
  

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

PAKEISTAS 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

LEIDIMAS Nr. T-V.3-15/2015 

 

1 8 6 4 8 9 5 4 3 

(Juridinio asmens kodas) 

 

UAB ,,Cestos maistas“, Puorių paukštynas, Puorių k., Širvintų r., tel. 8 686 89096 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas) 

 

UAB ,,Cestos maistas“, Gaukštonių k., Vilniaus r. , tel. (8-5) 2371069, faks. (8-5) 2371072 

 

el. p. cestosmaistas@takas.lt 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) 

 

 

Pakeistą leidimą (be priedų) sudaro 4 puslapiai 

 

Išduotas Vilniaus RAAD 2006 m. sausio 3 d. Nr. VR-4.7-V-01-Šv-12 

Atnaujintas 2011 m. kovo 7 d. 

 

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d.               A. V. 

 

 

 

Direktorius                                          Robertas Marteckas _______________________ 

                                                              (vardas, pavardė)   (parašas) 

 

 

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai. 

 

 

Paraiška leidimui gauti suderinta su:  

Vilniaus  visuomenės sveikatos centru 2015 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 12(12.46)-2-14718 

___________________________________________________________________________ 

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data) 
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II. LEIDIMO SĄLYGOS 

 

8. Tarša į aplinkos orą 

 

Sąlygos: 

Oro tarša neturi viršyti 6 ir 7 lentelėse nustatytų dydžių 

 

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas
 

Leidžiama išmesti, t/m. 

1 2 3 

Azoto oksidai (B) 5872 0,915 

Kietosios dalelės (C) 4281 7,365 

Amoniakas  134 27,766 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX - 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Anglies monoksidas (B) 5917 2,530 

 Iš viso: 38,576 

 

 

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą 

Cecho ar kt. 

pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos 

šaltiniai 
Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis 

dydis 
metinė, 

t/m. 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Paukštidės 

Nr.1-5 
001-097 

amoniakas 134 g/s 0,91568 14,875 

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,12998 2,530 

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,04753 0,915 

kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,45299 7,365 

Mėšlo laikymas 601 amoniakas 134 g/s 0,08983 1,983 
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Mėšlo skleidimas 

laukuose 
- amoniakas 134 g/s - 10,908 

     Iš viso įrenginiui: 38,576 

 

 

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms 

Lentelė nepildoma. Tarša neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms nenumatyta. 

 

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą 

1. Bendrovė privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.  

2. Bendrovė privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius veikimo 

pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.  

3. Atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė įmonės poveikis aplinkos orui, paruošti 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340, bei 

pateikti paraišką TIPK leidimui pakeisti. 

4. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį 

poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms 

ateityje. 

5. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ reglamentuojami triukšmo lygiai. 

6. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi būti užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Kvapo 

koncentracijos ribinės vertė gyvenamosios aplinkos ore ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo 

vertė. 

 

III. LEIDIMO PRIEDAI 

 

1. UAB „Cestos maistas“ Puorių paukštynas, esančio Puorių k., Širvintų r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4.7-

V-01-Šv-12 pakeisti be priedų (10 psl.);  
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2. Paraiškos derinimo su Vilniaus visuomenės sveikatos centru 2015-11-25 rašto Nr. 12(12.46)-2-14718 kopija (1 psl.);  

3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:  

3.1. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-09-08 rašto Nr. (15.9)-A4-9954 „Dėl UAB „Cestos maistas“ paraiškos TIPK leidimui Nr. 4.7-V-01-Šv-12 

pakeisti“ ir 2015-11-10 rašto Nr. (15.9)-A4-12537, siųstų Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, kopijos (2 psl.);  

3.2. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-09-08 rašto Nr. (15.9)-A4-9955 „Dėl UAB „Cestos maistas“ paraiškos TIPK leidimui Nr. 4.7-V-01-Šv-12 

pakeisti“, siųsto Širvintų rajono savivaldybei, kopija (1 psl.);  

3.3. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-10-14 rašto Nr. (15.9)-A4-11433 „Dėl UAB „Cestos maistas   “ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, siųsto 

UAB „Ekomodelis“, kopija (2 psl.); 

3.4. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-03 rašto Nr. (28.1)-A4-13486 „Sprendimas dėl UAB „Cestos maistas“ paraiškos TIPK leidimui 

pakeisti priėmimo“, siųsto UAB „Ekomodelis“, kopija (1 psl.). 

 


