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SPRENDIMAS 
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2022-01-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, 
adresu Paukštininkų g. 15A, Kaišiadorys, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui Nr. 4/25/T-K.3-17/2017 (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 2021-12-14 raštu Nr. (2-
11 14.3.12 Mr)2-142441 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Prašome paaiškinti dėl kokios priežasties Paraiškos 8 punkte išskirti vienadieniai viščiukai, 
nors jie įskaičiuojami į AB „Kaišiadorių paukštynas“ bendrą projektinį pajėgumą (12,789 mln. 
vnt./metus).

2. Agentūros 2018-05-08 raštu Nr. (28.1)-A4-4361 priimto sprendimo „Dėl AB „Kaišiadorių 
paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse, 
galimybių“ (toliau – Sprendimas) 5 punkte nurodyta, kad esančios skerdyklos pajėgumas 4000 
vnt./val. išliks nepakitęs arba įrengimai bus perderinti – vištų dedeklių skerdimui (1000 vnt./val.), 
taip pat papildomai įrengta 25000 vnt./val. pajėgumo skerdykla. Prašome papildyti Paraišką 
informacija apie skerdyklos projektinio pajėgumo padidinimą, kadangi Paraiškos 8 punkte nurodytas 
tik skerdyklos projektinis pajėgumas 4200 vnt./val.

3. Prašome Paraiškoje pateikti informaciją dėl pagamintų techninių riebalų kiekio padidėjimo, 
palyginus su dabar galiojančiu TIPK leidimu.

3. Prašome Paraiškoje nurodyti ar padidėjo ir kokiu kiekiu produkcijos gamyba. 
4.  Sprendime nurodyta, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ šiuo metu yra įrengta 12000 m3 

mėšlidė, kurioje laikomas mėšlas ir dumblas, tačiau Paraiškoje rašoma, kad didžioji dalis mėšlo iš 
paukštidžių išvežama tiesiogiai ūkininkams. Nesant galimybės išvežti mėšlą ūkininkams, mėšlas 
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vežamas į pastogės tipo kraikinio mėšlo mėšlidę, esančią už 300 m nuo paukštyno. Paraiškoje 
nepakanka informacijos ar tai ta pati mėšlidė, kuri nurodyta Sprendime. Tuo atveju, jei minima kita 
mėšlidė, prašome nurodyti jos talpą. Atkreipiame dėmesį, kad mėšlidės talpa, mėšlo kiekis, dumblo 
kiekis ir pan. turi būti nurodyti tais pačiais matavimo vienetais. 

5. Prašome Paraiškoje pateikti informaciją, ar naudojama mėšlidė atitinka Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakyme Nr. 
D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
nustatytus reikalavimus. 

6. Paraiškoje nepateikta informacija, koks kiekis nusausinto dumblo išvežamas į mėšlidę, 
kurioje maišomas su mėšlu.

7. Prašome pateikti paaiškinimą kodėl, nepasikeitus paviršinių nuotekų išleistuvo 
koordinatėms, pasikeitė atstumas iki upės žiočių. 

8. Atsižvelgiant į tai, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ įgyvendino tik dalį Sprendime 
numatytų veiklos pakeitimų, prašome pateikti informaciją, kokios bus įgyvendintos priemonės 
neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, kurios numatytos Sprendime.

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 paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno departamento 2021-12-14 rašto Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-142441 kopija, 2 lapai.

Direktorė Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, 
esančio Paukštininkų g. 15, Kaišiadoryse (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir (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 Paraiškoje 
nurodomų 5, 2, 3 ir kt. priedų informacija.

2. Neįvertintas lengvųjų automobilių keliamas triukšmas planuojamos ūkinės veiklos (toliau 
– PŪV) teritorijoje.

3. Tikslinti informaciją, kaip įvertinus stacionarius triukšmo šaltinius ties PŪV sanitarinės 
apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribomis nurodomas triukšmas mažesnis nei prie artimiausių 
gyvenamųjų teritorijų (Paraiškos 152 psl.). 

4. Nėra aišku, ar įvertintas suminis PŪV sukeliamas triukšmas (visi stacionarūs ir mobilūs 
šaltiniai) ties nustatytomis SAZ ribomis.

5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.1 p. reikalavimais.
6. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.4 p. reikalavimais (įvertinant 

foninį užterštumo lygį).
7. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo 

pačiu nurodant ūkinės veiklos sukeliamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 

8. Pateikti informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.53 p. reikalavimais. 
9. Pateikti pilnai užpildytą 34 lentelę. 
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10. Pateikti 35 lentelės duomenis nurodant visomis pasaulio šalių kryptimis nuo PŪV esančius 
artimiausius jautrius receptorius.

11. Prašome patikslinti foninės taršos modeliavo rezultatus, nurodant ar 2 km spinduliu nuo 
PŪV esančių ūkinės veiklos objektų aplinkos oro tarša modeliuota kartu su PŪV tarša, nustatant 
maksimalias bendro poveikio sukeltas teršalų koncentracijas laiko intervalais, atitinkančiais 
konkrečiam teršalui taikomos ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams (ir įskaitant santykinai 
švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes).

12. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais prašome tikslinti ir pagrįsti 
informaciją apie Paraiškoje nurodomas amoniako emisijų mažinimo priemones, konkrečiai nurodant 
kaip užtikrinamas kiekvienos naudojamos mažinimo priemonės efektyvumas (detalizuojant kraiko 
storį, keitimo dažnį, priverstinį mėšlo džiūvimą panaudojant vidinį orą ir kt.).

13. Prašome pagrįsti, kuo remiantis amoniako emisijų skaičiavimuose priimamas bendras 
amoniako emisijų į aplinkos orą mažinimo priemonių efektyvumas 80 %. 

14. Pagrįsti kaip bus užtikrinamas nurodomas mėšlidėse kvapų mažinimo priemonės 
efektyvumas (96 proc.) detalizuojant informaciją kaip užtikrinama, kad nebus laikoma daugiau kaip 
4 proc. bendro susidarančio mėšlo kiekio.

15. Pažymėtina, kad Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose pateikta siūloma taikyti 
amoniako kvapo slenksčio vertė – 1,1 ppm , 076 mg/m3.

16. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija. 

AB „Kaišiadorių paukštynas“, esančio Paukštininkų g. 15, 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. Drukteinienė, tel. 8 (37) 33 16 82, 8 623 24188, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. 8 677 60796, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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