
Aplinkos apsaugos  2021 m. spalio         d. 
rašto Nr. (30.1)-A4E-             priedas

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis  TIPK leidimo Nr. (11.2)-36-24/2006/T-K.7-24/2019
 pavadinimas: UAB “ paukštynas

2   atitikties GPGB palyginamasis 
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1.

Aplinkosaugos 
vadybos 
sistemos 
(AVS)

GPGB (1) Siekiant pagerinti    
 GPGB nustatytas reikalavimas 

 aplinkosaugos vadybos  (AVS), 
 toliau nurodytomis  ir jos 

laikytis:
1.     

2.  nustatoma aplinkosaugos politika, apimanti 
  aplinkosauginio veiksmingumo 

3. su finansiniu planavimu ir investicijomis  
   ir  planavimas ir 

4.     skiriant:
a)  ir atsakomybei;
b) mokymui, informuotumui ir kompetencijai;
c) ryšiams;
d)  dalyvavimui;
e) dokumentacijai;
f) veiksmingai proceso kontrolei;

  programoms;

- Atitinka Sudarytas planas, kuriame 
nurodoma kas bus padaryta 
siekiant sumažinti aplinkos 

 Aplinkos apsaugos 
 vykdymo 

klausimai,  ir 
prevencines priemones, yra 
paskirstyti tarp  

 pagal  veiklos 
  bei 
 priimti sprendimus. 

Bendrai už  paukštyno 
 ir  atsako 

 direktorius 
direktorius.
Sudaromi investiciniai planai  

   
  Periodiškai 

atliekami vidiniai auditai.
 vykdo Aplinkos 

apsaugos  kuria 
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h)avarinei  ir reagavimui;
i) aplinkos   vykdymo užtikrinimui;
5. veiklos  tikrinimas ir   
taikymas,   skiriant:
a)  ir matavimui (taip pat žr. Jungtinio  
centro   apie iš  

  (PIT)    
kiekio  (angl. ROM);
b) ištaisomiesiems ir prevenciniams veiksmams;
c)  tvarkymui;
d) nepriklausomam (jei  vidaus ar  
auditui, siekiant nustatyti, ar AVS atitinka planuotus 
susitarimus, ir yra tinkamai  ir 
6.   atliekama AVS ir jos 
nuolatinio tinkamumo, pakankamumo ir veiksmingumo 

7.    
8.  galutinio išmontavimo poveikio aplinkai 

 naujo  projektavimo ir 
eksploataciniu laikotarpiu;
9. reguliarus atitikties nustatytiems sektoriaus etalonams 
(pvz., atitikties aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos 
sektoriams skirtame informaciniame dokumente 
nustatytiems reikalavimams) tikrinimas.
Toliau nurodyti AVS aspektai yra   GPGB 
specialiai  intensyvaus   arba  
auginimo:

vadovaujamasi vykdant  

Reguliariai vykdoma paukštyno 
aplinkos  

- aplinkos monitoringo 
vykdymas;
- vandens tyrimai;
- aplinkos  matavimai;
-  apie  

 maitinimo raciono 
laikymasis, o taip pat apie 
gerinimo priemones, 
registravimas.
Darbuotojai darbus atlieka 
pagal standartizuotas 

 ir patvirtintus 
procesus. Darbuotojai nuolat 
dalyvauja seminaruose, kur 
aiškinami aplinkosaugos 
reikalavimai ir mokoma elgesio 
su  
Parengti darbo  
aprašymai. Kiekvienais metais 
atliekami  
instruktavimai.

 vykdoma vandens ir 
energijos apskaita, pildomas 
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10. triukšmo valdymo plano  (žr. GPGB 
(9));
11.  valdymo plano  (žr. GPGB 
(12)).

  žurnalas. 
Pildomi   raciono 
keitimo žurnalai. Pildomi  

 žurnalai.
 periodiškai atliekami 

remonto ir  darbai, 
palaikoma švara, patalpos 
dezinfekuojamos.

2.

Geras 
šeimininkavim

as

GPGB (2) Tinkama  ir (arba)  vieta ir veiklos erdvinis 
 siekiant:

- sumažinti  ir    
- užtikrinti   nuo apsaugos  

 
- atsižvelgti   klimato  (pvz.,  ir 
kritulius),
- atsižvelgti      ateityje,
- užkirsti  vandens taršai.

- Atitinka Pašarais  iš 
anksto;  išvežimas 
organizuojamas periodiškai 
pagal sudarytas sutartis;  
vežamas periodiškai 2-3 kartus 
per  atiduodamas pagal 

  išvežant tiesiai iš 
 (nesaugomas 

Esant poreikiui laikinam 
   

 iki išvežimo 
naudojama esama uždengta 

 kurioje saugomi tik tos 
dienos atkrovimo  (iki 
20 t), kurie  išvežimo 

 netilpo  transporto 
 o  likutis yra per 

mažas, jog  vežamas 
atskiru reisu. Neišvežtas  
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  iki 3 
 ir  vežimu 

pakraunami  automašinas ir 
išvežamas.
Poveikis apsaugos 
reikalaujantiems jautriems 
receptoriams nedaromas, 
išlaikomas tinkamas atstumas 
iki  Vadovaujantis PAV 
ataskaita,  užterštumo 

 neišeina už nustatyos 
 apsaugos zonons 

3.

Šviesti ir mokyti darbuotojus,  pirma:
— apie susijusius reglamentus,   

 ir     
—   ir   juo,
— veiklos 
— nepaprastosios   ir 
—   ir 

- Atitinka Visiems darbuotojams vykdomi 
mokymai, kuriuose 
supažindinama su 
aplinkosaugos ir kitais veiklai 
aktualiais reikalavimais. 
Specialistai dalyvauja  

 organizuojamuose 
seminaruose, kursuose 
kvalifikacijai kelti.
Vykdomos remonto ir 

 programos, kad  
užtikrinta, jog visos  
ir  veikia gerai ir kad 

 palaikoma švara. 
Vandens išsiliejimo  
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Pritaikyta  laikymo 
sistema: automatizuotai 

 pastatas ir kuriame 
  

girdymo sistemos.

4.

Parengti nepaprastosios    veiksmams 
   išsiskyrimo atveju ir  

incidentams, pavyzdžiui, vandens  taršai. Tai gali 
apimti:
-   kuriame  nurodytos drenažo sistemos ir 

 šaltiniai,
-  planus, skirtus reaguoti  tam tikrus galimus 

 (pvz., gaisrus,  iš   ar 
    iš   

naftos išsiliejimus),
-    kovoti su taršos incidentu (pvz., 

  užkimšti    užtvenkti 
griovius, arba išsiliejusios alyvos surinkimo 

- Atitinka Paukštyne sudaryti gaisro 
prevencijos bei  

 gaisro metu planai.
Paukštynas neatitinka  
ir nepriskiriamas prie  

   
likvidavimo planas  
privalomas. Vykdomoje 
veikloje  kurios stipriai 

  nenumatoma, 
kadangi   

 nebus, 
nuotekos    
neišleidžiamos.

5.

Reguliariai tikrinti, taisyti ir   ir  

-  saugyklas, siekiant pašalinti visus sugadinimo, 
  ar   požymius,

-  siurblius, maišytuvus, separatorius,  
sistemas,
- vandens ir  tiekimo sistemas,
-   ir  jutiklius,
- siloso ir transporto  (pvz., sklendes, vamzdžius),

- Atitinka  tiekimo, dozavimo, 
vandens tiekimo, girdymo 

  
sistemos  atliekama 
kasdien, o  patikra 
pagal  naudojimo 

Po kiekvieno  auginimo 
ciklo  yra valomos 
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- oro valymo sistemas (pvz., atliekant   
 Tai gali apimti   ir  

ventiliacijos, vandens tiekimo, 
 šalinimo sistemos.

6.

Nugaišusius   taip, kad  išvengta 
  arba  sumažintas  kiekis.

- Atitinka   renkami  
specialius konteinerius ir 
sunešami  šaldymo  
Šioje patalpoje specialiuose 
konteineriuose laikomi  

 atiduodami UAB 
„Rietavo  
sanitarija“ tik tam tikslui 
naudojamu specialiu transportu 
konteineriams vežti.

7.
Mitybos 

valdymas
GPGB (3)

Siekiant sumažinti   azoto  ir, 
atitinkamai, amoniako    ir tuo 

 patenkinti    poreikius, 
pagal GPGB naudojamas racionas ir maistingumo 
strategija, apimantys  ar kelis toliau  

1. Sumažinti    naudojant pašarus, 
kuriuose yra subalansuotas azoto kiekis, atsižvelgiant  
energijos poreikius ir  tai, kokios amino  yra 
lengvai virškinamos.
2. Taikyti   naudojant pašarus, kurie 
buvo paruošti atsižvelgiant  specifinius gamybos 
laikotarpio reikalavimus.
3. Pašarus, kuriuose yra mažai   
papildyti  amino 

Vienoje 
laikymo 
vietoje per 
metus 
išsiskiriantis 
azoto kiekis:
Vištos 0,4-
0,8 kg;

Atitinka     žaliavos 
ir ingredientai, kurie leidžia 
sumažinti   

  Pašaruose 
naudojamos  amino 

 (lizinas, triptofanas, 
metioninas+cistinas).

 paukštyne, siekiant 
mitybos valdymo  
sumažinti  
amoniako ir kvapo  
vištos lesinamos su pašarais, 

   kiekis 4-
5 % mažesnis lyginant su 
standartiniais kombinuotais 
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4. Naudoti patvirtintus  priedus,  
  azoto 

pašarais, kuriuose  
 kiekis:

- vištoms  nuo 
18-40  amžiaus- 16%;
- 40+  vištoms 

 - 15.%

8.

Su GPGB 
siejamas 
bendras 

išsiskiriantis 
fosforo kiekis

GPGB (4)

Siekiant sumažinti   fosforo  ir tuo 
 patenkinti    poreikius, 

pagal GPGB naudojamam racionui ir taikomai 
maistingumo strategijai taikomi  vienas ar keli toliau 

 
1. Taikyti    naudojant  kuris 
buvo sudarytas atsižvelgiant  specifinius gamybos 
laikotarpio reikalavimus.
2. Naudoti patvirtintus  priedus (pvz.  
kuriais  sumažinamas bendras išsiskiriantis fosforo 
kiekis.
3. Naudoti lengvai virškinamus neorganinius fosfatus 
siekiant iš  dalies pakeisti tradicinius fosforo šaltinius 
pašaruose.

Bendras per 
metus 
išsiskiriantis 
fosforo kiekis, 
išreikštas 
P2O5:
Vištos 0,10-
0,45 kg.

Atitinka Siekiama, kad pašaras augimui, 
energijos, amino kad kuo labiau 
poreikius ir taip azoto kiekis, 
susidarantis nesuvirškinto arba 
katabolizmuoto azoto, kuris 
pasišalina su ekskrementais. 
Lesinimo priemones sudaro 
etapinis lesinimas, racionas, 
kurio pagrindas - lengvai 
virškinamos maistingosios 
medžiagos sudarymas, 
papildomai naudojant nedaug 
amino kurias sudaro labai 
lengvai virškinami fosfatai. 
Naudojant priedus (fermentus), 
veiksmingumas ir taip geriau 
išsaugoma maistingoji 
medžiaga,
Yra sudarytas subalansuotas 

 racionas.
Bendrojo fosforo kiekis:
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vištoms  40+ 
 amžiaus – 0,313%,

40+  vištoms 
 – 0,287%,

9.
Suvartojamo vandens kiekio registravimas. - Atitinka Vartojamas vanduo 

apskaitomas registruojant 
vandens  rodmenis.

10.

Vandens  aptikimas ir pašalinimas. - Atitinka Periodiškai vykdoma 
vandentiekio  

 šalinami gedimai. 
Vandens prietaisai 
kalibruojami, o  
nustatomi kasdien 

11.

 ir  valymas naudojant didelio  
valymo 

- Atitinka  vidus ir  
plaunami taupiu mobiliu aukšto 

 vandens plovimo 
 KARCHER.

 vidus ir  
plaunami aukšto spaudimo 
vandens valytuvais.

12.

  kategorijai tinkamos  (pvz., 
    vandens  

pasirinkimas ir naudojimas tuo  užtikrinant 
 prie vandens (ad libitum).

- Atitinka Paukštyne naudojamos 
 girdyklos (be vandens 
 ir vanduo prieinamas 

bet kuriuo paros metu.

13.

Taupus 
vandens 

vartojimas
GPGB (5)

Geriamojo vandens  tikrinimas ir (prireikus) 
reguliarus kalibravimas.

- Atitinka Vandentiekio linijos nuolat 
tikrinimas siekiant išvengti 
vandens  Vandens 
skaitliukai metrologiškai 
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tikrinami ne  kaip  
per 2 metus.

14.

Neužteršto lietaus vandens pakartotinis naudojimas 
valymui.

- Netaiko
ma

 nuotekos nuo  
 ir   nebus 

surenkamos, o  
infiltruojamos    
saugumo  lietaus 
vandens neplanuojama naudoti 

 veikloje.

15.
 

išmetamieji 
teršalai

GPGB (6)

Siekti, kad užterštos kiemo   kuo Atitinka   laikymo veikla 
vykdoma   

 teritorijoje 
atsisakoma.  iš 

 kraunamas  
 ir perduodamas 

Esant poreikiui laikinam 
   

 iki išvežimo 
naudojama esama  
kurioje saugomi tik tos dienos 
atkrovimo  (iki 20 t), 
kurie  išvežimo  
netilpo  transporto  o 

 likutis yra per mažas, jog  
vežamas atskiru reisu. 
Neišvežtas  uždaroje 

  iki 3 
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 ir  vežimu 
pakraunami  automašinas ir 
išvežamas.
Esama   uždara 
su stogu, kuri apsaugo nuo 

 patekimo   ir 
nuo  filtrato susidarymo, 

 nuotekos nesusidaro.

16.

Taupiai naudoti Atitinka Vartojamas vanduo 
apskaitomas registruojant 
vandens skaitliukais.
Po  auginimo ciklo, 
išvežus ištas iš  

 plaunamos aukšto 
 vandens plovimo 

 kurio naudojimo 
metu sunaudojama mažiau 
vandens.

17.

Atskirti  lietaus  nuo   
kuriuos reikia valyti.

- Atitinka  nuotekos nuo  
 ir   

nesurenkamos, o  
infiltreuojamos   
Kadangi  auginami 
patalpose, paukštyno teritorija 
nepriskiriama galimai teršiamai 
teritorijai.
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18.

Nuotekos turi   tam   arba   - Atitinka  nuotekos surenkamos 
atskirai nuo  

 plovimo) 
 nuotekos yra 

kanalizuojamos vietine 
kanalizacija  10 m3  

 iš kurios  
nuotekos nuvedamos   
valymo 

 nuotekos, kurios 
susidarys sausuoju  
plaunant tvartus - 20 m3/metus, 
iš  susiurbiamos 
plovimo  pagalba  juose 

 integruotas surinkimo 
talpas. Iš  surinktos 
nuotekos išpilamos tiesiai  
asenizacines transporto 
priemones.  
nuotekos tiesiai iš  
išvežamos,  atskiros 
stacionariios  talpyklos 
neeksploatuojamos.

19.

GPGB (7)

Nuotekas reikia išvalyti. - Atitinka  nuotekos valomos 
esamuose  valymo 

  
nuotekos perduodamos  
tvarkytojams.
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20.

Nuotekomis   pavyzdžiui, naudojant 
  laistymo  cisternos, 

  ar panašias  sistemas.

- Atitinka Surinktos  
 plovimo) nuotekos 

pagal priduodamos  
 

21.

Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba)  ir 
 sistemas.

- Atitinka   šilumos 
pertekliaus  šildomos. 

 režimo palaikymas 
 automatizuotas, 

kuris užtikrina  

22.
Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba)  ir 

 sistemas,  pirma, tais atvejais, kai 
naudojamos oro valymo sistemos.

- Atitinka  režimo palaikymas 
 automatizuotas. 

Oro valymas nenaudojamas.

23.

Izoliuoti    sienas, grindis ir (arba) 
lubas.

- Atitinka  sienos ir stogas yra 
izoliuoti nuo aplinkos poveikio, 
t. y. apšiltinta 

 
medžiagomis.

24.

Naudoti  apšvietimo priemones. - Atitinka Apšvietimui naudojamos 
  šviesos 

 (LED) apšvietimo 
sistemos.

25.

Taupus 
energijos 

vartojimas
GPGB (8)

Naudoti  Gali  naudojama viena iš  

1. oras-oras;
2. oras-vanduo;
3. 

- Netaiko
ma

 energija negaminama.
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26.
Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius. - Netaiko

ma
Šildymo energija negaminama.

27.

Atgauti  iš  ir    
(mišri sistema).

- Netaiko
ma

 neauginami 
naudojant auginimo 

 ant  

28.

Taikyti  - Netaiko
ma

Užtikrinant   
  

automatizuotos ventiliacijos 
sistemos.   
yra nepakankamas siekiant 
užtikrinti   

29.
Skleidžiamas 

triukšmas
GPGB (9)

Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai 
  sumažinti, pagal GPGB turi  sudarytas 

ir  triukšmo valdymo planas, kuris turi  
aplinkos valdymo sistemos (žr. GPGB 1), dalis, ir apimti 
šiuos elementus:
i.  kuriame nurodyti reikiami veiksmai ir 
terminai;
ii. triukšmo  vykdymo 
iii. reagavimo  nustatytus triukšmo  
iv. triukšmo sumažinimo   pavyzdžiui, 
triukšmo šaltiniui (-ams) nustatyti, triukšmui  

 poveikiui charakterizuoti, ir triukšmo 
panaikinimo ir (arba) sumažinimo  

- Atitinka GPGB 9 taikoma tik tais 
atvejais, kai tikimasi ir (arba) 
yra   kad bus 
sukeltas jautriems receptoriams 

 darantis triukšmas. 
PAV atskaitoje atliktas 
triukšmo vertinimas  
kad nebus sukeltas jautriems 
receptoriams  darantis 
triukšmas.

 sistema 
automatizuota, ventiliatoriai 
dirba minimaliai, palaikant 
optimalias mikroklimato 
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v.  triukšmo  ir   
 ir  apie triukšmo incidentus 

30.

  tarp  ir (arba)  ir  
 užtikrinimas. Projektuojant  ir (arba) 

 tinkamas atstumas tarp  ir (arba)  ir 
  užtikrinamas taikant minimalius 

standartinius atstumus.

- Atitinka Užtikrinamas pakankamas 
atstumas tarp  ir  

PAV ataskaitoje atliktas 
triukšmo vertinimas, triukšmo 

  gyvenamojoje 
aplinkoje neviršydamos.

31.

 buvimo vieta. Triukšmo lygis gali  
sumažintas:
i. padidinus  tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo 
objekto (sumontuojant  kiek praktiškai  
toliau nuo  
ii. sutrumpinant  tiekimo  
nurodant   ir   buvimo vietas, 
kad transporto     
sumažintas iki minimumo.

- Atitinka  transportavimui 
naudojami mažai garso 
skleidžiantis transportas ir 
transporteriai.  
instaliuotos  lesinimo 

 linijos, iš  
vištos gali pasiimti tiek pašaro, 
koks yra poreikis.  
lesinimo  linijos 
sumontuotos  
optimaliausia distancija, turi 
mažai  kas taip pat 
prisideda prie triukšmo 
mažinimo.

32.

GPGB (10)

Veiklos  pavyzdžiui, apima:
i.  ir pastato      
metu, jei 
ii.  eksploatavimo  patyrusiems 
darbuotojams;

- Atitinka Paukštyno  
eksploatuoja su  
supažindinti darbuotojai, veikla 
vykdoma uždarose  

 specialistai 
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iii. triukšmingos veiklos  ir savaitgaliais, jei 
 

iv. triukšmo  atliekant  
v. jei  pašaro   ir  

 
vi. lauke     

 siekiant sumažinti   

eksploatuoja tvarkingas 
transporto priemones ir 
mechanizmus,  
sukeliamas triukšmas tenkina 
normas. Transporto maršrutai 
numatomi vengiant 

33.

Mažiau triukšmo skleidžianti  apima  
i. didelio naudingumo ventiliatorius, jei  

 yra  arba nepakankamas;
ii. siurblius ir kompresorius;
iii.   kuri sumažina stimulus prieš  
(pavyzdžiui, vertikalius maišytuvus,  ad 
libitum  stoteles,  bokštus).

- Atitinka   
  

ventiliacijos sistemos su 
optimaliu  veikimu.
Esant reguliariam ir dažnam 

 sumažinamas stresas 
 

34.

Triukšmo   Tai apima:
i. triukšmo slopintuvus;
ii. vibracijos 
iii.    (pvz., valcavimo 

   
iv.  garso 

- Atitinka  sienos ir stogas yra 
izoliuoti nuo aplinkos poveikio, 
t. y. apšiltinta 

 
medžiagomis.

35.

Triukšmo mažinimas. Triukšmo  galima 
sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto 

 triukšmo barjerus.

- Atitinka Užtikrinamas pakankamas 
atstumas tarp  ir (arba) 

 ir   
 sienos ir stogas yra 

izoliuoti nuo aplinkos poveikio, 
t. y. apšiltinta 
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medžiagomis.

36.

 susidarymo pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, 
mažinimas. Tam gali  taikomas   derinys:
1.   naudojimas (pvz., vietoj  

 naudoti ilgus šiaudus arba medžio drožles).
2.   kreikimas taikant mažai  

  (pvz., rankomis).
3. Ad libitum  taikymas.
4.   arba   naudojimas 
arba    papildymas  

 žaliavomis arba rišikliais.
5.     pneumatiniu  
užpildomas   saugyklas.
6.   oro  sistemos patalpoje 

 ir eksploatavimas.

- Atitinka  vištos  
laikomos ant 
Taikomas Ad libitum 
Naudojami  pašarai.

  saugykla 
užpildoma  
pagalba.

37.

 koncentracijos tvarte sumažinimas taikant  iš 
 

1. vandens 
2. aliejaus 
3. oro 

- Netaiko
ma

 vištos nebus 
laikomos ant   
vandens purškimo taikymas 
neaktualus. Prieš  

 vykdomas 
plovimas taip pat sumažinantis 

 koncentracijas

38.

Išmetamos 
GPGB (11)

Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro valymo  
 naudojant:

1. vandens 
2.  
3.    

- Netaiko
ma

Oras   valomas, 
kadangi   
koncentracijos aplinkoje 
neviršija  
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4.    
5.     (arba  

 
6.  arba   oro valymo 
7.  

39. GPGB (12)

Siekiant išvengti arba, jei tai  sumažinti iš 
 skleidžiamus kvapus, pagal GPGB turi  

parengtas,  ir reguliariai   
valdymo planas, kuris yra aplinkosaugos vadybos 
sistemos (žr. GPGB 1) dalis, ir apima toliau nurodytus 
elementus:
i.  kuriame nurodyti atitinkami veiksmai ir 
terminai;
ii.   vykdymo 
iii. reagavimo  nustatytus  sukeliamus 
nepatogumus 
iv.  prevencijos ir panaikinimo   
pavyzdžiui, nustatyti  (-ius),  skleidžiamus 
kvapus (žr. GPGB 26),    

 ir  pašalinimo ir (arba) sumažinimo 
priemones;
v.  triukšmo  ir   

 ir  apie triukšmo incidentus  
Atitinkama   GPGB 26 reikalavime.

- Netaiko
ma

GPGB 12 taikoma tik tais 
atvejais, kai tikimasi ir (arba) 
yra   jog kvapas 
bus juntamas jautriems 
receptoriams.
Vadovaujantis PAV ataskaitoje 

 kvapo sklaida, bei 
atliktais faktiniais kvapo 
matavimais, kvapo  

 artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje 
neviršijamos.

40.

Skleidžiami 
kvapai

GPGB (13)

Užtikrinti pakankamus atstumus tarp  ir 
 

- Atitinka Užtikrinamas pakankamas 
atstumas tarp  ir  

 kadangi 
artimiausioje gyvenamojoje 
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aplinkoje  triukšmo ir 
 koncentracijos neviršyja 
 

41.

Taikyti laikymo  pagal   
vienas iš toliau   ar  derinys:
— laikyti  ir paviršius švarius ir sausus 
(pavyzdžiui, vengti, kad  pašarai, vengti  

 guoliui skirtose vietose, kur grindys yra iš 
dalies dengtos 
— sumažinti     
(pavyzdžiui, naudoti metalines arba plastikines groteles, 
kanalus,  sumažinti    

— dažnai pašalinti     (dengtas) 
 saugyklas;

— sumažinti   (pvz.,  srutas) ir 
vidaus aplinkos 
— sumažinti virš  paviršiaus  oro  ir 

— siekti, kad pakratus  sistemose pakratai 
 sausi ir  laikomi  

Atitinka  iš  
pašalinamas kas tris dienas 
tiesiai iš  ir 
atiduodamas tvarkytojams 
pagal  Auginimo ciklo 
pabaigoje vykdomas 

 plovimas, kurio 
metu susidariusios  

 plovimo) nuotekos 
(srutos) tiesiai iš  
išvežamos  tvarkytojams.

 ir reguliariai 
tikrinamos  girdymo 
sistemos leidžia  
vandeniui.

  vertikaliai 
  su juostiniu 

transporteriu  ir 
intensyviu  sistema, o 

 pašalinamas tiesiai iš 
 pakraunamas  

transporto priemones ir 
priduodamas perdirbimui bent 
du kartus per 
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42.

Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto  
taikant  iš   ar  
— paaukštinti  (pvz.,  išmetamojo oro  
virš stogo,  nukreipti išmetamojo oro  per 
stogo  o ne per   
— padidinti vertikalios angos  
— veiksmingai    kad  
išmetamojo oro srauto turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti 
augalus);
—  oro   išmetimo angose, 

   dalyse, siekiant nukreipti 
  link 

— išsklaidyti   toje tvarto  kuri yra 
priešinga jautraus receptoriaus buvimo vietai;
—   pastato  kraigo  
nukreipti skersai   

- Atitinka Oro greitis reguliuojamas 
automatiniu  Sieniniai 

 ventiliatoriai 
nukreipti   jautriems 
receptoriams 

43.

Naudoti oro valymo  
1.     (arba  

 
2.  
3.  arba   oro valymo 

- Netaiko
ma

Oro valymo sistemos 
 nenaudojamos, 

kadangi   
koncentracijos nesiekia  

44.

  taikyti  iš toliau  
 ar  

1.  srutas arba   apdengti;
2. pasirinkti saugyklos  atsižvelgiant   

 ir (arba) taikyti priemones   sumažinti 
prie  vietos ir virš jos (pavyzdžiui, medžius, 
gamtines 

- Atitinka  tiesisi iš  
išvežamas jo tvarkytojams 
pagal sutartis.  nebus 

 Esamoje 
uždaroje  gali  
saugomi tik tos dienos  
atkrovimo  kurie 
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3. srutas maišyti kuo mažiau.
4. taikyti  

 vežimu pakraunami  
automašinas ir išvežami.

  
plovimo) nuotekos 
rezervuaruose nekaupiamos, 
surinktos tiesiai iš  
išvežamos  tvarkytojams.

45.

Taikyti  iš toliau     
 arba  

1. naudoti     arba  

2.   kuo 

- Netaikoma  nevykdo   

46.

Iš 
 

kieto  
išsiskiriantys 
išmetamieji 

teršalai

GPGB (14)

Sumažinti išmetamuosius teršalus  ploto ir 
kieto    
Kieto   apdengti.

    

- Netaikoma Iš  surinktas  
perduodamas tiesiai  

  
Ekskrementai pašalinami kas 2-
3 dienas iš  tiesiai  
transporto  ir išvežami 
iš  Esant poreikiui 
laikinam    

 iki išvežimo 
naudojama esama  
kurioje saugomi tik tos dienos 
atkrovimo  (iki 20 t), 
kurie  išvežimo  
netilpo  transporto  o 

 likutis yra per mažas, jog 
 vežamas atskiru reisu. 
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Neišvežtas  uždaroje 
  iki 3 

 ir  vežimu 
pakraunami  automašinas ir 
išvežamas.

47. GPGB (15)

Siekiant užkirsti     
   išsiskyrimui   

ir  arba, jei tai  juos sumažinti, pagal 
GPGB taikomas toliau   derinys toliau 
nurodyta  tvarka:

    
Kieto   naudoti betonines silosines.

   ant    
kuriose  drenažo sistema ir  surinkimo 
rezervuaras
Pasirinkti   pakankamus kieto  
saugojimo  tais laikotarpiais, kai  

  yra 
Laikyti   lauke  atokiau nuo  
ir (arba)    kuriuos  patekti 

 

- Netaikoma Iš  surinktas  
perduodamas tiesiai  

  
Ekskrementai pašalinami kas 2-
3 dienas iš  tiesiai  
transporto  ir išvežami 
iš  Esant poreikiui 
laikinam    

 iki išvežimo 
naudojama esama  
kurioje saugomi tik tos dienos 
atkrovimo  ir  
vežimu pakraunami  
automašinas ir išvežamas.

48.

 
 

išmetamieji 
teršalai

GPGB (16)

Tinkamai sukonstruoti ir valdyti   taikant 
toliau   
1. sumažinti išmetamuosius teršalus  
paviršiaus ploto ir  saugyklos  
2. sumažinti   ir oro   
paviršiuje užpildant  srutomis žemesniame 
lygyje;

- Netaikoma   plovimo) 
nuotekos objekte nekaupiamos. 
Nuotekos iš  
susiurbiamos plovimo  
pagalba  juose  
integruotas surinkimo talpas. Iš 

 surinktos nuotekos 
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3. srutas maišyti kuo 

49.

  uždengti. Šiuo tikslu gali  taikomas 
vienas iš  
1. Kietosios dangos naudojimas
2.  dangos naudojimas;
3.   naudojimas, 
— plastiko 
—   
—   
—  plastiko 
— oro  
—   plutos;
— 

- Netaikoma

50. Taikyti  - Netaikoma

išpilamos tiesiai  asenizacines 
transporto priemones ir 
išvežamos  tvarkytojams.

Esama   uždara 
su stogu, kuri apsaugo nuo 

 patekimo   ir 
nuo  filtrato susidarymo.

51. GPGB (17)

Siekiant sumažinti iš  tipo  saugyklos   
 amoniako išmetamuosius tešalus, pagal 

GPGB taikomas toliau   derinys:
1) Kuo mažiau maišyti srutas.
2) Uždengti  tipo   ir (arba) 

 danga, 
—  plastiko lakštais,
— lengvosiomis biriomis medžiagomis,
—   pluta,
— šiaudais.

- Netaikoma  nenaudojamos

52. GPGB (18)

Kad išmetamieji teršalai iš  vamzdžiais 
 ir saugyklose ir (arba)   tipo saugyklose 
     ir  pagal 

GPGB taikomas toliau   derinys:

- Netaikoma   plovimo) 
nuotekos objekte nekaupiamos. 
Nuotekos iš  
susiurbiamos plovimo  
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Naudoti saugyklas, atsparias mechaniniam, cheminiam ir 
šiluminiam poveikiui.
Pasirinkti pakankamai    tais 
laikotarpiais, kai    yra 
Pastatyti nepralaidžias  surinkimo ir  
patalpas ir instaliuoti   (pavyzdžiui,  
duobes, kanalus, drenažo vamzdžius, siurblines).
Laikyti srutas  tipo saugyklose,  

  ir sienas, pavyzdžiui, išklotose moliu 
arba plastiku (arba    

  aptikimo  pavyzdžiui, 
 iš geomembranos, drenažinio sluoksnio ir 

drenažo vamzdyno.
Mažiausiai  metuose tikrinti   

pagalba  juose  
integruotas surinkimo talpas. Iš 

 surinktos nuotekos 
išpilamos tiesiai  asenizacines 
transporto priemones ir 
išvežamos  tvarkytojams.

Esama   uždara 
su stogu, kuri apsaugo nuo 

 patekimo   ir 
nuo  filtrato susidarymo.

53.
 

perdirbimas GPGB (19)

Siekiant sumažinti azoto, fosforo, skleidžiamo kvapo ir 
       

ir  ir palengvinti   ir (arba) 
  juo,  yra perdirbimas  taikant 

 iš toliau   ar  
1)  atskyrimas mechaniniu  Tai apima, 
pavyzdžiui:
sraigtinio  separatoriaus 
— dekantavimo  separatoriaus 
— koaguliacijos ir flokuliacjos 
—  sietais;
— filtravimo preso 
2)  skaidymas anaerobiniu   

- Netaikoma  paukštyne 
neperdirbamas.
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3) Išorinio tunelio naudojimas  džiovinti.
4)  aerobinis skaidymas (aeravimas).
5)  nitrifikacija ir denitrifikacija.
6) Kieto  kompostavimas.

54.
 

 
GPGB (20)

1)    naudojamo   
  atsižvelgiant 

— dirvožemio   ir lauko 
— klimato 
— lauko sausinimo ir  sistemas,
—  
— vandens išteklius ir saugomas vandens zonas.
2) Palikti   tarp    

   ir:
1.  kuriose yra  patekimo   

  vandentakius, šaltinius,  ir pan., 
rizika;

    gyvatvores).
3) Vengti   jei gali    rizika. 

 pirma,   kai:
1. laukas yra užtvindytas,  arba apsnigtas;
2. dirvožemio  (pvz., vandens erozija arba 
dirvožemio suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir 
(arba) lauko drenavimu sudaro   arba 
nusausinimo 
3. remiantis lietaus  galima numatyti 

 
4) Dirvožemio    pasirinkti 
atsižvelgiant  azoto ir fosforo   ir  dirvožemio 

- Netaikoma  nevykdo   
 ir srutomis.
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savybes (pavyzdžiui,    
sezoniniams  keliamus reikalavimus ir   

   oro ar lauko 
5) Derinti   su    
poreikiu;
6) Reguliariai tikrinti  laukus siekiant nustatyti, 
ar yra    ir, prireikus, imtis 

 
7) Užtikrinti   prie  saugyklos ir 

   jo neišbarstant;
8) Patikrinti, ar    yra gerai veikianti, 
ir ar   tinkamu dažnumu.

55.

   naudojamo   
  atsižvelgiant 

— dirvožemio   ir lauko 
— klimato 
— lauko sausinimo ir  sistemas,
—  
— vandens išteklius ir saugomas vandens zonas.
Palikti   tarp    

   ir:
2.  kuriose yra  patekimo   

  vandentakius, šaltinius,  ir pan., 
rizika;

    gyvatvores).
Vengti   jei gali    rizika. 

 pirma,   kai:
laukas yra užtvindytas,  arba apsnigtas;

- Netaikoma  nevykdo   
 ir srutomis.
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4. dirvožemio  (pvz., vandens erozija arba 
dirvožemio suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir 
(arba) lauko drenavimu sudaro   arba 
nusausinimo 
remiantis lietaus  galima numatyti  

Dirvožemio    pasirinkti 
atsižvelgiant  azoto ir fosforo   ir  dirvožemio 
savybes (pavyzdžiui,    
sezoniniams  keliamus reikalavimus ir   

   oro ar lauko 
Derinti   su    
poreikiu.
Reguliariai tikrinti  laukus siekiant nustatyti, ar 
yra    ir, prireikus, imtis 

 
Užtikrinti   prie  saugyklos ir 

   jo neišbarstant.
Patikrinti, ar    yra gerai veikianti, ir 
ar   tinkamu dažnumu.

56. GPGB (21)

Siekiant sumažinti iš  kuriomis   
 ir    amoniako 

išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 
  ar  derinys:

1)  skiedimas, taikant mažo  vandens 
 sistemas arba  

2)  skleistuvo naudojimas, taikant  iš  

- Netaikoma  nevykdo   
 ir srutomis.
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1. velkamos žarnos;
2. velkamo 
3) (Atviro) sekliojo  naudojimas.
4) (Uždaro) giluminio  naudojimas.
5)  

57. GPGB (22)

Siekiant sumažinti iš  kuriuo buvo   
 ir    amoniako 

išmetamuosius teršalus,  turi    
 kuo 
 intervalo riba reiškia, kad  iškart. 
 intervalo riba gali  iki 12  kai 

 greitesniam   palankios, pvz., kai 
  ir  naudojimas yra 

ekonomiškai 

- Netaikoma  nevykdo   
 ir srutomis.

58.

Per  
gamybos 

 
susidarantys 
išmetamieji 

teršalai

GPGB (23)

Siekiant sumažinti per    paršavedes) 
arba   auginimo   
amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB reikia 
numatyti arba  kiek   
amoniako   per  gamybos  
remiantis   GPGB.

- Atitinka  auginimo ir  
tvarkymo  metu PAV 
ataskaitoje numatytos GPGB 

 yra 
Vykdomas  subjekto 
aplinkos monitoringas pagal 
Aplinkos apsaugos  

 monitoringo 

59.

 
 ir 

proceso 
 

GPGB (24)

   bendrojo azoto ir bendrojo fosforo 
kiekis stebimas taikant  iš toliau   
bent jau toliau nurodytu dažnumu:
1)  pagal azoto ir fosforo   
atsižvelgiant  sunaudotus pašarus,    

- Netaiko
ma

 nenaudoja   
  tyrimus atlieka 

 priimantys tvarkytojai.
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pašaruose,  fosforo  ir   
 per metus kiekvienai  kategorijai.

2) Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio  
remiantis  analize.  per metus kiekvienai 

 kategorijai.

60. GPGB (25)

Stebimi   išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai 
bent jau toliau nurodytu dažnumu taikant  iš toliau 

 
1)  pagal   atsižvelgiant  
kiekviename  tvarkymo etape  ir  
azoto (arba  amoniakinio azoto)   per 
metus kiekvienai  kategorijai.
2)  išmatuojant amoniako  ir 

  taikant ISO, nacionalinius ar tarptautinius 
standartinius metodus arba kitus metodus, kuriais 
užtikrinama     

  kai iš   bent vienas iš 
 

a)    tipas;
b) laikymo sistema

    faktoriais.  
per metus kiekvienai  kategorijai.

- Atitinka   monitoringas 
vykdomas pagal Aplinkos 
apsaugos   
monitoringo 

61. GPGB (26)

Skleidžiami kvapai gali  stebimi remiantis:
- EN standartais (pvz., naudojant   
pagal EN 13725   koncentracijai 
nustatyti);
- taikant alternatyvius metodus, kuriems EN standartai 

 parengti (pvz., matuojant ir (arba) nustatant ar 

- Atitinka Atlikto  vertinimo 
paukštyno aplinkoje metu buvo 
sumodeliuota amoniako ir 
kvapo sklaida, kurios rezultatai 

 kad   
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prognozuojant   galima remtis ISO, 
nacionaliniais arba kitais tarptautiniais standartais, kuriais 
užtikrinami    duomenys.

buvimo vietoje nebus juntamas 
nemalonus kvapas.
GPGB 26 reikalavimas 
taikomas tik tais atvejais, kai 
numatoma ir (arba) yra  

 jog   
buvimo vietoje bus juntamas 
nemalonus kvapas.
Atlikti faktiniai vykdomos 
veiklos išmetamo kvapo 
matavimai,  duomenimis 
remiantis artimaisioje 
gyvenamojoje aplinkoje kvapo 

   viršijamos.

62. GPGB (27)

Iš kiekvieno tvarto išmetamos  stebimos taikant 
 iš toliau   bent jau toliau nurodytu 

dažnumu:
1)  išmatuojant   ir 

  remiantis EN standartiniais metodais arba 
kitais metodais (ISO, nacionaliniais ar tarptautiniais), 
kuriais užtikrinami    
duomenys.  per metus.
2)     faktoriais. 

 per metus.

- Atitinka   monitoringas 
vykdomas pagal Aplinkos 
apsaugos   

  aplinkos 
monitoringo 

63. GPGB (28)
Amoniako    ir (arba) 
skleidžiamo kvapo iš kiekvieno tvarto, kuriame yra 

 oro valymo sistema,  vykdoma taikant 

- Netaikoma    oro 
valymo sistemos.
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visus toliau nurodytus metodus bent jau nurodytu 
dažnumu:
1) Tikrinti oro valymo sistemos  
išmatuojant amoniako,  ir (arba)   

   laikantis nustatyto matavimo 
protokolo ir remiantis EN standartiniais metodais arba 
kitais metodais (ISO, nacionaliniais arba tarptautiniais), 
kuriais užtikrinami    
duomenys.  
2) Oro valymo sistemos veiksmingumo tikrinimas (pvz., 
nuolat registruojant veiklos rodiklius arba taikant 
pavojaus signalo sistemas). Kasdien.

64. GPGB (29)

Bent  kiekvienais metais stebimi toliau nurodyti 
proceso rodikliai:
Vandens suvartojimas. Registruojama naudojantis, 
pavyzdžiui, tinkamais matuokliais arba remiantis 

 
Pagrindiniai vandens vartojimo procesai tvartuose 
(valymas,  ir t. t.) gali  stebimi atskirai.
Elektros energijos suvartojimas. Registruojama 
naudojantis, pavyzdžiui, tinkamais skaitikliais arba 
remiantis   Elektros suvartojimas 
tvartuose stebimas atskirai nuo    
Pagrindiniai  vartojantys procesai tvartuose 
(šildymas,  apšvietimas, ir t. t.) gali  
stebimi atskirai.

- Atitinka Paukštyne vykdoma vandens 
apskaita vandens skaitikliais. 
Elektros suvartojimas stebimas 
bendras nuo   kartu 

 ir t.t.).
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 suvartojimas. Registruojama naudojantis, 
pavyzdžiui, tinkamais matuokliais arba remiantis 

 

65.

 ir     atitinkamais 
atvejais, gimimus ir nugaišimus. Registravimas remiantis, 
pavyzdžiui, esamais registrais.

- Atitinka Registruojamas  
   

deklaruojamas esamas  

66.

 suvartojimas. Registravimas remiantis, 
pavyzdžiui,   arba esamais 
registrais.

- Atitinka Paukštyne  suvartojimas 
registruojamas, remiantis 

   
suvartojimo 

67.
 kaupimas. Registravimas remiantis, pavyzdžiui, 

esamais registrais.
- Atitinka  susidarymas  

registruojamas perduodant 
 tolimesniam tvarkytojui.

68.

Iš  
išsiskiriantys 

amoniako 
išmetamieji 

teršalai

GPGB (30) Siekiant sumažinti iš  kiekvieno tvarto,  kuriame laikomos 
vištos  veisliniai broileriai  arba    

 amoniako išmetamuosius teršalus, 
taikomas vienas iš toliau   ar  derinys:
1)  šalinimas konvejeriais (jei  naudojamos 

 arba    sistemos) šalinant 
mažiausiai:
—    per    jei   džiovinamas oru; arba
— du kartus per  jei   džiovinamas oru.
2) Jei taikomos auginimo ne narvuose sistemos:
0. Dirbtinio  sistema ir retas  šalinimas (jei 
gausiai naudojami pakratai ir yra  taikomi tik 
su papildoma poveikio mažinimo priemone, pvz.:
—  pasiekiant, kad    daug sausosios medžiagos;

- Atitinka Paukštyne taikoma GPGB 
laikoma technologija - 
vertikaliai   su 
juostiniu transporteriu  ir 
automatizuota  
sistema, o  pašalinamas 
tiesiai iš  pakraunant 
 transporto priemones ir 

priduodamas perdirbimui bent 
du kartus per 

  tirštasis 
 laikomas, o kiekvieno 

 vežimo metu 
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—  naudojant oro valymo 
1. Naudojamas  konvejeris arba  (jei 
gausiai naudojami pakratai ir  yra 
2.  dirbtinai džiovinamas vamzdžiais nukreipiamu 
oru (jei  gausiai naudojami pakratai ir yra 
3.  dirbtinai džiovinamas oru,  per 
perforuotas grindis (jei gausiai naudojami pakratai ir yra 

4. Naudojami  konvejeriai 
5. Pakratai džiovinami dirbtiniu  naudojat  

 (jei  grindys yra tvirtos ir gausiai kreikiamos).
3) Naudojama oro valymo sistema, 
1.    plautuvo (skruberio);
2.   arba   oro valymo sistemos;
3.  biologinio valytuvo (arba biologinio laistomojo filtro).
Amoniakas, išreikštas NH3 – 0,01–0,08 kg/metus vienoje 

 laikymo vietoje.

pakraunamas   
ir išvežamas jo tvarkytojams.
Esant poreikiui laikinam 

   
 iki išvežimo 

naudojama esama  
kurioje saugomi tik tos dienos 
atkrovimo  (iki 20 t), 
kurie  išvežimo  
netilpo  transporto  o 

 likutis yra per mažas, jog 
 vežamas atskiru reisu. 

Neišvežtas  uždaroje 
  iki 3 

 ir  vežimu 
pakraunami  automašinas ir 
išvežamas.
Amoniakas, išreikštas NH3 – 
0,0062 kg/metus vienoje 

 laikymo vietoje.


