatoriai (28 vnt.) kaip 
triukšmo šaltinis veikia visą parą t. y. 6720 val. per metus, sieniniai oro šalinimo ventiliatoriai (23 
vnt.) kaip triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.) metu iki 480 min. Atkreipiame dėmesį, jog tai 
sudaro 8 val. per dieną ir 2240 val. per metus, kai dirbama 280 dienų per metus. Kvapo sklaidos 
skaičiavimuose stoginių ir sieninių ventiliatorių darbo laikas nurodomas 6720 val. per metus. Nėra 
aišku, kodėl Paraiškoje nurodomas skirtingas tų pačių taršos šaltinių darbo laikas.

2. Prašome tikslinti triukšmo bei kvapo taršos sklaidos skaičiavimus pagrindžiant 
skaičiavimuose priimamą taršos šaltinių darbo laiką, tuo pačiu patikslinant tik stoginių ventiliatorių 
oro šalinimo pakankamumą (480 min. nuo 7 iki 19 val.) karščiausiais metų mėnesiais.

3. Pažymime, jog NVSC Kauno departamentas neturėjo galimybės susipažinti su Paraiškoje 
nurodomo 13 priedo informacija, jog veiklai 2015 m. buvo atliktos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros ir 2015-03-26 gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada Nr. (15.2)-
A4-3193. Taip pat prašome pateikti informaciją apie priimtos atrankos išvados galiojimą, 
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vadovaujantis 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl 
Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 60 
p. reikalavimais.

AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio, esančio Palomenės g. 35, Vilkiškių k., 
Kaišiadorių r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
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