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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-12-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo KB „Alsių paukštynas“ (toliau – 
Paukštynas), adresu Šaltinio g. 34, Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r., paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-Š.2-11/2015 (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 Šiaulių departamento 2021-11-16 raštu Nr. (6-
11 14.3.5 Mr)2-133494 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Joniškio r. savivaldybės administracijos 
2021-11-09 raštu Nr. (3.8)S-4813 pateiktas pastabas bei Agentūros pastabas:

1. Nepridėti Paraiškos priedai, nurodyti Paraiškoje.
            2. Paraškos 12 punkte nurodyta, kad Paraiška TIPK leidimui gauti parengta vadovaujantis 
Kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcija į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kuriai 
Aplinkos apsaugos agentūra 2013-12-17 d. raštu Nr. (2.6)-A4-4747 priėmė sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo (sprendimo kopija pateikta Paraiškos 5 priedas). Atkreipiame 
dėmesį, kad šis sprendimas jau negalioja.

3. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ pagal 2017 m. vasario 15 d Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2017/302, 
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo.

4. Prašome nurodyti priežastį, dėl kurios nuo 70 m3/dieną iki 36,1 m3/dieną sumažintas 
vandens suvartojimas, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu.

5. Nepateiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotas leidimas 
naudoti požeminio vandens išteklius.

6. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir 
apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 
aplinką apskaitos“ 35 punktą ūkinės veiklos išmetamų teršalų kiekių skaičiavimams reikia taikyti 
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Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausią redakciją 
(anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook), paskelbtą Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje., t. y. 2019 m. redakciją.

7. Pagal Paraiškoje pateiktą informaciją neaišku at tai nauji katilai, ar rekonstruoti seni katilai. 
Prašome papildyti Paraiškos 17 punktą.

8. Nepateikti išmetamų į aplinkos orą teršalų skaičiavimai. Taip pat prašome paaiškinti, kaip, 
lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, deginant skirtingus kuro kiekius, išmetamas į aplinkos 
orą teršalų kiekis nekinta.

9. Prašome suvienodinti oro taršos šaltinių fizinius duomenis, lyginant su Aplinkos oro taršos 
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita.

10. Paraiškos 11 lentelėje patikslinti maksimalų vienkartinį dydį.
11. Prašome pateikti papildomą informaciją dėl nuotekų sukaupimo rezervuaro talpos 

padidinimo nuo 20 m3 talpos iki 50 m3 talpos, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu.
12. Prašome pagrįsti ar nuotekų tvarkymas atitinka Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 

reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymu Nr. D1367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo 
aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

13. Nepateikta inžinerinių tinklų schema/planas.
14. Nepateiktos sutartys dėl tręšimo srutomis ir mėšlu.
15. Prašome patikslinti Paraiškos XI skyrių  „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas 

(naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti“ pagal TIPK taisyklių 4 
priedą.

16. Paraiškos XI skyriuje nurodyta, kad vienas iš atliekų tvarkytojų yra  UAB „Joniškio 
komunalinis ūkis, informuojame, kad ši bendrovė  yra reorganizuota ir veiklos nebevykdo.

17. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.
18. Nepateiktas į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas.
19. Nepateikta monitoringo programa ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 

programa, aplinkos oro taršos šaltinių schema.
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 Šiaulių departamento 2021-11-16 rašto Nr. (6-11 14.3.5 Mr)2-133494 kopija, 3 lapai.

Direktorė Milda Račienė

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



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ŠIAULIŲ DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel. (8 41) 59 63 73, faks. (8 41) 52 54 75,
el. p. siauliai@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai              2021-11-    Nr. (6-11  14.3.5 Mr)2-
                                                                                                             Į 2021-10-29 Nr. (30.1)-A4E-12459

DĖL KB „ALSIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 
departamentas  (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) išnagrinėjo kooperatinės bendrovės „Alsių 
paukštynas“, esančios Šaltinio g. 34, Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška) dokumentus. 

Paraiškoje nurodoma, kad PAV ataskaitoje atlikto triukšmo sklaidos skaičiavimais ir išmetamų 
teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatais nustatyta, kad triukšmo ir nei vieno 
teršalo koncentracija aplinkos ore nesiekia ir neviršija reglamentuojamų ribinių verčių – nepateiktas 
nė vienas dokumentas, išvardintas prieduose (į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo 
rezultatai, išsiskiriančių teršalų kiekio skaičiavimai ir kiti), pagrindžiantis kvapų atitiktį teisės aktų 
reikalavimams; nurodoma, kad ventiliatorių skleidžiamas triukšmas neviršija higienos normose 
reglamentuojamų dydžių, bet nepateikti dokumentai, įrodantys informacijos pagrįstumą ir tai, kad 
triukšmo ribinis dydis nebus viršijamas prie artimiausios gyvenamosios aplinkos; nepateikta 
informacija/nėra nuorodos į PAV ataskaitą.

NVSC Šiaulių 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, prašo patikslinti Paraiškos informaciją, 
vadovaujantis TIPK taisyklių 21.52 p., 21.6 p., 22.1 p., reikalavimais, bei nurodyti konkrečius 
adresus, atstumus iki artimiausių gyvenamųjų ir/ar visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų 
ir visuomeninės paskirties teritorijų, pateikti aukščiau išvardintus priedus ir juose esančią 
informaciją. 

Šiaulių departamento direktorė                                                                       Simona Abromavičienė

R. Pabijanskienė, tel. (8 41) 59 63 81, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. rima.pabijanskiene@nvsc.lt
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