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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
2022-03-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Girelės paukštynas“ 
(toliau – Bendrovė), adresu Paukštininkų g. 38, Kaišiadorys, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

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 
taisyklių,  patvirtintų 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“, (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 Kauno departamento 2022-02-21 raštu Nr. (2-
11 14.3.12 Mr)2-12155 pateiktas pastabas ir žemiau išdėstytas Agentūros pastabas: 

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 28 punktu Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta 
ne tik *.pdf formatu, bet ir *.docx formatu.

2. Nepateikti dokumentai, nurodyti TIPK taisyklių 22 punkte.
3. Nepateikta informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.
4. Nepilnai atliktas įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas pagal Europos 

komisijos 2017-02-15 sprendimą (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl 
intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo. 

5. Paraiškos 9 lentelėje nurodytas kiekvieno teršalo išmetamo į aplinkos orą metinis kiekis 
atitinka UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos  (toliau – Ataskaita) 20 lentelėje nurodytą kiekvieno teršalo išmetamo į aplinkos orą metinį 
kiekį, tačiau bendras, išmetamas į aplinkos orą teršalų kiekis,  Paraiškoje nurodytas didesnis. Prašome 
suvienodinti informaciją.

6. Paraiškoje turi būti pateikta informacija tik pagal vieną iš Ataskaitoje nagrinėtų ir pasirinktų 
alternatyvų. Paraiškos 10 lentelėje amoniako tarša į aplinkos orą nurodyta pagal alternatyvą A, tačiau 
pagal Agentūros 2020-08-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-7475 priimto sprendimo „Dėl UAB „Girelės 
paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai“  12.12 papunktį tik B alternatyva 
atitinka visuomenės saugos  ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir gali būti įgyvendinama nesukeliant 
reikšmingo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taip pat pažymime, kad 2019 m. gegužės 1 d. 
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įsigaliojo amoniako vidutinė 1 paros ribinė aplinkos oro užterštumo norma (mg/m3), nustatyta 
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir teršalų, kurių 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo 
vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau – 
Įsakymas) , todėl tiek suskaičiuota maksimali amoniako pažemio koncentracija, tiek suskaičiuota 
vidutinė paros pažemio koncentracija aplinkos ore už įmonės sklypo ribų negali viršyti Įsakyme 
nustatytų ribinių verčių. Prašome pateikti teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatus.

7. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą turi būti aprašomi tik stacionarūs taršos šaltiniai.
8. Prašome Paraiškos 16 punkte nurodyti požeminio vandens suvartojimą pagal veiklas, 

kuriose vartojamas vanduo.
9. Nepateikta sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“ dėl gamybinių-buitinių nuotekų 

tvarkymo.
10. Nepateikta nuotakyno schema/planas su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų 

valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais ir laboratorinės kontrolės 
vietomis.

11. Nepateiktos sutartys su Atliekų tvarkytojais.
12. Paraiškos 23 punkte prašome nurodyti Bendrovėje susidarančių pavadinimą ir kodą.
13. Nepateiktos sutartys su organinių trąšų pirkėjais.
14. Nepateikta monitoringo programa.
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 apskųsti   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.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno departamento 2022-02-21 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-12155 kopija, 4 lapai.

Direktorė Milda Račienė

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



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
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 2022-02-           Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt Į 2022-01-31  Nr. (30.1)-A4E-1084

DĖL UAB „GIRELĖS PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girelės paukštynas“, adresu 

Paukštininkų g. 38, Kaišiadoryse (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. Pažymime, jog NVSC Kauno departamentas neturėjo galimybės susipažinti su triukšmo ir kvapo 

sklaidos modeliavimo žemėlapiais ir kt. Paraiškoje nurodomais priedais.

2. Tikslinti informaciją, pateikiant triukšmo lygius ties nustatytomis ir įteisintomis sanitarinės 

apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribomis, o ne rekomenduojamomis. 

3. Prašome pagrįsti visų triukšmo skaičiavimuose priimtų triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 

dydžius.

4. Nepateikta informacija nurodyta TIPK taisyklių 22.19 p. reikalavime.

5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais.

6. Nepateiktos užpildytos Paraiškos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 

lentelės. 
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7. Tikslinti informaciją dėl kvapų sklaidos, nurodant susidarančius kvapus ties įmonės SAZ ribomis 

(visomis pasaulio šalių pusėmis) atsižvelgiant į foninę taršą. 

UAB „Girelės paukštynas“, esančios adresu Paukštininkų g. 38, Kaišiadorys, paraiška Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento direktorius                                                                          Aurimas Raulinaitis

A. Sabaliauskienė, tel. 8 52 649676, 8 638 03229 el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt  
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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