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SPRENDIMAS DĖL UAB „AGVIKA“  TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMO NR. VR-4.7-V-01-ŠV-15/T-V.3-25/2016 SĄLYGŲ PERŽIŪROS 

2019-05-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaujantis 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“ (toliau – TIPK taisyklės) 99 punktu įvertino 2019-05-07 UAB „Agvika“ pateiktą 
paaiškinamąjį raštą (toliau – Raštas) dėl planuojamų ūkinės veiklos pakeitimų, kuriems Agentūra 
2019-05-02 raštu Nr. (30.1)-A4-3441 priėmė atrankos išvadą, kad mėsinių broilerių auginimui 
Skruzdėlių k., Čiobiškių sen., Širvintų r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Informuojame, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 92.2 ir 92.10 p. reikalavimais, Agentūra 
peržiūrėjo UAB „Agvika“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. VR-4.7-V-01-
ŠV-15/T-V.3-25/2016 (toliau – TIPK leidimas) sąlygas, kuris Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento išduotas 2006-02-21, atnaujintas 2011-10-20 ir Agentūros pakeistas 2016-12-14.

Pažymime, kad yra parengti atnaujinti intensyviam naminių paukščių auginimui taikomi 
geriausiai prieinami gamybos būdai (toliau – GPGB), aprašyti 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). Įvertinus tai, kad yra 
parengtos atnaujintos ir ES aprobuotos GPGB išvados, susijusios su pagrindine UAB „Agvika“ 
veikla – naminių paukščių auginimu, UAB „Agvika“ TIPK leidimą, kuris paskutinį kartą pakeistas 
2016-12-14, reikia pakeisti, atsižvelgiant į atnaujintas GPGB išvadas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ir vadovaujantis TIPK taisyklių 95 punktu, Agentūra, 
priima sprendimą, kad UAB „Agvika“ TIPK leidimas turi būti pakeistas. 

Paraišką TIPK leidimui pakeisti prašome pateikti iki 2019-09-09. Paraiškoje turi būti 
pateikiamas palyginimas, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos 
prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka atnaujintose GPGB išvadose dėl 
intensyvaus naminių paukščių auginimo nurodytus GPGB. Taip pat, Paraiškoje prašome pateikti 
duomenis apie taršos (momentinės ir metinės) išmetamos į aplinkos orą pokyčius pagal 
planuojamos ūkinės veiklos sprendinius (padidės broilerių skaičius iki 134 tūkst., kurie bus 
auginami iki 32 parų) ir kitus pasikeitusius duomenis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
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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 paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti 
direktoriaus funkcijas

Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
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