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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI ŽŪB „DELIKATESAS“ PAUKŠČIŲ SKERDYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
2021-07-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo ŽŪB „Delikatesas“ paukščių 
skerdyklos (toliau – Bendrovė), esančios Liliškių k. 4, Skaistgirio sen., Joniškio r., paraišką (toliau – 
Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-06-15 raštu Nr. (6-
11 14.3.12 Mr)2-93294 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 18 lentelėje nurodytas nuotekų užterštumas nesutampa su Paraiškos 10 punkte, o 
taip pat ir Agentūros 2017-10-09 raštu Nr. (28.6)-A4-10328 priimtoje atrankos išvadoje, pagal kurią 
Agentūra 2017-10-26 raštu Nr. (28.6)-A4-11015 pritarė statybos projektui, nurodytam nuotekų 
užterštumui.

2. Pateikti neteisingi nuotekų užterštumo skaičiavimai.
3. Informacijoje atrankos išvadai į aplinkos orą teršalams išmesti numatytas tik vienas taršos 

šaltinis, tačiau Paraiškoje nurodyti trys taršos šaltiniai. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 
Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų2 LAND 43-2013 5 punktu naujame ūkinės 
veiklos objekte vienoje teritorijoje statomų dviejų ar daugiau kurą deginančių įrenginių išmetami į 
aplinkos orą teršalai turi būti šalinami per vieną bendrą kaminą, išskyrus atvejus, kai to padaryti 
neįmanoma dėl techninių veiksnių, kuriuos veiklos vykdytojas turi pagrįsti.

4. Paraiškoje nurodytas katilinės šiluminis našumas nesutampa su Informacijoje atrankos 
išvadai nurodytu šiluminiu našumu.

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 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 
patvirtinimo“ 
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5. Valant tokį patį nuotekų kiekį valymo įrenginiuose Paraiškoje nurodytas mažesnis po 
valymo proceso susidarantis dumblo kiekis, lyginant su Informacijoje atrankos išvadai pateiktu 
dumblo kiekiu.

6. Nepateikta sutartis su specializuota nuotekų dumblą tvarkančia įmone.
7. Prašome papildyti Paraiškos V skyrių, nurodant kiek suvartojama vandens per metus pagal 

kiekvieną veiklą, kurioje vartojamas vanduo.
Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 
Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių departamento 2021-06-15 rašto Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-93294 kopija, 3 lapai.

Direktorius Vitalijus Auglys

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

3 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 agentūrai 

DĖL ŽŪB „DELIKATESAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
NVSC) Šiaulių departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 
kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-202 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. 
įsakymo Nr. D1-528 ,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo taisyklių (toliau – Taisyklės)  34 punkto 
nuostatomis, išnagrinėjo ŽŪB „Delikatesas“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti 
dokumentus (registruota 2021-06-01, Nr. 1-54481).

Derinimui pateikta  ŽŪB „Delikatesas“, Liliškių k., Skaistgirio sen., Joniškio r., tel. +370 614 
47803, el. p. ricardas@delikatesas.lt, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 
leidimui gauti paraiška dėl ūkinės veiklos paukščių skerdyklos.

Vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-959 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. 
įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimu, turi būti užtikrinama, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršytų ribiniu verčių, kadangi nepateikti ūkinės veiklos metu išmetamų 
kvapų sklaidos modeliavimai, siūlome pateikti kvapų sklaidos modeliavimus.

Vadovaujantis 2011 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nepateikti triukšmo 
matavimo protokolai. Siūlome atlikti ūkinės veiklos vykdymo metu keliamo triukšmo matavimus. 
            NVSC Šiaulių departamentas, gavęs trūkstamą informaciją, teiks išvadą dėl ŽŪB 
„Delikatesas“, paukščių skerdyklos paraiškos TIPK leidimui gauti.

Šiaulių departamento direktorė                                                      Simona Abromavičienė

Jonė Šileikienė, tel. (8 41) 59 63 75, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. jone.sileikiene@nvsc.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė)
DĖL ŽŪB „DELIKATESAS“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI GAUTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-06-15 Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-93294

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2021-06-15 15:38:58 Nr. A3-5101

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Simona Abromavičienė, Šiaulių departamento direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-15 15:02:43

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-15 15:02:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-09-04 - 2022-09-04

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-15 15:25:16

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-21 - 2021-12-20

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-15 15:38:58

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-06-28 10:41:30

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-06-28 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SPRENDIMAS NEPRIIMTI ŽŪB „DELIKATESAS“ 
PAUKŠČIŲ SKERDYKLOS PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI GAUTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-07-13 Nr. (30.1)-A4E-8298

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos VITALIJUS AUGLYS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-13 10:48:59

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-13 10:49:18

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-08 - 2024-06-07

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-13 11:00:42

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-07-14 07:44:20

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-07-14 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda


