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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-07-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo 
instituto 2020-05-11 raštu Nr. S20-081 pateiktą UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios 
Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių raj., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui Nr. 7/24-06 (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 
(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-06-09 raštu Nr. (2-
11 14.3.12E)2-30017 „Dėl UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ 
pateiktas pastabas ir pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.3 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome 
pateikti derinimui ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, parengtą pagal Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 
„Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2. Paraiškoje nurodyta, kad „VIII skyrius „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ 
nepildoma, nes informacija nesikeičia ir yra tokia pati kaip 2014 m. UAB „Girkalnio kiaulių 
kompleksas“ koreguotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 7/24-07.“ 

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“ (toliau – TIPK 
taisyklės).
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Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentui2 TIPK leidimo 
sąlygos (29 lentelėje) neatitinka nurodyto teisės akto reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, prašome 
pateikti užpildytą šiame punkte nurodytą paraiškos dalį.

3. Paraiškos 22 p. nurodyta: „UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“ veikos metu susidaręs 
mėšlas ir srutos yra kaupiamos mėšlidėse ir laukams tręšti nėra naudojamos.“ Prašome paraiškoje 
papildyti informacija apie susidariusio mėšlo ir srutų tvarkymą ir pateikti įrodančius dokumentus 
susijusius su mėšlo ir srutų tvarkymu.

4. Paraiškos VI skyrių „Tarša į aplinkos orą“ prašome papildyti pridedant suderintos 
aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos dokumentų kopijas. 

5. Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškos 26 ir 31 lenteles pildo atliekas apdorojančios įmonės, 
kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas, siūlome informaciją apie įmonėje 
susidarančias atliekas (atliekos pavadinimas, kodas) pateikti Paraiškos 23 punkte laisvos formos 
lentelėje.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta TIPK 
Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 
6 priede.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 2020-06-09 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-30017 „Dėl UAB 
„Girkalnio kiaulių kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

2 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 
Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
3 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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DĖL UAB „GIRKALNIO KLIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Girkalnio kiaulių 

kompleksas“, esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių r., (toliau – Pareiškėjas), paraišką (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. Paraiškoje nepateikta pagrįsta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 

sukeliamą triukšmą (ūkinės veiklos ir transporto). 

2. Remiantis TIPK taisyklių 21.4 p. prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos skaičiavimus 

atsižvelgiant į foninį užterštumą. 

3. Pateikti informaciją apie Pareiškėjui nustatytą sanitarinės apsaugos zonos dydį, kadangi  

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 4 priede Pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai (kiaulių nuo 500 sutartinių gyvulių) 

yra reglamentuotas sanitarinės apsaugos zonos dydis. 

4. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 22.11 p. prašome pateikti veiklos atitiktį triukšmo ribiniams 

dydžiams pagrindžiančius dokumentus, planą su pavaizduotais triukšmo, kvapų šaltiniais, triukšmo 

įvertinimo taškais, kvapų, cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą bei atitiktį visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiančius dokumentus, tuo pačiu patikslinant PŪV sukeliamo 

triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos 

sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 
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5. Pateikti informaciją apie 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ 

nurodoma probiotikų naudojimą. Patikslinant naudojamų probiotikų pavadinimą, naudojamus 

kiekius, naudojimo sąlygas bei nurodant ir pagrindžiant kvapo taršos skaičiavimuose priimamą 

naudojamų probiotikų efektyvumą skleidžiamų kvapų mažinimui. 

6. Paraiškoje nenurodyti konkretūs atstumai (adresai) iki artimiausių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų. 

UAB „Girkalnio kiaulių kompleksas“, esančios Bakaičių k., Girkalnio sen., Raseinių 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, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt    



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos,Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius 

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL UAB „GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ 
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-09 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-30017

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2020-06-09 11:31:32 Nr. A3-4163

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Asta Liubinaitė, Kauno departamento Visuomenės sveikatos 
saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Kauno departamento 
direktoriaus funkcijas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-09 11:06:06

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-06-09 11:06:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-23 - 2021-11-22

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-09 11:15:13

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-21 - 2021-12-20

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-09 11:31:32

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.28

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-06-10 09:28:44

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-06-10 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

El. parašu: SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „GIRKALNIO 
KIAULIŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI 

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-07-08 Nr. (30.1)-A4E-5934

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-08 10:19:45

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-07-08 10:19:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-08 13:17:10

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-07-09 08:13:48

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-07-09 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


