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SPRENDIMAS IŠDUOTI UAB ,,VIKYČIŲ MĖSA“ IR UAB „VILKYČIŲ PAUKŠTYNAS 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ 
 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. 

liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 79 punktu, priima 

sprendimą išduoti UAB „Vilkyčių mėsa“ ir UAB „Vilkyčių paukštynas“ Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) eksploatuoti vištų dedeklių auginimo įrenginius 

Žolynų g. 24, Sakūtėlių kaime, Saugų seniūnijoje, LT-99373 Šilutės raj. savivaldybėje. 

Šis leidimas parengtas pagal 2015-03-31 gautą ir pagal Agentūros 2015-06-09 raštu Nr. 

(15.9)-A4 - 6330 pateiktas pastabas patikslintą paraišką. Paraiška leidimui gauti 2015-04-24 

suderinta su Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriumi. Visuomenė apie gautą 

paraišką informuota 2015-04-15 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Aplinkos apsaugos agentūros 

tinklalapyje. Aplinkos apsaugos agentūra paraišką priėmė 2015-07-23. Pastabų paraiškai ir 

pasiūlymų leidimo reikalavimams negauta nei iš suinteresuotos visuomenės, nei iš vietos savivaldos 

institucijos. 

Sprendimas išduoti leidimą minėtiems dviem veiklos vykdytojams pagrįstas tuo, kad 

Paraiška leidimui gauti atitiko LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 

patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) nuostatas, Poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir 

rezultatus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Aplinkos apsaugos agentūra dėl šios 

planuojamos ūkinės veiklos 2014-10-30 raštu Nr. (38-4)-VR-17-2570 priėmė sprendimą Nr. (15.9)-

A4-6674, kad planuojama ūkinė veikla – paukštyno eksploatacija, tame tarpe atnaujinus keturias 

vištides,–leistina įvykdžius reikalavimus, išvardintus šio sprendimo 10 punkte. Minėti reikalavimai 

yra perkelti į leidimo sąlygas.  

Veiklos vykdytojai, vienoje veiklos vietoje bendrai eksploatuodami vieną vištų dedeklių 

auginimo įrenginį, pasirengė ir pateikė Agentūrai Atsakomybių deklaraciją (2015-02-09 

Nr.04/09022015), prisiimdami lygias atsakomybes (pareigas) už aplinkos apsaugos reikalavimų 

vykdymą. 

Vištų dedeklių auginimas atitinka geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), skirtus 

šiai žemės ūkio veiklos rūšiai.  

Papildomi leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus ir tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, numatytų 
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TIPK taisyklių 51 punkte. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus pasiūlyti 

papildomi reikalavimai, susiję su triukšmo ir kvapų poveikiu, perkelti į leidimo sąlygas. 

Veiklos vietoje stebimas padidėjęs požeminio vandens užteršimas teršiančiomis 

medžiagomis, siejamas su praeities tarša (šioje vietoje anksčiau taip pat yra buvęs paukštynas), 

todėl požeminio vandens ir dirvožemio monitoringas turi būti kokybiškai atliekamas, o duomenys 

kasmet palyginami ir su pradiniais duomenimis, pateiktais šiame Leidime. 

Leidimui suteikiamas numeris T-KL.9-10/2015. Informacija, susijusi su Leidimo išdavimu, 

yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir laikoma Aplinkos apsaugos agentūroje Vilniuje, 

Juozapavičiaus g. 9. 

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos. 

PRIDEDAMA. UAB „Vilkyčių mėsa“ ir UAB „Vilkyčių paukštynas“ Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimas be priedų, 56 lapai (priedai el. laikmenoje). Leidimas teikiamas I-

ajam ir II-ajam adresatui. 

 
 

 

Direktorius  Robertas Marteckas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Beržinskas, tel. 8 706 662031, el. p. v.berzinskas@aaa.am.lt 


