
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“
El. p. uabekopaslauga@gmail.com 

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt 

Į 2020-07-02 Nr. 85

SPRENDIMAS
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekopaslauga“ 2020-07-02 
raštu Nr. 85 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio TIPK leidimo sąlygų 
vykdymo“ pateiktą informaciją apie S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio ( Ežero g. 
70 ir 72, Neprėkštos k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav.) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidime Nr. T-K.3-22/2018 (toliau – TIPK leidimas) nustatytomis sąlygomis vykdomos veiklos 
palyginimą su geriausiai prieinamais gamybos būdais (toliau – GPGB), aprašytais atnaujintose GPGB 
išvadose, kurios taikomos intensyvaus naminių paukščių auginimo veiklai.

Agentūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 13 
dalimi ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1 (toliau –TIPK taisyklės) 92.2 papunkčiu, atliko sąlygų peržiūrą ir priėmė 
sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK leidimo sąlygos.

Atsižvelgiant į tai, ir vadovaudamasi TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu, Agentūra patikslina TIPK 
leidimo 2 lentelėje „Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas“ ir 20 skyriaus „Kitos 
leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą“ 5 punkte „Atsižvelgiant į geriausiai 

prieinamus gamybos būdus (toliau – GPGB), aprašytus atnaujintose GPGB išvadose (2017 m. vasario 

15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (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) per metus laiko nuo TIPK leidimo išdavimo, 
t.y. ne vėliau kaip iki 2019-11-01, veiklos vykdytojas Aplinkos apsaugos agentūrai privalo pateikti 
palyginimą, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei 
monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose dėl intensyvaus naminių paukščių 
auginimo nurodytus GPGB.“ galiojančias sąlygas ir patikslintas TIPK leidimo sąlygas pateikia kartu 
su šiuo Agentūros sprendimu.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojusi iki 2020-
07-17).
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Vykdant TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti vadovaujamasi patikslintomis 
TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA:

1. Galiojančios sąlygos, 13 lapų;
2. Patikslintos sąlygos, 14 lapų.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti 
direktoriaus funkcijas                                   Zita Šilienė

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 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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