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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-10      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., 
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 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 Kauno departamento 2020-09-25 raštu Nr. (2-
11 14.3.12E)2-72351 „Dėl AB „Vilniaus paukštynas“ Vilkiškių padalinio paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti“ pateiktas pastabas ir pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Neteisingai užpildyta Paraiškos 4 lentelė (pvz.: Padalinys nevykdo žemės tręšimo mėšlu 
darbų, tai atlieka ūkininkai savo žemėse pagal pirkimo-pardavimo sutartis įsigiję organinių trąšų, 
tačiau Paraiškos 4 lentelėje nurodyta, kad Padalinys atitinka GPGB, nes laikotarpis nuo mėšlo 
išvertimo ant žemės iki įmaišymo į dirvožemį 0 – 4val).

2. Paraiškos 11 lentelėje taršos šaltiniui Nr. 52 teršalų, išmetamų į aplinkos orą maksimalus 
vienkartinis dydis nustatomas pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas2 LAND 
43-2013.

3. Neteisingai užpildyta Paraiškos 19 punkte esanti lentelė dėl reikalavimų nuotekų valymui 
ir 18 lentelė, kadangi pagal Nuotekų tvarkymo reglamento3 2 lentelę į gamtinę aplinką išleidžiamų 
nuotekų užterštumo normos nustatytos ne tik BDS7.

4. Prašome paaiškinti kuo remiantis Paraiškos 16 lentelėje nustatytas normatyvas 
skendinčioms medžiagoms ir riebalams.

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
3 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236
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5. Gamybos procesų aprašyme trūksta detalesnės informacijos apie mėšlo tvarkymą, 
susidarantį jo kiekį.

6. Pateiktos negaliojančios kai kurios organinių trąšų pirkimo-pardavimo sutartys. 
7. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.
Atkreipiame dėmesį, kad teikiama Paraiška turi atitikti TIPK taisyklių (redakcija, galiojanti 

nuo 2020-07-17) 4 priede nurodytą rekomenduojamą paraiškos formą.
Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 2020-09-25 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-72351 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68 039, 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.



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KAUNO DEPARTAMENTAS

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

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80, 
el. p. kaunas@nvsc.lt

 2020-09-           Nr. (2-11 14.3.12 E)2-

Į 2020-07-31  Nr. (30.1)-A4-1252

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VILKIŠKIŲ PADALINIO 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., 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. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 16 p., 21.51 p. reikalavimais. 
2. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.4 punktu prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos 

skaičiavimus atsižvelgiant į foninį užterštumą. 
3. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais.
4. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais.
5. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija. 
6. Tikslinti Paraiškos informaciją nurodant konkrečius adresus bei atstumus iki artimiausių 

gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomenės paskirties teritorijų. 
Paraiškos 10 priede nurodyti artimiausių gyvenamųjų sodybų adresai nesutampa su žemėlapyje 
nurodytais gatvių pavadinimais.

7. Nėra aišku ar pateikti ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo matavimai atlikti remiantis Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 2 p. reikalavimais. 

8. Nepateiktas Paraiškoje nurodomas 13 priedas (Pastatų išorėje montuojami stoginiai ir 
sieniniai ventiliatoriai). 

9. Prašome nurodyti suminį ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą (stacionarių triukšmo šaltinių ir 
ūkinės veiklos teritorijoje judėsiančios autotransporto), įvertinti ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo 
atitiktį Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
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visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams, tuo pačiu patikslinant ūkinės 
veiklos sukeliamą triukšmą ties įmonės teritorijos ribomis. Į triukšmo skaičiavimus įtraukiant 
transformatorinės sukeliamą triukšmą.

10. Tikslinti ūkinės veiklos transporto sukeliamo triukšmo bei generuojamų transporto srautų 
skaičiavimus įvertinant šiaudų, sanitarijos ir dezinfekcijos priemonių atvežimui skirtą  transportą bei 
darbuotojų transportą. 

11. Paraiškoje nepateiktos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 
lentelės.

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 37) 33 16 82, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel. (8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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