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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-04-18 raštu pateiktą UAB 
„Ekopaslauga“ parengtą Pauliukų ŽŪB paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui Nr. 2/28 pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų 
leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR 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) 361.2 
papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiškoje nurodyta: „<..>Kiaulių fermoje įrengta 1480 vietų paršavedėms su paršeliais 

iki 30 kg ir 6270 vietų penimoms kiaulėms. Tvarte Nr.1 įrengtos 185 vietos paršavedėms ir 4000 
vietų paršeliams nuo 8-30 kg, tvarte Nr.2 – 320 vietų, tvarte Nr.3 – 615 vietų ir tvarte Nr.4 – 360 
vietų. Mėsinės (penimoms) kiaulės auginamos tvarte Nr.5 ir Nr.6. Tvarte Nr.5 galima laikyti iki 
2300, tvarte Nr.6 – 3970 kiaulių.<..>“. Priede Nr. 24 pateiktoje ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programoje (toliau – Monitoringo programa) nurodyta: „<..> Kiaulių fermoje įrengta 1293 vietų 
paršavedėms su paršeliais iki 8 kg ir 9800 vietų penimoms kiaulėms. Paršavedės su paršeliais iki 
8 kg laikomi keturiuose tvartuose. Tvarte Nr.1 įrengtos 185 vietos paršavedėms ir 3200 vietų 
paršeliams nuo 8-30 kg, tvarte Nr.2 – 244 vietų, tvarte Nr.3 – 504 vietų ir tvarte Nr.4 – 360 vietų. 
Mėsinės (penimoms) kiaulės auginamos tvarte Nr.5 ir Nr.6. Tvarte Nr.5 galima laikyti iki 2800, 
tvarte Nr.6 – 3800 kiaulių.<..>“. Aukščiau nurodyti, Paraiškoje ir Monitoringo programoje pateikti 
duomenys nesutampa. Prašome patikslinti ir nurodyti aiškiai ir vienodai objekte įrengtų vietų 
skaičių kiaulių auginimui, kaip reikalaujama pagal TIPK taisyklių 1 priedo 6.6.2 p. ir 6.6.3 p.

2. Paraiškoje ir Monitoringo programoje pateikta informacija apie srutų tvarkymo įrenginius 
neatitinka Atrankos išvadoje (pridedama Paraiškos priede Nr. 10 LR AM Kauno regiono aplinkos 
apsaugos departamento 2007-01-16 rašto Nr. KR12-167/9 „Atrankos išvada dėl planuojamos skysto 
mėšlo ir srutų kauptuvų statybos privalomojo poveikio aplinkai vertinimo” kopija) numatytų 
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sprendinių, t.y. numatytų rezervuarų kiekis ir talpa (3 vnt. po 4000 m3 ir 1 vnt. – 2000 m3) 
nesutampa su Paraiškoje ir Monitoringo programoje nurodyta: „<..>Srutų laikymui įrengti du 
nerūdijančio plieno 4180 m3 talpos rezervuarai ir vienas gelžbetoninis 4200 m3 talpos 
rezervuaras.<..>“. Taip pat, svarbu pažymėti, kad Atrankos išvadoje bendras tūris srutų laikymui 
buvo numatytas 14000 m3, o pagal Paraiškoje ir Monitoringo programoje pateiktą informaciją, 
bendras rezervuarų tūris yra 12560 m3. Prašome pateikti paaiškinimus dėl aukščiau išdėstytų 
duomenų nesutapimo. 

3. Paraiškos 1 p. nurodyta: „<..> Ūkinės veiklos objektas veikia nuo 1992 m. <..>“, Paraiškos  
3 p. nurodyta: „<..> Kiaulių ferma veikia nuo 1965 metų, turi TIPK leidimą Nr. 2/28, išduotą 
2007-10-31, atnaujintą 2010-12-30. <..>“. Prašome patikslinti aukščiau nurodytą informaciją apie 
kiaulių auginimo veiklos pradžią ir veiklos apimtis bei pateikti veiklos pradžią pagrindžiančius 
dokumentus.

4. Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Kauno departamento 2019-05-10 raštu Nr. (2-11 14.3.12 E)2-23235 pateiktas pastabas 
prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ 
duomenis susijusius su objekto skleidžiamu triukšmu ir kvapais bei numatyti priemones 
įgyvendinimui, pateikiant duomenis Paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“. Taip 
pat, prašome atsižvelgti į nurodytą pastabą dėl sanitarinės apsaugos zonos įteisinimo.

5. Paraiškos priede Nr. 15 pateikiamas Agentūros 2017-07-26 raštas Nr. (28.1)-A4-7722 dėl 
Pauliukų ŽŪB kiaulių fermos aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos (toliau – 
Inventorizacija) derinimo. Lyginant galiojančio TIPK leidimo Nr. 2/28, Inventorizacijoje ir 
Paraiškoje pateiktus duomenis, TIPK leidime Nr. 2/28 Pauliukų ŽŪB kiaulių fermai leidžiama tarša 
- 41,666 t/m., Inventorizacijos metu nustatyta kiaulių fermos metinė įrenginio oro tarša - 83,8898 
t/m., Paraiškoje prašoma leisti išmesti metinė įrenginio oro tarša - 107,776 t/m.. Prašome pagrįsti 
kokiu pagrindu Paraiškoje numatoma (prašoma leisti) tarša nurodyta ženkliai didesnė nei 
galiojančiame TIPK leidime. 

6. Prašome patikslinti Paraiškos priede Nr. 24 pateiktą ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programą, kuri parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais 
LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai). Monitoringo programą prašome papildyti 
51 punktu, kaip to reikalauja Monitoringo nuostatų 2 priede pateikta Monitoringo programos forma. 
Patikslinkite Monitoringo programos viršelyje ir 10 p. įstaigos pavadinimą: vietoj „Kauno regiono 
aplinkos apsaugos departamentas“, turi būti „Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 
ministerijos“. Pažymime, kad derinimui turi būti teikiama Monitoringo programos originalas.

7. Paraiškos XI skyriuje „NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR 
(AR) ŠALINIMAS“ 27 lentelėje nurodyta, kad veiklos kodu S8 įmonėje laikoma gyvulių audinių 
atliekos žymimos kodu 02 02 02. Prašome patikslinti susidariusių atliekų pavadinimą, nurodyti 
kokiame veiklos procese jos susidaro ir kam perduodamos galutiniam sutvarkymui. Ar šios atliekos 
neturi būti priskiriamos šalutiniams gyvūnų produktams?

Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškos 27 ir 32 lenteles pildo įmonės, kurios ne atliekų tvarkymo 
metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje laiko ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – 
ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8), siūlome informaciją apie įmonėje susidarančias 
atliekas (atliekos pavadinimas, kodas) pateikti Paraiškos 23 punkte laisvos formos lentelėje.
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8. Paraiškos priede Nr. 25 pateikiamas 2018-09-12 mokėjimo nurodymas (460 EUR). 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 
dalies 2 punktu, Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų 2000 m. gruodžio 
15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos 
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), už 
TIPK leidimo pakeitimą yra taikoma 230 EUR valstybės rinkliavos mokestis. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuo atveju yra vykdoma TIPK leidimo keitimo (ne išdavimo) procedūra, vadovaujantis 
Taisyklių 7 punktu, valstybės rinkliava Įmonei (460 EUR) gali būti grąžinta pagal valstybės 
rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai. 
Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 
87 straipsnyje nustatyta tvarka“.

Patikslintą Paraišką prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2019-05-10 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-23235 „Dėl paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. 
įsakymo Nr. D1-528  „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” 34 punktu negalime suderinti Pauliukų žemės ūkio 
bendrovės, kiaulių fermos, esančios adresu Pievų g. 6,  Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r., pateiktos 
paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti (toliau – 
Paraiška), nes Paraiškoje:

1. Nėra aišku, kas veikloje keičiama.
2. Paraiškoje nepilnai pateikta TIPK taisyklių XII dalies 27 p. informacija apie triukšmo 

šaltinius, jų skleidžiamą triukšmą bei triukšmo mažinimo priemones. Remiantis 22.11 p. 
pateikti pagrindžiančius dokumentus.

3. Nėra aišku ar kvapų sklaida įvertinta atsižvelgiant į probiotikų efektyvumą. Nenurodomas 
planuojamų naudoti probiotikų kiekis, dažnumas, naudojimo būdas ir kt.
3.1  8 ir 9 priedai pateikti ne valstybine kalba. 

4. Paraiškoje nepilnai pateikta TIPK taisyklių XII dalies 30 p. informacija. Nėra aišku, kodėl 
netaikomas geriausių prieinamų gamybos būdų kontroliuojant ir mažinant kvapus 12 
punktas, nes arti įmonės esančioje gyvenamojoje aplinkoje (Pievų g. 14, Juškonys) susidaro 
1,03 OUE/m³ kvapų taršos koncentracija, todėl yra pagrįsta tikėtis, jog kvapas bus juntamas 
jautriems receptoriams.

Pažymime, jog remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 73 p. šiai veiklai turi būti 
nustatyta  ir įteisinta sanitarinė apsaugos zona.  

Išvada: Paraiška TIPK leidimui pakeisti nesuderinta.

Kauno departamento direktorė                                                                              Ona Gedgaudienė

A.Sabaliauskienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p agne.sabaliauskiene@nvsc.lt
I.Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p irma.drukteiniene@nvsc.lt
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