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APLINKOS APSAUGOS 

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

LEIDIMAS Nr. VR-4.7-V-01-V-7/T-V.8-33/2020

1 8 6 1 0 7 4 6 3

                                   (juridinio asmens kodas)

AB „Vilniaus paukštynas“ Gamyklos g. 27 Rudamina, LT-13251, Vilniaus r., tel. (8-5) 26 87331
  veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

AB „Vilniaus paukštynas“ Gamyklos g. 27 Rudamina, LT-13251, Vilniaus r., 
tel. (8-5) 26 87 331, faks.(8-5) 23 20 044, el. paštas: vilniaus.paukstynas@kggroup.eu

 (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 (be  sudaro 86 lapai.

Išduotas Vilniaus RAAD 2012 m. sausio 23 d.

Pakeistas  Aplinkos apsaugos  2020 m.            d. 

Direktoriaus pavaduotoja, Aldona  
atliekanti direktoriaus funkcijas (Vardas, (Parašas)

A.V.

Paraiška leidimui pakeisti 2020-09-17 raštu Nr. (10-11 14.3.12E)2-69407 suderinta su 
Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentu.
______________________________________________________________________________

(derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)
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I. BENDROJI DALIS

1.  pavadinimas, gamybos (projektinis)  arba  (nominali)  galia, vieta (adresas).
AB „Vilniaus paukštynas“ Gamyklos g. 27, Rudamina Vilniaus r.  kodas 186107463.  registravimo  Nr. AB93-6, išduotas 

1993-01-21 (Paraiškos 1 priedas).
Nekilnojamojo turto registro centrinio  banko išrašai (Paraiškos 2 priedas).
I – oji  Gamyklos g. 27, Rudaminoje, Vilniaus rajone esantis 106,7376 ha   paskirties sklypas (Paraiškos 3 priedas).
II – oji   Vilniaus rajone esantis 27,0793 ha   paskirties sklypas (Paraiškos 4 priedas).
III – oji   kaime, Vilniaus rajone esantis 15,0662 ha   paskirties sklypas (Paraiškos 5 priedas).

AB „Vilniaus paukštynas“  veikla –   ir  auginimas.   skerdimas ir  perdirbimas.
  22  vienu metu auginama 205 040 vnt.      13  atitinkamai 

vienu metu auginama iki 118 230 vnt.  Rudaminos   57  vienu metu gali  auginama 1484200 vnt. 
AB „Vilniaus paukštynas“ eksploatuojamoje skerdykloje  6000 vnt.  našumo skerdimo linija. 
AB „Vilniaus paukštynas“ eksploatuojamame utilizacijos ceche    apdorojama daugiau nei 10  per 

Rudaminos –   yra Ašmenos aukštumos iškyšulyje,    (Rudamina) ir   
pakilumos   Rudaminos ir   priklauso  baseinui. Aplink  kalvos, apaugusios pušynais. Vyrauja 

 kalvotas reljefas,   ir priemolio  gruntai.
 teritorija nepatenka  Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir     bei  apsaugos  ribas. Artimiausia 

Natura 2000 teritorija – Šveicarijos miškas. Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 6410 Melvenynai; 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510 Šienaujamos 
 pievos; 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos  7230 Šarmingos  9020  ir  miškai; 9050  turtingi 

eglynai; 9080   miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai miškai; Šiaurinis auksinukas; Didysis auksinukas – toliau kaip už 5 km 
atstumu nuo objekto vietos  kryptimi.

Objekte vykdoma   veikla nuo 1964 m.  planavimo dokumento sprendiniuose „Vilniaus rajono bendrojo plano“  
naudojimo ir apsaugos   objekto  sklypai ir  teritorijos pagal  priskirtos    paskirties 

   ir šalies  integracijos  Išrašas iš Vilniaus bendrojo plano pateiktas Paraiškos 6 priede.
 veiklos objekto     ugdymo ir gydymo    ir  vandens apsaugos  

atžvilgiu   kuris pateiktas Paraiškos 7 priede.

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo objekto yra 
• nuo Rudaminos    vakarus ~ 200 m;
• nuo Rudaminos   rytus  ~ 220 m;
• nuo    pietvakarius ~ 220 m;
• nuo    rytus ~ 100 m.

 paskirties teritorijos nuo objekto yra 
•   nuo Rudaminos  ~ 300 m (Vilniaus apskrities VPK, Vilniaus r. policijos komisariatas (Rudaminos policijos nuovada 

Gamyklos g. 60, Rudaminos k.));
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•  rytus nuo Rudaminos  ~ 150 m (AB „Vilniaus paukštynas“ eksploatuojami vandens gerinimo 
•   rytus nuo Rudaminos  ~ 495 m (Rudaminos  lopšelis-darželis 
•  pietvakarius nuo   (~1500 m)   „Šilo“ gimnazija (A.  g. 9,  k.);
•   rytus nuo   (~1100 m)   „Šilo“ gimnazija (A.  g. 9,  k.).

2.  veiklos aprašymas.
Objektas – veikiantis nuo 1964 m. 2019 m. užbaigta  cecho rekonstrukcija. Po rekonstrukcijos planuojama paleisti  visas planuotas 

gamybines linijas.
Atrankos išvada, pagal  planuojama   tris naujas  perdirbimo linijas, rekonstruojant AB „Vilniaus paukštynas“   

priimta 2015 m. liepos 31 d. Pagal  atrankos  – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Paraiškos 8 priedas).  cecho 
rekonstrukcija atlikta 2016 m pagal    (2015-12-15 Nr. LNS-08-151215-00928),  leidžiantis dokumentas išduotas esant 

 atrankos išvadai.
AB „Vilniaus paukštynas“ vykdoma  veikla:
•   perinimas;
•   auginimas;
•   auginimas;
•  skerdimas, išdorojimas, atšaldymas,  pakavimas;
•  virimas, marinavimas,  ir kt.;
•    utilizavimas.
Kita  veikla:
• suvirinimo darbai;
•  darbai;
•  šildymas;
• vandens tiekimas ir  valymas.

AB „Vilniaus paukštynas“ vykdoma veikla apima   – nuo  inkubavimo iki galutinio produkto  ir realizavimo.  
 gamybai laikomi veisliniai   pulkai“. Iš  ir        
 perinami  broileriai   gamybai.  broileriai Rudaminos    vidutiniškai išauga per 40  
   mikro ir  prisotintas lesalas yra subalansuojamas pagal   ir   iš   

vežamas perkrovimui  Rudaminos perkrovimo   šalia  valymo   surenkamas  perkraunamas   
 ir atiduodamas pagal sudarytas sutartis tvarkyti  Sutartys su  pateiktos Paraiškos 17 priede. 

Vilniaus paukštyne  skerdimo ir perdirbimo ceche  modernios  „Stork“ ir „Meyn“ linijos.  taip pat  našios ir 
modernios   pakavimo linijos  indelius bei  pakuotuvai pakavimui  maišus. Produkcija     
kur vykdomas  atrinkimas pagal klientus ir maršrutus. 

AB „Vilniaus paukštynas“ vykdo      maistui utilizavimo ir pardavimo  Paukštyne veikia 
utilizacijos cechas, kuriame   „Haarslev“ bei „Mavitec“ technologijos,  po  skerdimo ir  perdirbimo likusius 
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šalutinius  produktus perdirbti  –kraujo ir –  miltus. Iš –   papildomai gaunami riebalai. Produkcija 
parduodama Lietuvoje ir eksportuojama  Europos  šalis.

AB „Vilniaus paukštynas“ gamybiniuose cechuose gaminama:
• šviežios  gaminiai;
• marinuoti gaminiai    dalys     sparnai, peteliai,  sparno dalys,  blauzdos, 

blauzdos be    smulkinta  ir faršai, šviežios 
• kepti,  gaminiai (vištienos kepsneliai (padengti, nepadengti, su  ir be    dalys (marinuotos, padengtos, 

nepadengtos), dešros, 
 gamybai,  ir  kondicionavimui    

Objekte taip pat vykdoma veikla, susijusi su  ir  technine  – suvirinimo, bendrastatybiniai darbai. Taip pat veikia vandens 
tiekimo ir  valymo  AB „Vilniaus paukštynas“ eksploatuoja dvi –  ir Rudaminos, vandenvietes ir biologinius  valymo 

 su azoto ir fosforo šalinimu. Išvalytos  ir buities nuotekos išleidžiamos  šalia  teritorijos  Rudaminos 
 reguliariai atliekami oro ir   tyrimai, vykdomas taršos  poveikio aplinkos kokybei ir poveikio požeminiam vandeniui 

monitoringas. Atnaujinta   aplinkos monitoringo programa ir  požeminio vandens monitoringo programos pateiktos Paraiškos 12 
priede.

3. Veiklos  kurioms išduodamas leidimas:

1   leidžiama vykdyti  veikla
 pavadinimas  leidžiamos vykdyti veiklos  pavadinimas pagal 

 1  
ir kita tiesiogiai susijusi veikla

1 2
  ir   kompleksas 6.6. intensyvus  arba  auginimas, kai: 

6.6.1. yra daugiau kaip 40 000  naminiams 
Skerdykla 6.4.  ir maisto   eksploatavimas:

6.4.1.   skerdienos gamybos  didesnis kaip 50 
 per  eksploatavimas

Utilizavimo cechas 6.5.   ir   šalinimas arba perdirbimas, 
kai apdorojimo  didesnis kaip 10  per 

4. Veiklos  kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti  veikla,  gamybos (projektinis)  
Pagal Šiltnamio   taršos  išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 1  veiklos  vykdomos  nepriskiriamos 

veiklos  kurioms reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas.

5. Informacija apie  vadybos 
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Veikla vykdoma vadovaujantis  patvirtintomis tvarkomis, verslo valdymo sistema (VVS),  vadybos ir  saugos standartais, 
taikomais visuose veiklos etapuose – nuo perinimo iki galutinio produkto  ir pristatymo  prekybos vietas. 

 sertifikuota pagal tarptautinius BRC Global Standard – Food, Issue 8, British Retail Consortium, ISO 22000 standartus.
Vykdydama   vadovaujasi ISO 14001 standarto nuostatomis. 

6.   pagal  
Paraiškos deklaracijoje,  pagal 2020-04-28  Nr. VPV 2020/49  aplinkosaugos  Lina  nurodoma, kad 

Paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

2   atitikties GPGB palyginamasis  bendriesiems GPGB

Eil. Nr.
Poveikio 
aplinkai 

kategorija

Nuoroda  ES 
GPGB 

informacinius 
dokumentus, 

anotacijas

GPGB technologija

Su GPGB 
taikymu 

susijusios 
 vnt.

Atitiktis Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

1

GPGB 
intensyvaus 

 
 

arba  
auginimui

Aplinkosaugos 
vadybos sistemos 

(AVS)

1. Siekiant pagerinti    
 GPGB nustatytas reikalavimas 

 aplinkosaugos vadybos  (AVS).

Atitinka 
GPGB

 sertifikuota pagal BRC 
Global Standard - Food, Issue 8, 
British Retail Consortium ir 
FSSC ISO 22000 standartus. 
Vykdydama   
vadovaujasi ir  
pagrindines ISO 14001 standarto 
nuostatas.

2
Geras 

šeimininkavimas

2. Siekiant išvengti aplinkosauginio poveikio arba  
sumažinti, ir pagerinti bendrus veiklos rezultatus, 
GPGB   toliau   taikymas.

a. Tinkama  ir (arba)  vieta ir veiklos 
erdvinis  siekiant:
— sumažinti  ir    

— užtikrinti   nuo apsaugos 
  

— atsižvelgti   klimato  (pvz., 
 ir kritulius),

— atsižvelgti      ateityje,
— užkirsti  vandens taršai.

Atitinka 
GPGB

AB „Vilniaus paukštynas“ 
skerdykla,   

 linijos,  
pastatyta Rudaminos  
kurioje auginami broileriai. 

 ir   
nutolusios apie 2 km nuo 
Rudaminos   
užtikrinamas greitas  ir 

 vežimas.  ir 
 nuotekos nesimaišo su 
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lietaus nuotekomis, lietaus 
nuotekos prieš išleidžiant  
vandens telkinius išvalomos. 

 ir  nuotekos 
išvalomos biologiniuose valymo 

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

  ir    
 

—   ir   juo,
— veiklos 
— nepaprastosios   ir 
—   ir 

Atitinka 
GPGB

Darbuotojai darbus atlieka pagal 
standartizuotas  ir 
patvirtintus procesus. 
Darbuotojai nuolat tikrinasi 

 dalyvauja seminaruose 
ir mokymuose, kur aiškinami 
aplinkosaugos  ir kiti 
reikalavimai, yra periodiškai 
supažindinami su taikomomis 
tvarkomis ir reikalavimais.

c. 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 
GPGB

Parengtas ir patvirtintas 
  planas, 

kuris apima saugos  
 radioaktyviosios 

taršos,   
ir   

 taršos pavojingomis 
medžiagomis,   

 ar energetikos 
  atvejais.

d. Reguliariai tikrinti, taisyti ir   ir 
 

—  saugyklas, siekiant pašalinti visus 
sugadinimo,   ar   
požymius,
—  siurblius, maišytuvus, separatorius, 

 sistemas,
— vandens ir  tiekimo sistemas,

Atitinka 
GPGB

Paruoštos ir  
„Remonto,   
programos.
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—   ir  jutiklius, — 
siloso ir transporto  (pvz., sklendes, 
vamzdžius),
— oro valymo sistemas (pvz., atliekant   

 Tai gali apimti   ir  

e. Nugaišusius   taip, kad  
išvengta   arba  sumažintas  
kiekis.

Atitinka 
GPGB

Šios  ir  
 atliekos tvarkomos 

vadovaujantis  
  (ŠGP) 

tvarkymo reikalavimais.  
 priskiriami II 

kategorijos ŠGP ir utilizavimui 
perduodami UAB „Rietavo 

 sanitarija“.

3
Mitybos 

valdymas

3. Siekiant sumažinti   azoto  
ir, atitinkamai, amoniako    ir 
tuo  patenkinti    
poreikius, pagal GPGB naudojamas racionas ir 
maistingumo strategija, apimantys  ar kelis 
toliau  

a. Sumažinti    naudojant 
pašarus, kuriuose yra subalansuotas azoto 
kiekis, atsižvelgiant  energijos poreikius ir  
tai, kokios amino  yra lengvai 
virškinamos.

b. Taikyti   naudojant 
pašarus, kurie buvo paruošti atsižvelgiant  
specifinius gamybos laikotarpio 
reikalavimus.

c. Pašarus, kuriuose yra mažai  
 papildyti  amino 

Naudoti patvirtintus  priedus,  
  azoto 

Vienoje 
 

laikymo 
vietoje per 

metus 
išsiskiriantis 
azoto kiekis:

Vištos 
 0,4-

0,8 kg;
Broileriai 

0,2-0,6 kg;

Atitinka 
GPGB

Siekiama, kad pašaras  
augimui,   

 energijos, amino 
  

   
kad kuo labiau   
poreikius ir taip  azoto 

 kiekis, susidarantis  
nesuvirškinto arba katabolizuoto 
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 



8

išsaugoma maistingoji medžiaga, 
jos mažiau patenka   
Amoniako kiekis išmetamas 

 auginimo metu 
faktiškai nevertinamas, o 

 remiantis 
patvirtinta   
metodika.

4

4. Siekiant sumažinti   fosforo 
 ir tuo  patenkinti   

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

a. Taikyti   naudojant 
 kuris buvo sudarytas atsižvelgiant  

specifinius gamybos laikotarpio 
reikalavimus.

b. Naudoti patvirtintus  priedus (pvz. 
 kuriais sumažinamas bendras 

išsiskiriantis fosforo kiekis.
       c.  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.

Broileriai 
0,05-0,25 kg

Atitinka 
GPGB

Siekiama, kad pašaras  
augimui,   

 energijos, amino 
  

   
kad kuo labiau   
poreikius ir taip  azoto 

 kiekis, susidarantis  
nesuvirškinto arba katabolizuoto 
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, 
jos mažiau patenka   
Fosforo kiekis išmetamas 

 auginimo metu 
faktiškai nevertinamas, o 
patvirtinta   



9

metodika nenumato fosforo 
kiekio vertinimo.

5
Taupus vandens 

vartojimas

5. Siekiant taupiai vartoti  pagal GPGB 
taikomas toliau   derinys:

a. Suvartojamo vandens kiekio registravimas.
b. Vandens  aptikimas ir 

pašalinimas.
c.  ir  valymas naudojant didelio 

 valymo 
d.   kategorijai tinkamos 

 (pvz.,    
 vandens  pasirinkimas ir 

naudojimas tuo  užtikrinant 
 prie vandens (ad libitum).

e. Geriamojo vandens  tikrinimas ir 
(prireikus) reguliarus kalibravimas.

f. Neužteršto lietaus vandens pakartotinis 
naudojimas valymui.

Atitinka 
GPGB

Vandens  apskaitos 
  

komerciniuose taškuose ir 
daugelyje gamybos  
Pastatai,  valoma aukšto 

 valytuvais.
 girdyti skirtas 

vandens kiekis nemažinamas, 
 naujos  

girdyklos. Nuolat atliekamas 
geriamo vandens  

kalibravimas, siekiant išvengti 
vandens  

Matuojamas ir registruojamas 
sunaudoto vandens kiekis. Jei 

 vandens  
sistema  operatyviai 
uždaryta ir sutvarkyta.

6
 

išmetamieji 
teršalai

6. Siekiant sumažinti   pagal 
GPGB taikomas   derinys:

a. Siekti, kad užterštos kiemo   kuo 

b. Taupiai naudoti 
c. Atskirti  lietaus  nuo 

  kuriuos reikia valyti.

Atitinka 
GPGB

 nuotekos 
centralizuotai surenkamos nuo 
kietomis dangomis  

 ir   išleidžiamos per 
tris atskirus išleistuvus: 

  – 1,5 ha (LK-
2K),   – 3,2 ha 
(LK-3K), Rudaminos  – 
9,3 ha (LK-2), prieš tai jas 
apvalius SEPKO naftos 

 su  
 švarios lietaus 

nuotekos nuo    
sugerdinamos  aplink paukštides 

  vejas.

7
7. Siekiant sumažinti su  nuotekomis  

    pagal GPGB 
taikomas   derinys:

Atitinka 
GPGB

 nuotekos 
centralizuotai surenkamos nuo 
kietomis dangomis  
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a. Nuotekos turi   tam   
arba   

b. Nuotekas reikia išvalyti.
c. Nuotekomis   pavyzdžiui, 

naudojant   laistymo 
 cisternos,   ar 

panašias  sistemas.

 ir   išleidžiamos 
per tris atskirus išleistuvus: 

  – 1,5 ha (LK-
2K),   – 3,2 ha 
(LK-3K), Rudaminos  – 

9,3 ha (LK-2), prieš tai jas 
apvalius SEPKO naftos 

 su  
Srutos (nuoplovos) susidaro 

 plovimo metu. 
Srutos iškart parduodamos 

   Kai 
  negalimas, 

nuoplovos kaupiamos 200 m3 
elastingame (uždarame) 

rezervuare, jei nebetelpa – 
išleidžiamos   

8
Taupus energijos 

vartojimas

8. Siekiant taupiai vartoti   pagal 
GPGB taikomas   derinys:

a. Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba) 
 ir  sistemas.

b. Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba) 
 ir  sistemas,  pirma, 

tais atvejais, kai naudojamos oro valymo 
sistemos.

c. Izoliuoti    sienas, 
grindis ir (arba) lubas.

d. Naudoti  apšvietimo priemones.
e. Naudoti  Gali  naudojama 

viena iš    oras–oras; oras–
vanduo; oras–

f. Šilumos atgavimui naudoti šilumos 
siurblius.

g. Atgauti  iš  ir  
  (mišri sistema).

h. Taikyti  

Atitinka 
GPGB

  naujos 
 sistemos,  

veiksmingai reguliuoti 
 ir  pasiekti 
   

Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 

tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 

 yra nuolat 
 ir esant reikalui 

renovuojamos, kad šilumos 
nuostoliai  kuo mažesni.
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9
Skleidžiamas 

triukšmas

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

sudarytas ir  triukšmo valdymo planas, 
kuris turi  aplinkos valdymo sistemos dalis, ir 
apimti šiuos elementus:

a.  kuriame nurodyti reikiami 
veiksmai ir terminai.

b. Triukšmo  vykdymo 
c. Reagavimo  nustatytus triukšmo  

d. Triukšmo sumažinimo   
pavyzdžiui, triukšmo šaltiniui (-ams) 
nustatyti, triukšmui   
poveikiui charakterizuoti, ir triukšmo 
panaikinimo ir (arba) sumažinimo 

 
e.  triukšmo  ir  

  ir  apie triukšmo 
incidentus 

Neatitin
ka 

GPGB

 parengto triukšmo 
valdymo plano. Planas bus 

parengtas vykdant 
aplinkosaugos  

10
Skleidžiamas 

triukšmas

10. Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei 
tai   sumažinti, pagal GPGB taikomas 
vienas iš toliau   ar  derinys.

a. Projektuojant  ir (arba)  tinkamas 
atstumas tarp  ir (arba)  ir  

 užtikrinamas taikant minimalius 
standartinius atstumus.

b. Triukšmo lygis gali  sumažintas:
i. Padidinus  tarp triukšmo 

šaltinio ir veikiamo objekto 
(sumontuojant  kiek 
praktiškai  toliau nuo 

 
ii. Sutrumpinant  tiekimo 

 
iii. Nurodant   ir  

 buvimo vietas, kad 
transporto   

Atitinka 
GPGB

 silosai  prie 
kiekvienos  taip 
užtikrinant kuo trumpesnius 

 tiekimo vamzdžius. 
Aptarnaujantis transportas 
objekte juda pagal  
transporto  Visur, kur 

 stoginiai ventiliatoriai 
pakeisti naujais,  
ES reikalavimus.  

  veiklos 
 gaudymas,  

valymas,  remontas) 
vykdomos tik dienos metu.

Atliktas triukšmo  
 kad triukšmo ribines 

 neviršijamos (Paraiškos 
23 priedas).
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  sumažintas iki 
minimumo.

c. Mažiau triukšmo skleidžianti  Tai 
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).

d. Triukšmo   Tai apima:
i. Triukšmo slopintuvus.

ii. Vibracijos 
iii.    

(pvz., valcavimo  
  

iv.  garso 
e. Triukšmo mažinimas. Triukšmo  

galima sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir 
veikiamo objekto  triukšmo 

barjerus.

11 Išmetamos 

11. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto  
  pagal GPGB taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys.
a.  susidarymo pastatuose, kuriuose 

laikomi gyvuliai, mažinimas. Tam gali  
taikomas   derinys:

i.   naudojimas 
(pvz., vietoj   
naudoti ilgus šiaudus arba medžio 
drožles).

ii.   kreikimas taikant 
mažai    
(pvz., rankomis).

iii. Ad libitum  taikymas.

Atitinka 
GPGB

Objektas naudoja granuliuotus 
pašarus. Pakratai paskleidžiami 
tik auginimo ciklo pradžioje, o 
išvežami pabaigoje,  

 auginimo metu nuo 
  neišsiskiria. 

Procesuose, kuriuose 
technologiškai   
išmetamo oro valymo filtrai.
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iv.   arba  
 naudojimas arba  
  papildymas  

 žaliavomis arba 
rišikliais.

v.     
pneumatiniu  užpildomas 

  saugyklas.
vi.   oro  

sistemos patalpoje  ir 
eksploatavimas.

b.  koncentracijos tvarte sumažinimas 
taikant  iš  

i. Vandens 
ii. Aliejaus 

iii. Oro 
c. Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro 

valymo   naudojant:
i. Vandens 

ii.  
iii.    
iv.    

v.     
(arba   

vi.  arba   oro valymo 

vii.  

12
Skleidžiami 

kvapai

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 

Neatitin
ka 

GPGB

 parengto  valdymo 
plano. Planas bus parengtas 
vykdant aplinkosaugos  
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iii. Reagavimo  nustatytus  sukeliamus 
nepatogumus 

iv.  prevencijos ir panaikinimo 
  pavyzdžiui, nustatyti 

 (-ius),  skleidžiamus kvapus, 
    ir 
 pašalinimo ir (arba) sumažinimo 

priemones.
v.   ir  

  ir  apie  
incidentus 

13
Skleidžiami 

kvapai

13. Siekiant išvengti  skleidžiamo kvapo ir 
(arba) to kvapo poveikio arba, jei tai   
sumažinti, pagal GPGB taikomas toliau  

 derinys.
a. Užtikrinti pakankamus atstumus tarp 

 ir  
b. Taikyti laikymo  pagal  

 vienas iš toliau  
 ar  derinys:

i. Laikyti  ir paviršius švarius 
ir sausus (pavyzdžiui, vengti, kad 

 pašarai, vengti  
 guoliui skirtose vietose, 

kur grindys yra iš dalies dengtos 

ii. Sumažinti    
 (pavyzdžiui, naudoti 

metalines arba plastikines groteles, 
kanalus,  sumažinti 

   
iii. Dažnai pašalinti    

 (dengtas)  saugyklas.
iv. Sumažinti   (pvz., 

 srutas) ir vidaus aplinkos 

v. Sumažinti virš  paviršiaus 
 oro  ir 

Atitinka 
GPGB

   
girdymo sistema. Taip 
užtikrinama, kad kraikas  
sausas. Daugumoje  

 ventiliatoriai  
ant stogo. Utilizacijos ceche, kur 

 didžiausia kvapo 
koncentracija,   
valymo sistema naudojant  
kondensatorius,   

  bei  
 laikinai saugojamas 

uždengtoje  saugykloje. 
 stengiamasi kuo  

perduoti  kurie 
 naudoja pagal   

 Šiltuoju  laiku, 
 surinkimo, pakrovimo ir 

iškrovimo  metu yra 
naudojama  ir  
nusodinimo  – vandens 

 patranka (gali  
pridedama  ar 

  
 kvapus).
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vi. Siekti, kad pakratus  
sistemose pakratai  sausi ir 

 laikomi  

c. Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš 
tvarto  taikant  iš   ar 

 
vii. Paaukštinti  (pvz.,  

išmetamojo oro  virš stogo, 
 nukreipti išmetamojo oro 

 per stogo  o ne per 
  

viii. Padidinti vertikalios angos 
 

ix. Veiksmingai    
kad  išmetamojo oro srauto 
turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti 
augalus).

x.  oro   
išmetimo angose,  

  dalyse, siekiant 
nukreipti   link 

xi. Išsklaidyti   toje 
tvarto  kuri yra priešinga 
jautraus receptoriaus buvimo vietai.

xii.   pastato 
 kraigo  nukreipti 

skersai   
d. Naudoti oro valymo  

xiii.     
(arba   

xiv.  
xv.  arba   oro valymo 

e.   taikyti  iš toliau 
  ar  

xvi.  srutas arba  
 apdengti.
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xvii. Pasirinkti saugyklos  
atsižvelgiant     ir 
(arba) taikyti priemones  

 sumažinti prie 
 vietos ir virš jos 

(pavyzdžiui, medžius, gamtines 

xviii. Srutas maišyti kuo mažiau.
f. Perdirbti  pagal  iš toliau 

  siekiant sumažinti 
kvapus, skleidžiamus    
(arba prieš tai):
xix. Skaidyti srutas aerobiniu  

(aeravimas).
xx. Kompostuoti  

xxi. Taikyti  
g. Taikyti  iš toliau   

   arba  
xxii. Naudoti    

 arba  
             xiii           kuo 

14

Iš  
kieto  

išsiskiriantys 
išmetamieji 

teršalai

14. Siekiant sumažinti iš  kieto  
   amoniako išmetamuosius 

teršalus, pagal GPGB taikomas vienas iš toliau 
  ar  derinys.

a. Sumažinti išmetamuosius teršalus 
 ploto ir kieto    

b. Kieto   apdengti.
c.     

Atitinka 
GPGB

 išvežamas iš  
ir iki perkrovimo   

 yra laikomas 
uždengtoje  taip 
apsaugant  nuo  ir 

 kaitros. Ilgai  
nesandeliuojamas ir iškart 
parduodamas 

15

15. Siekiant užkirsti     
   išsiskyrimui  

 ir  arba, jei tai  juos 
sumažinti, pagal GPGB taikomas toliau  

 derinys toliau nurodyta  tvarka:
a.     

Atitinka 
GPGB

Vykdant   (kraikas) 
iš  šalinamas  

 pasibaigus auginimo ciklui. 
  surenkamas 

sausuoju  Pakrovus   
transporto   ji 
uždengiama tentu, kad  
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b. Kieto   naudoti 
betonines silosines.

c.    ant   
 kuriose  drenažo sistema ir 

 surinkimo rezervuaras.
d. Pasirinkti   pakankamus 

kieto  saugojimo  tais 
laikotarpiais, kai    yra 

e. Laikyti   lauke  atokiau 
nuo  ir (arba)  

  kuriuos  patekti  

išvengta  ir 
maksimaliai sumažintas  
patekimas   (remiantis 
Direktyvos 2010/75/ES 
reikalavimais ir GPGB 
technologijomis). Šiltuoju  
laiku, mešlo surinkimo, 
pakrovimo ir iškrovimo 

 metu yra naudojama 
 ir  nusodinimo 

 – vandens  
patranka (gali  pridedama 

 ar  
  kvapus). 

 iš Rudaminos,  
ir   
transportuojamas  Rudaminos 

 perkrovimo  iš 
kurios, laikantis veterinarijos ir 
biosaugos  
perkraunamas   

 perkrovimo  yra 
padengta vandeniui nelaidžia 
danga,   vandens 
surinkimo sistema,  
laikomas uždengtoje 

16

16. Siekiant sumažinti iš     
 amoniako išmetamuosius teršalus, 

pagal GPGB taikomas toliau   
derinys.

a. Tinkamai sukonstruoti ir valdyti  
 taikant toliau   

i. Sumažinti išmetamuosius teršalus 
 paviršiaus ploto ir  

saugyklos  

Atitinka 
GPGB

Objekte  auginimo 
procese susidaro kietas  
srutos (nuoplovos) susidaro 

 plovimo metu. 
Srutos iškart parduodamos 

   Kai 
  negalimas, 

nuoplovos kaupiamos 200 m3 
elastingame (uždarame) 
rezervuare, jei nebetelpa – 
išleidžiamos   
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ii. Sumažinti   ir oro 
  paviršiuje 

užpildant  srutomis 
žemesniame lygyje.

iii. Srutas maišyti kuo 
b.   uždengti. Šiuo tikslu gali  

taikomas vienas iš  
i. Kietosios dangos naudojimas.

ii.  dangos naudojimas.
iii.   naudojimas.

c. Taikyti  

17

17. Siekiant sumažinti iš  tipo  
saugyklos    amoniako 
išmetamuosius tešalus, pagal GPGB taikomas toliau 

  derinys.
a. Kuo mažiau maišyti srutas.

b. Uždengti  tipo   ir 
(arba)  danga.

Atitinka 
GPGB

Objektas nenaudoja  tipo 
 Srutos iškart 

parduodamos  
laukams  kai   
negalimas, nuoplovos kaupiamos 
200 m3 elastingame (uždarame) 
rezervuare, jei nebetelpa – 
išleidžiamos   

18

18. Kad išmetamieji teršalai iš  
vamzdžiais  ir saugyklose ir (arba)   
tipo saugyklose      
ir  pagal GPGB taikomas toliau  

 derinys:
a. Naudoti saugyklas, atsparias mechaniniam, 

cheminiam ir šiluminiam poveikiui.
b. Pasirinkti pakankamai    

tais laikotarpiais, kai    
yra 

c. Pastatyti nepralaidžias  surinkimo ir 
 patalpas ir instaliuoti  

 (pavyzdžiui,  duobes, kanalus, 
drenažo vamzdžius, siurblines).

d. Laikyti srutas  tipo saugyklose, 
   ir sienas, 

pavyzdžiui, išklotose moliu arba plastiku 
(arba    

Atitinka 
GPGB

Objekte  auginimo 
procese susidaro kietas  
srutos (nuoplovos) susidaro 

 plovimo metu. 
Srutos iškart parduodamos 

   Kai 
  negalimas, 

nuoplovos kaupiamos 200 m3 
elastingame (uždarame) 
rezervuare, jei nebetelpa – 
išleidžiamos   
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e.   aptikimo  
pavyzdžiui,  iš geomembranos, 
drenažinio sluoksnio ir drenažo vamzdyno.

f. Mažiausiai  metuose tikrinti  
 

19

20. Siekiant išvengti arba, jei tai  
sumažinti azoto, fosforo ir   

   iš  kuriuo 
buvo  dirva,    ir  
taikomi visi toliau nurodyti metodai.

a.    naudojamo  
   atsižvelgiant  

— dirvožemio   ir lauko  
— klimato  — lauko sausinimo ir 

 sistemas, —   
— vandens išteklius ir saugomas vandens 
zonas.

b. Palikti   tarp  
     ir: 1. 

 kuriose yra  patekimo  
   vandentakius, 

šaltinius,  ir pan., rizika; 2. 
    

gyvatvores).
c. 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  

d. Dirvožemio    
pasirinkti atsižvelgiant  azoto ir fosforo 

  ir  dirvožemio savybes 
(pavyzdžiui,    

Atitinka 
GPGB

 iš  Objekto  
transportuojamas  Rudaminos 

 perkrovimo  iš 
kurios, laikantis veterinarijos ir 
biosaugos  
perkraunamas   

 perkrovimo  yra 
padengta vandeniui nelaidžia 
danga,   vandens 
surinkimo sistema,  
laikomas uždengtoje  

 paskleidimo laukuose 
 parenkamas priklausomai 

nuo  kurie  
superka bei turimos technikos 

AB „Vilniaus paukštynas“ 
nevykdo  trešimo  
Tai atlieka 
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sezoniniams  keliamus 
reikalavimus ir      
oro ar lauko 

e. Derinti   su   
 poreikiu.

f. Reguliariai tikrinti  laukus siekiant 
nustatyti, ar yra    ir, 
prireikus, imtis  

g. Užtikrinti   prie  
saugyklos ir    jo 
neišbarstant.

h. Patikrinti, ar    yra gerai 
veikianti, ir ar   tinkamu 
dažnumu.

20

21. Siekiant sumažinti iš  kuriomis  
  ir    amoniako 

išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 
  ar  derinys.

a.  skiedimas, taikant mažo  
vandens  sistemas arba  

b.  skleistuvo naudojimas, taikant  iš 
  1. velkamos žarnos; 2. velkamo 

c. (Atviro) sekliojo  naudojimas.
d. (Uždaro) giluminio  naudojimas.
e.  

Atitinka 
GPGB

AB „Vilniaus paukštynas“ 
nyvykdo  trešimo  
Tai atlieka 

21

22. Siekiant sumažinti iš  kuriuo buvo  
  ir    amoniako 

išmetamuosius teršalus,  turi    
 kuo 

Laikotarpis 
nuo  

išvertimo ant 
 iki 

  
 0 

– 4 val.

Atitinka 
GPGB

Vykdant   (kraikas) 
iš  šalinamas  

 pasibaigus auginimo ciklui. 
 iš  Objekto  

transportuojamas  Rudaminos 
 perkrovimo  iš 

kurios, laikantis veterinarijos ir 
biosaugos  
perkraunamas   

  paskleidimo 
laukuose  parenkamas 
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priklausomai nuo  kurie 
 superka, turimos technikos 

AB „Vilniaus paukštynas“ 
nyvykdo  trešimo  
Tai atlieka 

22

23. Siekiant sumažinti per    
paršavedes) arba   auginimo 

  amoniako išmetamuosius 
teršalus, pagal GPGB reikia numatyti arba 

 kiek   amoniako 
  per  gamybos  

remiantis   GPGB.

Atitinka 
GPGB

 auginimo ir  
tvarkymo  GPGB 

 yra  
faktiniai amoniako tyrimai  
atliekami, o  
teoriškai pagal  

23

24.    bendrojo azoto ir bendrojo 
fosforo kiekis stebimas taikant  iš toliau 

  bent jau toliau nurodytu dažnumu.
a.  pagal azoto ir fosforo  

 atsižvelgiant  sunaudotus pašarus, 
   pašaruose,  

fosforo  ir  
b. Bendro azoto ir bendro fosforo kiekio 

 remiantis  analize.

Atitinka 
GPGB

Mešlo tyrimai atliekami ne 
 kaip  per metus.

24

25. Stebimi   išsiskiriantys amoniako išmetamieji 
teršalai bent jau toliau nurodytu dažnumu taikant 

 iš toliau  
a.  pagal   

atsižvelgiant  kiekviename  tvarkymo 
etape  ir  azoto (arba 

 amoniakinio azoto) 
b.  išmatuojant amoniako 

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

c.     
faktoriais.

Atitinka 
GPGB

  monitoringas 
vykdomas pagal  
aplinkos monitoringo 
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25 26. Periodiškai stebimi   skleidžiami kvapai
Atitinka 
GPGB

Atlikto  vertinimo metu 
nustatyta, kad maksimali kvapo 
koncentracija teritorijos viduje 
sudaro 100% RV. Periodiškai 
bus atliekamas  vertinimas 
aplinkos ore, kurio dažnumas bus 
pateikiamas kvapo valdymo  
plane.

26

27. Iš kiekvieno tvarto išmetamos  stebimos 
taikant  iš toliau   bent jau 
toliau nurodytu dažnumu.

a.  išmatuojant  
 ir   remiantis EN 

standartiniais metodais arba kitais metodais 
(ISO, nacionaliniais ar tarptautiniais), 
kuriais užtikrinami   

 duomenys.
b.     

faktoriais.

Atitinka 
GPGB

  monitoringas 
vykdomas pagal  
aplinkos monitoringo 

27

29. Bent  kiekvienais metais stebimi toliau 
nurodyti proceso rodikliai.

a. Vandens suvartojimas
b. Elektros energijos suvartojimas.
c.  suvartojimas.
d.  ir    

 atitinkamais atvejais, gimimus ir 
nugaišimus.

e.  suvartojimas.
f.  kaupimas.

Atitinka 
GPGB

Visuose technologiniuose 
procesuose bent  kasmet 
stebimas vandens suvartojimas, 
elektros energijos suvartojimas, 

  suvartojimas. 
Objektas vykdo  ir  

  suvartojimo ir 
 

28

Iš  
išsiskiriantys 

amoniako 
išmetamieji 

teršalai

31. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto, kuriame 
laikomos vištos  veisliniai broileriai arba 

    amoniako 
išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys.
b. Jei taikomos auginimo ne narvuose sistemos:
0. Dirbtinio  sistema ir retas  
šalinimas (jei gausiai naudojami pakratai ir yra 

 taikomi tik su papildoma poveikio 

Laikymo ne 
narvuose 
sistema. 
(vienoje 

 
laikymo 

vietoje per 
metus 

išsiskiriantis 

Atitinka 
GPGB

 šildymui  
  ir  

generatoriai.  naujos 
 sistemos,  

veiksmingai reguliuoti 
 ir  pasiekti 

   
Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 
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mažinimo priemone, pvz.: — pasiekiant, kad 
  daug sausosios medžiagos; — 

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).

      c. Naudojama oro valymo sistema,  
      1.     plautuvo (skruberio); 
      2.  arba   oro valymo sistemos; 
      3. Biologinio valytuvo (arba biologinio 
laistomojo filtro).

NH3 kiekis 
(kg); 0,02–

0,25

tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 
Pakratai paskleisti po   

   
girdyklos.  šalinamas 
augimo ciklo pabaigoje.  
Amoniako kiekis faktiškai 
nematuojamas, išmetimas 

 auginimo metu 
 remiantis 

patvirtinta   
metodika.

29

32. Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto, kuriame 
laikomi broileriai,    amoniako 
išmetamuosius teršalus, taikomas vienas iš toliau 

  ar  derinys:
a. Taikomas dirbtinis  ir nesilaistanti 

(snapelio tipo) girdymo sistema (jei grindys 
yra tvirtos ir gausiai kreikiamos).

b. Taikoma  dirbtinio  sistema 
naudojant   (jei grindys yra tvirtos 
ir gausiai kreikiamos).

c.   su  
(snapelio tipo) girdymo sistema (jei grindys 
yra tvirtos ir gausiai kreikiamos).

d. Pakratai dedami ant  konvejerio ir 
džiovinami dirbtiniu    

   atveju).

Vienoje 
 

laikymo 
vietoje per 

metus 
išsiskiriantis 
NH3 kiekis 

(kg):
0,01 – 0,08

Atitinka 
GPGB

 šildymui  
  ir  

generatoriai.  naujos 
 sistemos,  

veiksmingai reguliuoti 
 ir  pasiekti 

   
Pašalintas  sistemos 
pasipriešinimas (nuostolis) 
tikrinant ir valant ventiliacijos 
kanalus bei ventiliatorius. 
Pakratai paskleisti po   

   
girdyklos.  šalinamas 
augimo ciklo pabaigoje.  
Amoniako kiekis faktiškai 
nematuojamas, išmetimas 
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e. Kreikiamos grindys yra šildomos ir 
 (jei yra naudojamos mišrios 

sistemos).
f. Naudojama oro valymo sistema,  

1.   plautuvo (skruberio); 
2.  arba   oro valymo 
sistemos; 3. Biologinio valytuvo (arba 
biologinio laistomojo filtro).

 auginimo metu 
 remiantis 

patvirtinta   
metodika.

30

GPGB 
skerdyklose 
ir  

 
1. Naudoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Atitinka 
GPGB.

 sertifikuota pagal BRC 
Global Standard – Food, Issue 8, 
British Retail Consortium ir 
FSSC ISO 22000 standartus. 
Vykdydama   
vadovaujasi ir taiko pagrindines 
ISO 14001 standarto nuostatas.

31 2. Kompetencijos 
Atitinka 
GPGB.

Darbuotojai darbus atlieka pagal 
standartizuotas  ir 
patvirtintus procesus. 
Darbuotojai nuolat tikrinasi 

 dalyvauja seminaruose, 
kur aiškinami aplinkosaugos 
reikalavimai, yra nustatomas 

 poreikis ir vykdomi 
suplanuoti mokymai bei 
vertinamas  
efektyvumas.

32
3. Naudoti planuojamas   
programas.

Atitinka 
GPGB.

Paruoštos ir  
„Remonto,   
programos.

33 4.  vandens  apskaitos priemones.
Atitinka 
GPGB.

Vandens  apskaitos 
  

komerciniuose taškuose ir 
daugelyje gamybos 

34
5. Atskirti  ir   
srautus.

Atitinka 
GPGB.

 ir   
tinklai atskirti.

35
6. Pašalinti visas atviras žarnas ir sutaisyti 

  ir tualetus.
Atitinka 
GPGB.

Nuolat vykdoma  
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36
7.  ir naudoti  sietus ar trapus siekiant 
išvengti   patekimo  nuotekas.

Atitinka 
GPGB.

Atskiruose procesuose nuotekos 
surenkamos trapais ir 
technologiniais latakais. Trapai 
turi tankias groteles, o 
technologiniuose latakuose 

   
(rezervuarai) su sietais, kuriuose 
sugaudomi stambesni nešmenys. 
Pagrindiniame tech. Latake 

  grotos 
(MEVA), kuriose sulaikoma iki 
70%  Po  nuotekos 
patenka   (Nihujs 
Water Technologie), kur iš 

 pašalinama apie 60% 
 Sulaikyti nešmenys ir 

riebalai vakuuminiais 
vamzdynais paduodami  
paukštyno utilizacijos  
perdirbimui.

37

8. Sausai valyti  ir   
po to plauti su aukšto   naudojant žarnas 
su rankomis valdomais  ir, kur  karšto 
vandens tiekimas, naudoti termostatais  

 ir vandens vožtuvus.

Atitinka 
GPGB

 transportas, patalpos 
plaunami aukšto   

 vandens ir energijos 
  kiekis. 

Valymo  apkrova.

38 9. Rezervuaruose   nuo persipylimo.
Atitinka 
GPGB

Technologiniuose procesuose 
vanduo naudojamas tiesiogiai 
pagal  t. y. nuplauti 
skerdenas, transportuoti 
plunksnas ir kita. Šiuo atveju 
persipylimas nepavojingas. 

  
 aušinimui naudojamam 

vandeniui yra rezervuaras ir 
vandens lygis jame 
reguliuojamas automatiškai.

39
10.  ir naudoti apsaugines sienas didelio  
rezervuarams.

Atitinka 
GPGB

Vandens, kuris naudojamas 
aušinimui, lygis rezervuare yra 
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žemiau „nulinio” taško  
paviršiaus atžvilgiu. 
Normaliomis  vandens 

 negalimas.

40 11.  energijos valdymo sistemas.
Atitinka 
GPGB

 energijos valdymo 
sistema, leidžianti sutaupyti iki 
7740 GJ energijos per metus.

41 12.  šaldymo valdymo sistemas.
Atitinka 
GPGB

 šaldymo valdymo 
sistema, leidžianti sutaupyti 
energijos iki 23% per metus.

42 13. Valdyti šaldymo  darbo 
Atitinka 
GPGB

Valdomas šaldymo  
darbas. Sutaupoma iki 269 GJ 
energijos per metus.

43
14.  ir naudoti   uždarymo 
jungiklius.

Atitinka 
GPGB

   uždarymo 
jungikliai leidžia sutaupyti iki 
226 GJ energijos per metus.

44
15. Rekuperuoti šaldymo   Atitinka 

GPGB
Šaldymo  generuojama 
šiluma rekuperuojama.

45
16. Naudoti termostato valdomus vandens ir garo 
maišymo vožtuvus.

Atitinka 
GPGB

Vandens ir garo maišymo 
vožtuvai reguliuojami 
termostatu. Sutaupoma energijos 
iki 109057 GJ/metus. 
Lengvesnis  nuotekose 
atskyrimas.

46
17. Optimizuoti ir apšiltinti garo ir vandens 
vamzdynus.

Atitinka 
GPGB

Garo ir vandens vamzdynai 
apšiltinti. Sutaupoma 474 
GJ/metus. Visi lauko 
vandentiekio tinklai atvirai 
pakloti vamzdynai turi šildymo 
kabelius, valdomus termostatais.

47
18. Atjungti garo ir vandens  kai 
nenaudojama.

Atitinka 
GPGB

Kai nenaudojama, garo ir 
vandens tiekimas atjungiamas. 
Sutaupoma energijos iki 1891 
GJ/metus, vandens – 2700 
m3/metus. Vasaros metu, kai 
technologinio garo ir karšto 
vandens poreikio  yra 
stabdoma 
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48 19.  apšvietimo valdymo sistemas.
Atitinka 
GPGB

Apšvietimas visuose 
gamybiniuose padaliniuose 
valdomas: kiekviena  
patalpa turi  apšvietimo 

 ir nevykstant procesams, 
  

Kiekvienoje  patalpoje 
 kelios apšvietimo linijos 

su atskiru valdymu, kur  
 budintis apšvietimas.

49
20.  subproduktus saugoti trumpai ir jei 

 sušaldyti
Atitinka 
GPGB

 subproduktai 
(kepenys, širdys, skilviai, kaklai, 
galvos  galiojimo terminas 
iki 5  Kasdien neparduoti 
subproduktai užšaldomi ir 
parduodami užšaldyti. Žarnos 

 parduodamos 
   

50 21. Atlikti  
Atitinka 
GPGB

Atliktas  vertinimas, kurio 
ataskaita pateikiama 15 priede. 
Susidarantys kvapai už teritorijos 

 siekia 100% RV. Remiantis 
GPGB numatyta parengti  
valdymo 

51
22. Sukurti ir sukonstruoti transporto priemones, 

 ir patalpas taip, kad pastarieji  lengvai 
plaunami.

Atitinka 
GPGB

Taupant   
plovimo priemones, patalpose 

  taip, kad  
lengvai prieinama plaunant.

52
23. Dažnai valyti   ir  

 vietas
Atitinka 
GPGB

Darbo metu  
 ir  laikymo 

vietos yra mechaniškai valomos. 
Po darbo vietos išplaunamos ir 
dezinfekuojamos.

53 24.  triukšmo valdymo sistemas.
Atitinka 
GPGB

Visi technologiniai  
pagaminti pagal Europos 

 reikalavimus ar 
Europos  ir skirti 
Europos  valstybei. 
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 šiuolaikiški ir 
pažangiausi šio profilio gamybai.

54
25. Mažinti  pvz., stogo ventiliatoriai, 

 ir šaldymo 
Atitinka 
GPGB

Visur, kur  stoginiai 
ventiliatoriai pakeisti naujais, 

 ES reikalavimus.

55
26. Pakeisti   dujomis, kur yra  
tiekimas.

Atitinka 
GPGB

Naudojamas tik dujinis kuras.

56
27.   uždaras transportavimas, 
pakrovimas/iškrovimas.

Atitinka 
GPGB

 subproduktai 
transportuojami tik 
technologiniais vamzdynais.

57
28. Jei  greitai perdirbti,   
greitai atšaldyti, kad  irimo procesas.

Atitinka 
GPGB

Visos  atliekos, tame 
tarpe ir kraujas, perdirbamos 
(utilizuojamos)   

58
29. Kur  panaudoti vietoje, eksportuoti 

 šilumos ir/ar elektros 
Atitinka 
GPGB

Paukštyne gaminama tik tiek 
 energijos, kiek to 

reikalauja technologinis 
procesas, šildymo periodu 
gaminamas papildomas 

 energijos kiekis kai 
  šildymui.

59
 

integravimas
1. Pakartotinai panaudoti vienoje iš   
šilumos ir/arba elektros  kitose veiklose

Atitinka 
GPGB

  ir  
ceche  šiluma nuo 

 panaudojama 
vandens šildymui.

60
2. Kur to reikia kartu naudoti taršos mažinimo 
priemones, pvz., vandenvalos 

Atitinka 
GPGB

Visuose technologiniuose 
procesuose susidariusios 
nuotekos nukreipiamos   
valymo 

61

Bendradarbiavima
s su prieš ir po 

skerdimo 
vykdoma veikla

GPGB yra siekti bendradarbiavimo su prieš ir po 
skerdimo   partneriais, siekiant sukurti 
aplinkosaugos   sumažinti 

 ir apsaugoti  kaip 

Atitinka 
GPGB

Didžioji dalis skerdimo metu 
   

parduoma   
augintojams. Taip sumažinamas 

  kiekis, 
 oro tarša ir  

kvapai.  išvežtas iš 
 kaip galima  

perduodamas  ir 
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 saugykloje saugojamas 
 

62
 ir 

 valymas
1. Valdyti ir minimizuoti sunaudojamo vandens ir 

 
Atitinka 
GPGB

 valomi pagal 
gamintojo pateikiamas 
rekomendacijas,  vandens ir 
ploviklio kiekis yra minimalus 
užtikrinant   ir 

63
2. Pasirinkti   aplinkai  
ploviklius, nenusižengiant valymo efektyvumui

Atitinka 
GPGB

Valikliai parengiami pagal 
gamintojo rekomendacijas tam 
tikram procesui. Pagal 

  
parenkami mažiau aplinkai 
kenksmingi valikliai.

64
3. Kur  vengti naudoti valymo ir 
dezinfekavimo priemones  aktyvaus chloro

Atitinka 
GPGB

Valikliai parengiami pagal 
gamintojo rekomendacijas tam 
tikram procesui. Procesuose, 
kuriuose   
nenaudojamos aktyvaus chloro 

 valymo 

65
4. Kur yra tinkami  naudoti „valymo 
vietoje“ 

Atitinka 
GPGB

  yra valomi 
vietoje.

66  valymas 1. Vengti  
Atitinka 
GPGB

   
 Kadangi 

technologiniai latakai atviri, visi 
sutrikimai  šalinime 
pastebimi iš karto ir operatyviai 
šalinami.   
kaupiamos.

67
2. Taikyti     
naudojant sietus.

Atitinka 
GPGB

Kietosios  yra 
pašalinamos  
technologiniame procese ir 
grotose po jo.

68
3. Pašalinti riebalus iš  naudojant  
gaudykles.

Atitinka 
GPGB

Riebalai yra pašalinami 80 m 3/d, 
22 l/s našumo floatatoriuje prieš 
nuotekoms patenkant  
biologinio  valymo 
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69
4. Naudoti  galimai suderinant su 
flokuliantais, siekiant pašalinti likusias  
daleles.

Atitinka 
GPGB

Prieš biologinius  
valymo  yra  
flotatorius.

70 5. Naudoti  išlyginimo .
Atitinka 
GPGB

 valykloje yra  
išlyginamasis rezervuaras

71
6. Paruošti  talpinimo apimtis  
tas, kurios numatytos pagal vykdomus procesus

Atitinka 
GPGB

Objekte   valymo 
 projektinis pajegumas 

yra 2200 m3  o 
  kiekis 

siekia 1900-2000 m3

72

7. Užkirsti   prasiskverbimui ir  
emisijoms iš  valymo  
užsandarinant  šonus ir  juos uždengiant 
ar aeruojant.

Atitinka 
GPGB

 valymo  yra 
atskiroje patalpoje. Nuotekos 
aeruojamos.

73
8. Nuotekas valyti biologiniuose valymo 

ChDS: 25-
125 mg/l,

BDS5: 10-40 
mg/l,

SM: 5-60 
mg/l,

Bendras N: 
15-40 mg/l,

Bendras P: 2-
5 mg/l,

Riebalai: 2,6-
15 mg/l

Atitinka 
GPGB

Nuotekos valomos biologiniuose 
valymo  su azoto ir 
fosforo valymu.   
2020 m. I  parametrai:
ChDS: 42,25 mg/l
BDS5: 7,80 mg/l
SM: 10,65 mg/l
Bendras N: 34,4 mg/l
Bendras P: 0,80 mg/l
Riebalai : 0,75 mg/l

74 9. Azoto ir fosforo pašalinimas.
Atitinka 
GPGB

Nuotekos valomos biologiniuose 
valymo  su azoto ir 
fosforo šalinimu.

75

10. Pašalinti susidariusias  ir nukreipti jas 
tolesniam naudojimui su  subproduktais. Šie 

 ir  reglamentuojami ABP reglamento 
1774/2002/EC.

Atitinka 
GPGB

 yra sugaudomos ir 
priduodamos  
tvarkytojams, nes  gali 
pasitaikyti ne   

 (pvz.  
plastiko 

76 12. Nukreipti susidariusias nuotekas   
Atitinka 
GPGB

 valymo  po 
biologinio valymo  
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(antrinio valymo) papildomai 
 mikrofiltras.

77
13. Reguliariai atlikti   
laboratorinius tyrimus ir daryti 

Atitinka 
GPGB

Pagal aplinkos monitoringo 
 periodiškai atliekami 

 prieš  po valymo 
bei Rudaminos upelio vandens 
tyrimai.

78
Papildomi GPGB 

skerdykloms
1. Sausas pristatymo  valymas prieš 
plaunant su aukšto  

Atitinka 
GPGB

  objekto  
transportas nukreipiamas pro 

  dezinfekciniu 
 bei apipurškiami 

dezinfekciniu  naudojant 
 purkštukus. Teritorijoje 

keliai ir  yra padengtos 
asfalto danga,  transporto 

 lieka švarios ir  
plauti nereikia.

79
2. Vengti skerdienos plovimo ir kur  
mažinti bei apjungti su švaraus skerdimo metodais, 
išskyrus po nupešimo ir  

Atitinka 
GPGB

Skerdimas vykdomas naudojant 
  

Europoje  ir 
  plovimas 

minimalizuotas  specialiai 
tam    
kuriuos paduodamo vandens 
kiekis ir  atitinkamai 
sureguliuoti.

80

3. Nuolat sausai rinkti subproduktus ir atskirti vienus 
nuo  visoje skerdimo linijoje, integruojant su 
nukraujinimo ir kraujo surinkimo optimizavimu bei 
atskiriant    ir 

Atitinka 
GPGB

Nemaistiniai vidaus organai 
skerdimo metu surenkami 
atskirose gamybos proceso 
vietose ir sausai transportuojami 
  gamybos  

perdirbimo  Maistiniai 
subproduktai renkami naudojant 

 +10C  kuris kartu 
ir atšaldo juos. Šiuo atveju 
vandens panaudojimas 
neišvengiamas, norint gauti 
maistui  
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81
4. Nukraujinimo patalpoje naudoti  
kanalizacijos 

Atitinka 
GPGB

Nukraujinimui  speciali 
kraujo surinkimo patalpa, iš 
kurios kraujas atskiru vamzdynu 
perpumpuojamas   
perdirbimo  Kraujo 
patekimas ant  ar  

 kiek  
sumažintas

82 5. Nuo  atliekas surinkti sausai.
Atitinka 
GPGB

Nuo  atliekos yra 
surenkamos sausai.

83
6. Skerdyklos linijoje pašalinti  vandens Atitinka 

GPGB

Skerdyklos linijoje  
 ir  

vandens 

84
7. Apšiltinti ir uždengti  sterilizatorius,  
apjungiant su sterilizavimu naudojant žemo  

.

Atitinka 
GPGB

Naudojami reikalaujamus 
standartus atitinkantys  
sterilizatoriai.

85
8. Naudoti  ir  plovimo kabinas, su 
automatiškai išjungiamu vandeniu.

Atitinka 
GPGB

 ir  plovimui 
naudojama speciali  su 
automatiniu vandens išjungimu.

86 9. Valdyti ir  suspausto oro  .
Atitinka 
GPGB

Suspausto oro sistema tikrinama 
pamainos pabaigoje ir 

  metu.

87 10. Valdyti ir  ventiliacijos 
Atitinka 
GPGB

Ventiliatoriai yra tikrinami pagal 
„Remonto,   
programas.

88
11. Naudoti atbulinio išlenkimo išcentrinius 
ventiliatorius ventiliacijos ir šaldymo sistemose.

Atitinka 
GPGB

Visur, kur  stoginiai 
ventiliatoriai pakeisti naujais, 

 ES reikalavimus.

89 12. Valdyti ir  karšto vandens 
Atitinka 
GPGB

Karšto vandens naudojimas 
stebimas pagrindiniuose 
procesuose  vandens 
skaitikliais. Visa sistema 
tikrinama vykdant profilaktinius 
patikrinimus.

90
Papildomi GPGB 

 
skerdimui

1. Taikyti     
iškrovime ir kabinime.

Atitinka 
GPGB

 ventiliacijos sistema, 
kurioje   
atskiriami iš išmetamo oro 
srauto.
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91

2. Naujuose  ir  kai  
atnaujinami svaiginimo  bei  
pristatymo mašinos, svaiginti   
dujomis.

Atitinka 
GPGB

 svaiginami elektra. 
Svaiginami tam, kad  ir 

 streso. Kiekvienas 
paukštis paveikiamas vid. 60/110 
mA elektros srove. Toks elektros 

 poveikis nesustabdo 
širdies darbo, o tik nutraukia 
jutimines funkcijas.  
numato  arba  

  

92
3. Sumažinti vandens   skerdykloje 
iš linijos pašalinant skerdienos plovimo  
išskyrus po nupešimo ir  .

Atitinka 
GPGB

Skerdykloje vanduo naudojamas 
pagal technologinius 
reikalavimus ir san. vet. 
reikalavimus. Skerdime vanduo 
naudojamas  
apiplovimui  (po pešimo ir 
skrodimo), vidaus  
plovimui (po skrodimo). 
Leduotas vanduo naudojamas 

 ir  
 Išpjaustyme vanduo 

naudojamas  
 sutepimui,  

plovimui (skerdime ir 
išpjaustyme), greitai  

 

93 4.  plikymas garu.
Atitinka 
GPGB

Plikoma vandenyje, kuris garo 
 pašildomas iki 

reikiamos  
Procesas pilnai automatizuotas. 
Plikymo vonia pilnai uždengta.

94
5.  skerdyklose, kur ekonomiškai 
neperspektyvu pereiti prie plikymo garu, reikia 
apšiltinti ir uždengti plikymo vonia.

Atitinka 
GPGB

Pešimo mašinos šiuolaikiškos. 
Atitinka ES reikalavimus. Jose 
vanduo paduodamas  
purkštukus.

95
6. Pešimo metu naudoti purkštukus vietoje plovimo Atitinka 

GPGB

Pešimo mašinose  vandens 
purkštukai su termostatiniais 
pamaišymo vožtuvais, kurie 
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leidžia sureguliuoti vandens 
   

emulgavimo), nes to reikalauja 
technologinis procesas.

96
7. Pakartotinai naudoti  pvz. iš plikymo 
vonios  transportavimui.

Atitinka 
GPGB

 transportavimui 
naudojamas cirkuliacinis vanduo 
(sukasi ratu). Darbo metu iš 
plikinimo vonios vanduo  
o yra automatiškai papildomas 
tiek kiek išnešama su 
plunksnomis.

97
8. Naudoti efektyvias dušo galvutes skerdienos 
plovimui   metu.

Atitinka 
GPGB

Skerdienos plovimui 
naudojamos efektyvios dušo 

98
9.   panardinimo/suktuko 
šaldymu bei kontroliuoti, reguliuoti ir mažinti 
vandens .

Atitinka 
GPGB

Skerdenos atšaldomos 
minimaliai naudojant  
dviem etapais: 
I etapas - apipurškimas leduotu 
vandeniu (apie 2-3 oC). 
II etapas -  
kameroje  apie 2 val.

99

Papildomi GPGB 
 

 

1. Nepertraukiamas, sausas ir atskirtas  
 surinkimas per   
 perdirbimo 

Atitinka 
GPGB

Iš skerdyklos atskira linija 
subproduktai  utilizacijos  
tiekiami nepertraukiamai 
uždarais konvejeriais.

100
2. Naudoti    saugojimo, 
tvarkymo ir krovimo 

Atitinka 
GPGB

 padavimo, 
saugojimo, tvarkymo ir krovimo 

 yra sandari.

101

3. Kur   subproduktus perdirbti 
prieš prasidedant irimo procesams ir  
problemoms, sušaldyti kaip   per 

  

Atitinka 
GPGB

   40–50 
proc. skerdimo  šaldoma ir 
parduodama  

 fermoms, kaip pašaras.

102

4. Kur naudojamos iš prigimties blogo kvapo 
medžiagos arba kvapai sukeliami  

 perdirbimo metu, praleisti mažo 
intensyvumo ir didelio  dujas per 

Atitinka 
GPGB

 perdirbimo metu 
išmetamas oras valomas 
naudojant   

 ir  Taip 
sunaikinama didžioji dalis  
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II. LEIDIMO 

3  Aplinkosaugos  planas

Parametras Vienetai
Siekiamos 

 
(pagal GPGB)

Esamos 
Veiksmai tikslui pasiekti

Laukiami 
rezultatai

 
data

1 2 3 4 5 6 7

Triukšmo valdymo planas - - -
Parengti triukšmo valdymo 

- 2020 metai

 valdymo planas - - - Parengti  valdymo - 2020 metai

7. Vandens išgavimas

4  Duomenys apie  vandens  iš kurio leidžiama išgauti  vandens išgavimo  ir  išgauti vandens 

Vandens iš  vandens  išgauti nenumatoma,  4  nepildoma. 

5  Duomenys apie  išgauti požeminio vandens 
AB ,,Vilniaus paukštynas“ esamai veiklai vanduo yra tiekiamas iš Rudaminos ir   kurios tiekia  ir Rudaminos bei 

 gyventojams. AB „Vilniaus paukštynas“  Rudaminos ir   aprobacija ir  apsaugos zonos  
pateikiamas Paraiškos 10 priede.

Eksploataciniai 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Adresas

Centro 
 (LKS 

94)
Pogrupis

Kodas  
 registre

Nr.   
registre

Projektinis 
našumas m3/h

1 2 3 4 5 6 7 8
990 50
989 50
880 30
8040 30

1.
Rudaminos 

Gamyklos g. 
27, 

Rudamina, 
Vilniaus r.

X – 6051398
Y - 586178

IIb 4321

983 80
24643 12-20
14717 12-20
4170 12-20
999 45

2.
  k., 

Vilniaus r.
X – 6050510
Y - 583640

IIb 4353

1001 15
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8. Tarša  aplinkos 
Duomenys apie numatomus  aplinkos  išmesti teršalus imami iš 2016 m. atliktos ir Aplinkos apsaugos  (toliau – AAA) 2016-03-18 

raštu Nr. (28.1)-A4-2822 priimtos AB „Vilniaus paukštynas“  Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 
ataskaitos, 2019 m. atliktos ir AAA 2019-04-25 raštu Nr. (30.1)-A4-3283 priimtos AB „Vilniaus paukštynas“ Rudaminos Aplinkos oro taršos  ir iš 

   inventorizacijos ataskaitos, 2015 m. liepos 31 d. Atrankos išvada    ir  cecho rekonstravimo Gamyklos g., 
27, Rudamina, Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo.

Utilizacijos ceche iš utilizacijos  išsiskiriantys garai su kvapus  teršalais (odorantais) kondensuojami garo aušintuvuose, toliau 
odorantai sulaikomi vandens talpyklose-absorberiuose ir skruberiuose. Inventorizacijos atlikimo metu  sulaikymo efektyvumas  50%. 
Dabartiniu metu vykdoma  modernizacija. Modernizavus oro nutraukimo   sulaikymas  iki 85%  kiekio. 

Siekiant sumažinti katiluose-utilizatoriuose  skerdimo   iki 40-50 %  skerdimo  atšaldoma ir realizuojama 
kaip švelniakailiams  tinkamas pašaras.

6  Leidžiami išmesti  aplinkos  teršalai ir  kiekis

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m. 

1 2 3
Anglies monoksidas (A) 177 41,223
Anglies monoksidas (B) 5917 54,595
Anglies monoksidas (C) 6069 0,0003
Azoto oksidai (A) 250 24,293
Azoto oksidai (B) 5872 9,633
Azoto oksidai (C) 6044 1,759
Kietosios  (A) 6493 0,113
Kietosios  (B) 6486 0,559
Kietosios  (C) 4281 122,195
Sieros dioksidas (A) 1753 0,097
Sieros dioksidas  (B) 5897 0,058
Amoniakas 134 619,121
Lakieji organiniai junginiai  tvarka): XXXXXXXX
Acetonas 65 0,002
Acto r. 74 0,001
Dimetilaminas 4547 0,002
Dimetilsulfidas 4530 0,018
Fenolis 846 0,006
Formaldehidas 871 0,003
LOJ 308 191,825
Merkaptanai 1375 0,005
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Pentanolis 4660 0,001
Kiti teršalai  tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX
Geležis ir jos junginiai 3113 0,003
Mangano oksidai 1284 0,0002
Sieros 1761 0,037
Sieros vandenilis 1778 0,018

Iš viso: 1065,568

7  Leidžiama tarša  aplinkos 

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

vienkartinis
dydis

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. Nr. pavadinimas kodas

vnt. maks.
t/m.

1 2 3 4 5 6 7
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 400 31,892

001
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 11,481

Anglies monoksidas (C ) 6069 g/s 0,00014 0,0002
Azoto oksidai (C ) 6044 g/s 0,00069 0,001

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,00139 0,002
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,000001 0,000002

 
002

Mangano oksidai 1284 g/s 0,00007 0,0001
Anglies monoksidas (C ) 6069 g/s 0,00005 0,00007

Azoto oksidai (C ) 6044 g/s 0,00028 0,0004
Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,00042 0,001
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,0000003 0,0000004

 
005

Mangano oksidai 1284 g/s 0,00003 0,00005

007 Sieros 1761 g/s 0,00510 0,037

 009 kietosios  (C) 4281 g/s 0,21321 0,157

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,148
011

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,142
Amoniakas 134 g/s 0,00058 0,0004

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,45964 0,373
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00343 0,003012

fenolis 846 g/s 0,00012 0,0001
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
formaldehidas 871 g/s 0,00003 0,00001

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,01503 0,011
Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00274 0,002

Amoniakas 134 g/s 0,00067 0,00001
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,02012 0,0004

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00174 0,00005
fenolis 846 g/s 0,00040 0,000005

formaldehidas 871 g/s 0,00040 0,000005
Kietosios  (B) 6486 g/s 0,01193 0,0002

013

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00402 0,00005
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,148

014
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,142

Amoniakas 134 g/s 0,00080 0,001
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,97767 0,741

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01087 0,009

fenolis 846 g/s 0,00020 0,0001

formaldehidas 871 g/s 0,00004 0,00002

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,02046 0,017

015

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00472 0,002

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,148
017

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,142
Amoniakas 134 g/s 0,00100 0,001

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 1,11506 0,913
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00611 0,005

fenolis 846 g/s 0,00021 0,0001
formaldehidas 871 g/s 0,00004 0,00002

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,02213 0,018

018

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00368 0,002
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Amoniakas 134 g/s 0,00083 0,010

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 1,16031 11,696
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00770 0,072

fenolis 846 g/s 0,00017 0,002
formaldehidas 871 g/s 0,00004 0,0003

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,02912 0,224

020

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00413 0,024

Amoniakas 134 g/s 0,00009 0,00001

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00281 0,0003
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00024 0,00003

fenolis 846 g/s 0,00006 0,000004
formaldehidas 871 g/s 0,00006 0,000004

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,00166 0,0002

021

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00056 0,00003

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa 022

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

023

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

024

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

025

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

026

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

027

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720 
auginimo 
patalpa

028
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304



41

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

029

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

030

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

031

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

 
auginimo 
patalpa

032

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026



42

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

033

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

034

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

035

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
 

auginimo 
patalpa

036
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794
LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

037

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa 038

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

039

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

 
auginimo 
patalpa

040

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

041

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

042

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

043

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

044

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

045

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

046

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

047

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

048

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720 

auginimo 049 anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

patalpa

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

050

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

051

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

052

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

 
auginimo 
patalpa

053

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

054

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

055

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

056

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

057

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720 

auginimo 058
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304



48

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

patalpa

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

059

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

060

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

061

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

 
auginimo 
patalpa

062

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

063

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

064

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

065

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

066

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
 067 amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

auginimo 
patalpa

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

068

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

069

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

070

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304auginimo 
patalpa

071
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794
LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

072

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090

azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

073

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

074

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

 
auginimo 
patalpa

075

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794



52

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
LOJ 308 g/s 0,08904 2,808

amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720
anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304

azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

076

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
amoniakas 134 g/s 0,18138 5,720

anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01955 0,304
azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00701 0,1090
azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00082 0,026

kietosios  (C) 4281 g/s 0,05689 1,794

 
auginimo 
patalpa

077

LOJ 308 g/s 0,08904 2,808
Amoniakas 134 g/s 0,00052 0,005

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,57255 6,090
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00405 0,035

fenolis 846 g/s 0,00008 0,001
formaldehidas 871 g/s 0,00002 0,0001

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,01422 0,126

078

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00206 0,011
Amoniakas 134 g/s 0,00064 0,006

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 1,00056 8,482
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00677 0,045

fenolis 846 g/s 0,00015 0,001
formaldehidas 871 g/s 0,00003 0,0002

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,02685 0,163

079

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00392 0,017
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

Amoniakas 134 g/s 0,00001 0,000001

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00018 0,00004

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00002 0,000004

fenolis 846 g/s 0,000004 0,0000004

formaldehidas 871 g/s 0,000004 0,0000004

Kietosios  (B) 6486 g/s 0,00014 0,00003

080

Sieros dioksidas 5897 g/s 0,00004 0,000004

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,422
081

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Acetonas 65 g/s 0,0002 0,001

Acto 74 g/s 0,00013 0,0005

Amoniakas 134 g/s 0,00164 0,008

Dimetilaminas 4547 g/s 0,0002 0,001

Dimetilsulfidas 4530 g/s 0,00197 0,009

Fenolis 846 g/s 0,00027 0,001

Formaldehidas 871 g/s 0,0002 0,001

Merkaptanai 1375 g/s 0,00059 0,003

Pentanolis 4660 g/s 0,00007 0,0003

Utilizavimo 
cechas 082

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00197 0,009
Acetonas 65 g/s 0,0002 0,001

Acto 74 g/s 0,00013 0,0005
Amoniakas 134 g/s 0,00164 0,008

Dimetilaminas 4547 g/s 0,0002 0,001

Utilizavimo 
cechas 083

Dimetilsulfidas 4530 g/s 0,00199 0,009



54

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Fenolis 846 g/s 0,00029 0,001

Formaldehidas 871 g/s 0,0002 0,001
Merkaptanai 1375 g/s 0,00059 0,003
Pentanolis 4660 g/s 0,00006 0,0003

Sieros vandenilis 1778 g/s 0,00196 0,009
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,477

Administracija 084
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,477
Administracija 085

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,477

Administracija 086
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,477
Administracija 087

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,477
Administracija 088

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 400 0,477
Administracija 089

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,153

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 400 1,702

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 4,344

Kietosios  (A ) 6493 mg/Nm3 20 0,046
 MPKC 090

Sieros dioksidas (A ) 1753 mg/Nm3 35 0,039

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 400 1,077

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 2,748

Kietosios  (A ) 6493 mg/Nm3 20 0,029
Termoalyvos 

 MPKC
091

Sieros dioksidas (A ) 1753 mg/Nm3 35 0,025



55

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 400 1,436

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 3,665

Kietosios  (A ) 6493 mg/Nm3 20 0,038
Termoalyvos 

 MPKC
092

Sieros dioksidas (A ) 1753 mg/Nm3 35 0,033

Naftos  
saugykla

601 LOJ 308 g/s 0,02496 0,787

 
saugojimas

602 Amoniakas 134 g/s 0,63800 29,120

 
skleidimas 
laukuose

603 Amoniakas 134 g/s 5,07864 160,160

  padalinys
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,915Inkubatoriaus 

katiline
001

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 350 0,368
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 1 007

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265 Nr. 2 008

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 3 009

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 4 010

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 5 011

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 6 012

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 7 013

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 8 014

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

 Nr. 9 015
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645
LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
10

016

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
11

017

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

 Nr. 
12

018

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
13

019

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
14

020

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
15

021

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
16

022

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
17

023

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
18

024

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

 Nr. 
19

025

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
20

026

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
21

027

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010

Amoniakas 134 g/s 0,06523 2,057

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00029 0,009

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,02045 0,645

 Nr. 
22

028

LOJ 308 g/s 0,03203 1,010
Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813 Nr. 

23
029

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
24

030

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
25

031

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890
Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

 Nr. 
26

032

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
27

033

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
28

034

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008
Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
29

035

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

 Nr. 036 Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

30

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
31

037

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
32

038

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
 Nr. 

33
039

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568
LOJ 308 g/s 0,02822 0,890

Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813
Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
34

040

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890
Amoniakas 134 g/s 0,05749 1,813

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00840 0,265
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00304 0,096
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00025 0,008

Kietosios  (C) 4281 g/s 0,01801 0,568

 Nr. 
35

041

LOJ 308 g/s 0,02822 0,890
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,110 

patalpos
044

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 - 0,044
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,110 

patalpos
045

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 - 0,044
Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,126 

patalpos
046

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 - 0,051

Anglies moniksidas (A) 177 mg/Nm3 - 0,126 
patalpos

047
Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 - 0,051

 
saugojimas

601 Amoniakas 134 g/s 0,19834 6,255
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Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Leidžiama tarša

Nr. pavadinimas kodas
vienkartinis

dydis
t/m.

vnt. maks.

1 2 3 4 5 6 7

 
skleidimas 
laukuose

602 Amoniakas 134 g/s - 34,404

Iš viso 1065,568

8  Leidžiama tarša  aplinkos  esant   veiklos 

      

teršalas

Taršos
šaltinio, iš 

kurio 
išmetami 

teršalai esant 
šioms 

 Nr.

   gali  
 (neatitiktiniai) 

 išmetimai

 
val., min.

(kas reikalinga, pabraukti) pavadinimas kodas

 
koncentracija 
išmetamosiose 

dujose, 
mg/Nm3

Pastabos, detaliau 
  

   
  ir kt. 

1 2 3 4 5 6 7
Anglies 

monoksidas (A)
177 600001 Garo katilo paleidimas ir 

stabdymas
4 

Azoto oksidai 
(A)

250 500

Garo katilo paleidimo ir 
stabdymo metu kiekvienu 

atveju neatitikimas galimas iki 
30 min.

9. Šiltnamio   dujos (ŠESD)

9  Veiklos  ir šaltiniai, iš    išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo  
  1 priede

Pagal Šiltnamio   taršos  išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 1  veiklos  vykdomos  
nepriskiriamos veiklos  kurioms reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas.

10.  išleidimas su nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus.
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AB „Vilniaus paukštynas“ veiklos metu susidaro   ir  nuotekos.     tinklus ir  iki 2016 
m. antros  buvo priimamos nuotekos ir iš Rudaminos  Šiuo metu  nuotekos iki 2020 m. rudens priimamos tik iš  

 Sutartis pateikiama Paraiškos 18 priede.
Tiek AB „Vilniaus paukštynas“, tiek iš   gautos  ir  nuotekos patenka  2007 m. pastatytus AB ,,Vilniaus 

paukštynas“ biologinio valymo  su azoto ir fosforo šalinimu,  projektinis našumas –2200 m3/d.  suprojektavo ir sumontavo 
EKOSERVISPOL Sp. z o.o. Valymo  yra   mechaninis–cheminis valymas, biologinis valymas (BIOCOMPACT® tipo biologinis 
reaktorius) ir papildomas mechaninis valymas (40  mikrofiltras). Valymo  techninis reglamentas pateikiamas Paraiškos 22 priede. Išvalytos 

 nuotekos išleidžiamos  Rudaminos 
Projektinis  valymo   – 2200 m³/d. Nuotekoms homogenizuoti ir   išlyginimui  500 m³  talpa. 

Biologiniuose  valymo  išvalytos nuotekos išleidžiamos  Rudaminos  Atlikus poveikio priimtuvui  projektiniam  
     (Rudaminos   koncentracijos neviršys: BDS7 – 10 mg/l, bendras azotas – 10 mg/l, bendras fosforas – 

1 mg/l, riebalai – 10 mg/l. Pagal    aplinkos monitoringo   vykdo   ir poveikio paviršiniam 
vandeniui  Atnaujinta monitoringo programa pateikiama Paraiškos 12 priede. Schema su  išleistuvais ir   vietomis 
pateikiama Paraiškos 9 priede.

 nuotekos    kiekis kinta priklausomai nuo    (vienam darbuotojui  
0,035 m3/d. Deklaruojama, kad šiuo metu AB „Vilniaus paukštynas“ yra apie 1274  vadinasi, per  susidaro apie 35 m3/d.   

 nuotekos susidaro iš AB ,,Vilniaus paukštynas“   san.    plovimo ir   
 teršalai: 

BDS7 – < 250 mg/l;
 medžiagos – < 375 mg/l;

Bendras azotas – < 55 mg/l;
Bendras fosforas – < 10 mg/l.

 nuotekos.    kiekis apie 1330 m3/d. 
  cecho   nuotekos iš  cecho gruzdinimo, kepimo ir virimo  papildomam išvalymui nuo 

 patenka  pirminio valymo   kurio projektinis našumas – 80 m3/h arba 22 l/s. Nuo  ir   apvalytos 
nuotekos tolimesniam tvarkymui išleidžiamos  esamus AB ,,Vilniaus paukštynas“ biologinio valymo  su azoto ir fosforo šalinimu,  
projektinis našumas –2200 m3/d. Išvalytos  ir  nuotekos išleidžiamos  Rudaminos 

 nuotekos.  nuotekos centralizuotai surenkamos nuo kietomis dangomis   ir   išleidžiamos per tris atskirus 
išleistuvus:   – 1,5 ha (LK-2K),   – 3,2 ha (LK-3K), Rudaminos  – 9,3 ha (LK-2), prieš tai jas apvalius SEPKO 
naftos  su    ES atitikties deklaracija pateikiama Paraiškos 16 priede. Lietaus nuotekos nuo   

 ir  cecho  tvarkomos jas nuvedant ir sugerdinant    švarios lietaus nuotekos nuo    sugerdinamos 
 aplink paukštides  žaliasias vejas.
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10  Leidžiama  priimtuvo apkrova

Leistina priimtuvo apkrova 

teršalais
 Nr.

 
išleidimo vieta / 

priimtuvas, 
 

 išleisti 
 

m3/d parametras mato vnt.
1 2 3 4 5 6 7

BDS7 mg/l 10

Bendras 
azotas

mg/l 10

Bendras 
fosforas

mg/l 1

riebalai mg/l 10

1. 
Biologiniai 

valymo 
 

NT – 1

X - 6050594
Y - 585090

 
  

nuotekos/AB 
„Vilniaus 

paukštynas“ 
 ir  

nuotekos

2200

ChDS mg/l 125

BDS7 mg/l 23

SM mg/l 302. LK - 2
X -6050611
Y - 584869

Rudaminos 
 nuotekos

(9,3 ha)
71*

Naftos 
produktai

mg/l 5

BDS7 mg/l 23

SM mg/l 303. LK - 2K
X - 6050269
Y - 583115

 padalinys
 nuotekos

(1,5 ha)
24*

Naftos 
produktai

mg/l 5

BDS7 mg/l 23
SM mg/l 304. LK - 3K

X - 6048839
Y - 582507

 padalinys
 nuotekos

(3,2 ha)
11*

Naftos 
produktai

mg/l 5

*  pateikiami orientaciniai   kiekiai, kurie kasmet  ir priklauso nuo kasmet   kiekio.
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11      išleisti  užterštumas
Didžiausias leidžiamas  užterštumas 

Eil. 
Nr.

Teršalo 
pavadinimas

DLK 
mom.,
mg/l

LK 
mom.,
mg/l

DLK 
vidut.,
mg/l

LK vid.,
mg/l

DLT 
paros,

t/d

LT paros,
t/d

DLT 

t/m

LT 
t/m

Valymo 
efektyvumas, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BDS7 10 0,022 8,0520 99

Bendras azotas 10 - 8,0520 93
Bendras fosforas 1 - 0,8052 99

Riebalai 10 - 8,0520 96
1.

ChDS 125 0,275 -
BDS7 34 23 - -
SM 50 30 - -2.

Naftos produktai 7 5 - -
BDS7 34 23 - -
SM 50 30 - -3.

Naftos produktai 7 5 - -
BDS7 34 23 - -
SM 50 30 - -4.

Naftos produktai 7 5 - -

11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti   išleidimui   
 teritorijoje vykdomas požeminio vandens monitoringas nerodo požeminio vandens užterštumo.  tarša esant  

 veiklos  negalima.

12.  susidarymas.   atliekos (pavadinimas, kodas).
  atliekos tvarkomos vadovaujantis  tvarkymo  reikalavimais. Gamybinio–technologinio proceso metu susidaro 

 pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, kurios  ir pagal sutartis su   tvarkytojais perduodamos perdirbimui  
žaliavos) arba utilizavimui. Sutartys su atliekas   pateikiamos Paraiškos priede Nr. 13.  laikymo planas pateikiamas 
Paraiškos priede Nr. 20.  laikymo vietos teritorijoje yra aiškiai  ženklinimu ant grindinio arba informacine lentele, konteineriai yra su 
aiškiais užrašais kokioms atliekoms jie skirti.

Siekiant efektyviau tvarkyti  atliekas, prevencijos tikslais kasmet  atliekas   registras, ieškant naujai 
    perdirbti iki tol buvusias neperdirbamas atliekas, taip jas iš     žaliavomis. 

Suradus tokias  pasirašomos naujos  tvarkymo sutartys.
  mišrios  atliekos tvarkomos kaip tai numatyta Vilniaus rajono  patvirtintose  tvarkymo 

 sumokant    
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 gamybinio–technologinio proceso metu susidaro prognozuojami  srautai:  – panaudotos padangos, oro, kuro,  filtrai, 
panaudota alyva, tepaluotos   žarnos ir kt. panašaus  atliekos; Produkcijos gamybos cechuose išpakuojant žaliavas ir 
supakuojant gaminius –   atliekos;    ir kt.   metu susidaro – lempos, dienos šviesos 
lempos,   (baldai,  ir kt. tokio  atliekos;  ir   metu susidaro – spalvotas ir nespalvotas metalo 
laužas,  atliekos. Statybos  susidaro – mišrios statybos ir griovimo atliekos, metalo, plastiko,  ir  ir kt. panašaus  atliekos. 
Visi  konteineriai aiškiai  ir laikomi iš anksto numatytose vietose.

Atskirais atvejais,  senas technologines linijas naujais  nurašius     ar rekonstruojant senus  
pastatus, gali susidaryti didesni ir neprognozuoti  kiekiai, nenumatyti 27 paraiškos  Tokiu atveju, kiekvienai susidariusiai atliekai, 
konsultuojantis su  tvarkytojais, pagal  galimybes tokias atliekas utilizuoti ar perdirbti  priskiriamas atliekos kodas ir tokios atliekos sutvarkomos, 
kaip ir kitos 27  nurodytos atliekos.

AB „Vilniaus paukštynas“ veiklos metu susidaro ir kitos atliekos,  tvarkymui netaikomas Lietuvos Respublikos  tvarkymo  
pvz.,   gaišenos. Šios  ir   atliekos tvarkomos vadovaujantis    (ŠGP) tvarkymo 
reikalavimais.   priskiriami II kategorijos ŠGP ir utilizavimui perduodama UAB „Rietavo  sanitarija“. 

 apskaita  vedama naudojantis GPAIS sistema, kurioje patalpinamos ir visos  tvarkymo sutartys su registruotais  
tvarkytojais. 

Auginimo proceso metu   ir nuoplovos (srutos) panaudojamos     – pagal sutartis parduodamos  
 yra tvarkomas laikantis  ir  tvarkymo aplinkosaugos  aprašo, patvirtinto 2005 m. liepos 14 d. aplinkos ministro ir   

ministro  Nr. D1-367/3D-34. Sutartys pateikiamos Paraiškos 17 priede. 
 parduodamas  kaip   laukams  Pardavimo metu pasirašomos sutartys. 

 valykloje susidaro  dumblas, kuris flotatoriuje atskiriamas ir surenkamas  dumblo surinkimo talpoje, kurioje veikia 
 dumblo    dumblo  visoje talpoje. Iš šios talpos  dumblo siurbliu dumblas paduodamas   

kurioje šis šalutinis produktas nuvandeninamas. Nusausintas dumblas (iki 15  transporteriu surenkamas   Prisipildžius nusausinto dumblo 
konteineriui, jis uždengiamas ir priduodamas  tvarkytojui pagal  Sutarties kopija pateikiama Paraiškos priede Nr. 13. Vienu metu  
valykloje laikomas 1 konteineris, kuriame telpa iki 7 t sausinto dumblo.  tvarkytojas paima   ir    Vidutiniškai pilni 
dumblo konteineriai išvežami 2 kartus per 

  atliekos (pavadinimas, kodas):

Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

02 02 03
medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti
 atliekos

02 02 04
 valymo  susidarymo vietoje 

dumblas
 valymo  susidarymo vietoje 

dumblas
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Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

02 03 04
medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti
maisto  atliekos

15 01 01 popieriaus ir kartono popieriaus ir kartono 

15 01 02
 (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 
PET ir kitos  

15 01 03   

15 01 04   

15 01 05 kombinuotosios kombinuotosios 

15 01 06 mišrios mišrios 

15 01 07 stiklo stiklo 

15 01 09  iš  iš 

15 02 03
absorbentai,  medžiagos,  
ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 

02 02

absorbentai,  medžiagos,  
ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 

02 02

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos naudoti nebetinkamos padangos

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai

16 01 19 plastikas plastikas

16 01 20 stiklas stiklas

16 01 22 kitaip  sudedamosios dalys kitaip  sudedamosios dalys

16 01 99 kitaip  atliekos kitaip  atliekos

16 02 14 01
nebenaudojama  nenurodyta 16 

02 09–16 02 13
nebenaudojama 

16 02 16
sudedamosios dalys išimtos iš 

nebenaudojamos 
sudedamosios dalys išimtos iš 

nebenaudojamos 
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Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

16 06 04 01
 baterijos (išskyrus nurodytas 

16 06 03)
 baterijos

17 01 01 betonas betonas

17 01 02 plytos plytos

17 02 01 medis medis

17 02 02 stiklas stiklas

17 02 03 plastikas plastikas

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris

17 04 02 aliuminis aliuminis

17 04 03 švinas švinas

17 04 04 cinkas cinkas

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 09 04
mišrios  ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 
17 09 03

mišrios  ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 

17 09 03

18 02 03
atliekos,  rinkimui ir šalinimui 

netaikomi  reikalavimai, kad 
 išvengta infekcijos

atliekos,  rinkimui ir šalinimui 
netaikomi  reikalavimai, kad 

 išvengta infekcijos

18 02 08 vaistai, nenurodyti 18 02 07 vaistai, nenurodyti 18 02 07

19 08 14
kitokio   valymo  

dumblas, nenurodytas 19 08 13
kitokio   valymo  

dumblas, nenurodytas 19 08 13

20 01 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas

20 01 02 stiklas stiklas

20 01 34
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 

20 01 33
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 

20 01 33
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Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

20 01 36
nebenaudojama elektros ir  

 nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 
20 01 35 pozicijose

nebenaudojama elektros ir  

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 39 plastikai plastikai

20 01 40 metalai metalai

20 03 01 mišrios  atliekos mišrios  atliekos

20 03 07   atliekos   atliekos

16 02 09*
transformatoriai ir kondensatoriai, 

kuriuose yra PCB
transformatoriai ir kondensatoriai, 

kuriuose yra PCB

13 02 08*
kita variklio,   ir tepamoji 

alyva
panaudoti tepalai

13 05 08*
žvyro  ir naftos 

   
mišiniai

žvyro  ir naftos 
   

mišiniai

15 02 02*

absorbentai,  medžiagos  
kitaip   filtrus), 

 apsauginiai drabužiai, 
užteršti pavojingosiomis medžiagomis

tepaluotos  absorbentai

13 05 07*
naftos   

tepaluotas vanduo
naftos   

tepaluotas vanduo

16 02 11*

nebenaudojama  kurioje yra 
 

 
 (HCFC, 

HFC)

nebenaudojama  kurioje yra 
 

 
 (HCFC, 

HFC)

20 01 23*
nebenaudojama  kurioje yra nebenaudojama  kurioje yra 

16 06 01* švino akumuliatoriai švino akumuliatoriai
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Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

20 01 33*

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 
06 01, 16 06 02 arba 16 06 03  ir 

 baterijos ir akumuliatoriai, 
kuriuose yra  

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 
06 01, 16 06 02 arba 16 06 03  ir 

 baterijos ir akumuliatoriai, 
kuriuose yra  

18 02 02*
atliekos,  rinkimui ir šalinimui 

taikomi  reikalavimai, kad  
išvengta infekcijos

atliekos,  rinkimui ir šalinimui 
taikomi  reikalavimai, kad  

išvengta infekcijos

16 01 04*
eksploatuoti netinkamos transporto eksploatuoti netinkamos transporto 

16 01 07*  filtrai  filtrai

16 01 21*
pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 
13 ir 16 01 14

pavojingos sudedamosios dalys, 
nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 

13 ir 16 01 14

16 02 13*
nebenaudojama  kurioje yra 

    
16 02 09–16 02 12

nebenaudojama  kurioje yra 
    
16 02 09–16 02 12

16 02 15*
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos 

iš nebenaudojamos 
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos 

iš nebenaudojamos 

20 01 35*

nebenaudojama elektros ir  
 nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, 

kurioje yra   

nebenaudojama elektros ir  
 nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, 

kurioje yra   

20 01 21*
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio

16 05 06*

  medžiagos, 
  yra  
 arba kurios iš  sudarytos, 

   
 mišinius

  medžiagos, 
  yra  
 arba kurios iš  sudarytos, 

   
 mišinius
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Atliekos

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

1 2 3

15 01 10*
 kuriose yra  

  arba kurios yra jomis 
užterštos

 kuriose yra  
  arba kurios yra jomis 

užterštos

15 01 11*
    

oro talpyklas, kuriose yra  
   

    
oro talpyklas, kuriose yra  

   

20 01 37*
mediena, kurioje yra  mediena, kurioje yra  

12.1.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   naudoti ar šalinti) ir laikymas:

12  Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nenaudojamos. 

13  Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nešalinamos. 

14  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
 nepildoma, nepavojingosios atliekos neruošiamos naudoti ir (ar) šalinti. 

15  Leidžiamas laikyti   kiekis
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nelaikomos. 

16  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis  susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
 nepildoma, nepavojingosios atliekos nelaikomos. 

12.2.   apdorojimas (naudojimas ar šalinimas,   naudoti ar šalinti) ir laikymas:

17  Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos nenaudojamos. 
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18  Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos nešalinamos. 

19  Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos
 nepildoma, pavojingosios atliekos neruošiamos naudoti ir (ar) šalinti. 

20  Didžiausias leidžiamas laikyti   kiekis
 nepildoma, pavojingosios atliekos nelaikomos. 

13.  pagal  deginimo    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 
d.  Nr. 699   deginimo   patvirtinimo“, 8, 81 punktuose  

Nepildoma, atliekos nedeginamos. 

14.  pagal    eksploatavimo, uždarymo ir  po uždarymo   Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d.  Nr. 444     eksploatavimo, uždarymo ir  po 
uždarymo  patvirtinimo“, 50, 51 ir 52  reikalavimus.

Nepildoma,  neeksploatuojamas. 

15.   
   nenustatytos.

16. Reikalavimai   aplinkos monitoringui   subjekto monitoringo programai vykdyti.
  ir matavimai turi b ti vykdomi pagal kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2009 m. rugs jo 16 d. sakymu Nr. D1-546 „D l kio subjekt  aplinkos monitoringo nuostat  patvirtinimo“ reikalavimus parengt  ir nustatyta tvarka suderint  
kio subjekt  aplinkos monitoringo program . 

17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo 
Triukšmo poveikis  sveikatai vertinamas remiantis triukšmo teoriniu  naudojant   IMMI 

2012-1.
Triukšmo modeliavimas atliekamas 1,5 m aukštyje, atsižvelgiant  tai, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje vyrauja  

gyvenamieji namai. Gauti rezultatai lyginami su HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir  paskirties 
pastatuose bei  aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011) nurodytais triukšmo ribiniai dydžiai.

 veiklos triukšmo poveikis artimiausiai gyvenamajai aplinkai nustatomas vertinant:
•  triukšmo   viešojo naudojimo keliais,   kartu su esamu triukšmu ir lyginant  su HN 

33:2011 1  3 punkte  nustatytais ribiniais dydžiais;
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•  triukšmo  ir   veiklos teritorijoje, triukšmo    ir lyginant  su HN 33:2011 
1  4 punkte  nustatytais ribiniais dydžiais.

Rudaminos   triukšmo   viešojo naudojimo keliais iki  veiklos vietos, sukeliamo triukšmo modeliavimo 
rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD1 – 65 RD – 60 RD – 55

1 2 3 4

 19,  k. 55,5 57,8 48,7

 25,  k. 53,6 56,3 47,2

Užupio g. 7,  k. 53,6 54,9 45,8

Gamyklos g. 25, Rudaminos k. 55,7 57,7 47,7

Gamyklos g. 56, Rudaminos k.
Rudaminos  darželis 

55,3 57,4 47,4

Gamyklos g. 60, Rudaminos k.
policijos komisariatas

48,0 50,8 40,8

Rudaminos   ir  triukšmo   veiklos teritorijoje, triukšmo modeliavimo rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD – 55 RD – 50 RD – 45

1 2 3 4

 19,  k. 45,9 45,2 43,2

 25,  k. 45,3 44,8 42,7

Užupio g. 7,  k. 38,6 37,8 36,0

Gamyklos g. 25, Rudaminos k. 46,3 45,6 44,2

1 Taikomas ribinis dydis dBA pagal HN 33:2011.
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Triukšmo vertinimo vieta
Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktis
RD – 55 RD – 50 RD – 45

Gamyklos g. 56, Rudaminos k.
Rudaminos  darželis 

45,4 44,6 43,3

Gamyklos g. 60, Rudaminos k.
policijos komisariatas

46,1 45,0 43,8

Rudaminos  vykdomos  veiklos metu sukeliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 dienos, 
vakaro ir nakties metui    nei nuo  ir   veiklos teritorijoje, triukšmo  nei nuo   
viešojo naudojimo keliais, triukšmo 

   triukšmo   viešojo naudojimo keliais iki  veiklos vietos, sukeliamo triukšmo modeliavimo 
rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD – 65 RD – 60 RD – 55

1 2 3 4

 k. 10A 38,2 40,3 <35
 k. 3 40,1 42,5 <35
 k. 2 40,3 42,7 <35

 g. 1,  k. 41,9 44,2 36,3
Europos tarybos g. 1,  k. 41,8 44,5 36,2
Europos tarybos g. 2,  k. 40,9 43,4 35,1
Europos tarybos g. 4,  k. 43,1 46,2 37,5
Europos tarybos g. 6,  k. 43,1 46,2 37,5

Šilo g. 1,  k.    43,4 46,5 37,8
Šilo g. 3,  k.       43,5 46,3 37,8
Šilo g. 5,  k.      43,8 46,4 37,9
Šilo g. 7,  k.      43,7 46,0 37,6
Šilo g. 9,  k. 44,3 46,2 37,8

Šilo g. 11,  k. 40,7 42,2 34,6
Šilo g. 13,  k. 50,1 51,5 42,7
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   ir  triukšmo   veiklos teritorijoje, triukšmo modeliavimo rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD – 55 RD – 50 RD – 45

1 2 3 4

 k. 10A 41,5 40,1 39,3
 k. 3 42,1 40,3 39,7
 k. 2 41,2 39,1 38,6

 g. 1,  k. 36,7 <35 <35
Europos tarybos g. 1,  k. <35 <35 <35
Europos tarybos g. 2,  k. 36,2 <35 <35
Europos tarybos g. 4,  k. 36,4 <35 <35
Europos tarybos g. 6,  k. 36,5 <35 <35

Šilo g. 1,  k.    37,2 <35 <35
Šilo g. 3,  k.       37,6 35,1 <35
Šilo g. 5,  k.      37,9 35,4 <35
Šilo g. 7,  k.      38,0 35,6 35,0
Šilo g. 9,  k. 38,2 36,0 35,3

Šilo g. 11,  k. 38,4 36,1 35,3
Šilo g. 13,  k. 38,3 36,0 35,3

  vykdomos  veiklos metu sukeliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 dienos, vakaro 
ir nakties metui    nei nuo  ir   veiklos teritorijoje, triukšmo  nei nuo   viešojo 
naudojimo keliais, triukšmo 

   triukšmo   viešojo naudojimo keliais iki  veiklos vietos, sukeliamo triukšmo modeliavimo 
rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD – 65 RD – 60 RD – 55

1 2 3 4
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Triukšmo vertinimo vieta

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktis

RD – 65 RD – 60 RD – 55

 k. 11     49,5 49,0 42,8

Užupio g. 1,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 2,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 3,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 5,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 9,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 11,  k. <35 <35 <35

Užupio g. 13,  k. <35 <35 <35

   ir  triukšmo   veiklos teritorijoje, triukšmo modeliavimo rezultatai

Triukšmo lygis kiekvienu paros metu, dBA

diena vakaras naktisTriukšmo vertinimo vieta

RD – 55 RD – 50 RD – 45

1 2 3 4

 k. 11     37,8 35,3 35,8

Užupio g. 1,  k. 47,4 44,6 44,2

Užupio g. 2,  k. 41,1 38,8 39,4

Užupio g. 3,  k. 42,9 40,6 41,0

Užupio g. 5,  k. 43,4 41,3 41,5

Užupio g. 9,  k. 43,3 41,3 41,7

Užupio g. 11,  k. 42,0 39,9 40,5

Užupio g. 13,  k. 41,2 39,1 39,7
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  vykdomos  veiklos metu sukeliamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 dienos, vakaro 
ir nakties metui    nei nuo  ir   veiklos teritorijoje, triukšmo  nei nuo   viešojo 
naudojimo keliais, triukšmo  

Triukšmo mažinimo  nenumatomos.
           Triukšmo vertinimo ataskaita pateikiama Paraiškos 19 priede.

18.  eksploatavimo laiko ribojimas
Informacijos apie  eksploatavimo laiko   

          19.  kvapams sumažinti, pvz.,  uždengimas / uždarymas,   užpildant rezervuarus, surinkimas ir 
apdorojimas, tinkamas   spalvos parinkimas  šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina    

 vertinimas atliktas remiantis 2016 m. atlikta ir Aplinkos apsaugos  (toliau – AAA) 2016-03-18 raštu Nr. (28.1)-A4-2822 priimta 
AB „Vilniaus paukštynas“  Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos ataskaita, 2019 m. atlikta ir AAA 
2019-04-25 raštu Nr. (30.1)-A4-3283 priimta AB „Vilniaus paukštynas“ Rudaminos Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 
ataskaita, 2015 m. liepos 31 d. Atrankos išvada    ir  cecho rekonstravimo Gamyklos g., 27, Rudamina, Vilniaus r. poveikio 
aplinkai vertinimo.

Skleidžiamus kvapus reglamentuoja HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“. Didžiausios leidžiamos kvapo 
koncentracijos   yra 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3). 

AB „Vilniaus Paukštynas“ užsakymu 2018 m.   buvo atlikti  skleidžiamo kvapo tyrimai  matavimai), siekiant išsiaiškinti 
kvapo  matavimo (ne teorinio   taršos šaltiniuose  medžiagas   Kvapas buvo matuojamas 7 
taškuose. Kvapo  protokolai pateikiami  poveikio  ataskaitoje (Paraiškos 15 priedas). 

Matavimas parinkti   galintys skleisti taršos šaltiniai.   prilygintos analogiškiems taršos šaltiniams imant  
  Visos  technologiškai panašios,  buvo parinktos 3  pagal jose    visoms  

taikyta didžiausia išmatuota  kvapo koncentracija.
Siekiant  objekto    buvo atliktas  sklaidos modeliavimas. Modeliavimas atliktas trimis scenarijais, naudojant 

skirtingus kvapo koncentracijos   
•   pagal oro taršos    kvapo vienetus; 
• matavimo  gautus kvapo vienetus; 
• maksimalius kvapo vienetus.
Parengta   poveikio  ataskaita pateikiama Paraiškos 15 priede. Rudaminos  maksimali kvapo koncentracija 

pasiekiama sklypo riboje 10 OUE/m3,   sklypo ribose – 9 OUE/m3,   sklypo ribose – 9 OUE/m3.

Kvapo sklaidos   
Kvapo 

koncentracijos 
pasirinkimo 

Teršalo 
pavadinimas

 
 

OUE/m3

Komentarai  ir 
procentilis)

Pažemio koncentracija už 
teritorijos  OUE/m3

Pažemio koncentracija 
  dalimis

1 2 3 4 5 6
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Kvapo 
koncentracijos 

pasirinkimo 
Teršalo 

pavadinimas

 
 

OUE/m3

Komentarai  ir 
procentilis)

Pažemio koncentracija už 
teritorijos  OUE/m3

Pažemio koncentracija 
  dalimis

1 2 3 4 5 6
 padalinys

Matavimas kvapas 8 valandine 98,08% 6 0,75
kvapas 8  valandine 98,08% 0,1 0,013

Pagal didžiausias 
kvapo vertes

kvapas 8 valandine 98,08% 6 0,75

 padalinys
Matavimas kvapas 8 valandine 98,08% 7 0,87

kvapas 8  valandine 98,08% 0,1 0,013
Pagal didžiausias 

kvapo vertes
kvapas 8 valandine 98,08% 7 0,87

Rudaminos padalinys
Matavimas kvapas 8 valandine 98,08% 6 0,75

kvapas 8  valandine 98,08% 7 0,87
Pagal didžiausias 

kvapo vertes
kvapas 8 valandine 98,08% 8 100

    tarša
Pagal didžiausias 

kvapo vertes
kvapas 8 valandine 98,08% 8 100

Maksimalios kvapo  gautos  pateikiamos  Iš kvapo sklaidos  matyti, kad didžiausia kvapo koncentracija 10 
OUE/m³ galima Rudaminos  teritorijos viduje. Už  teritorijos    kryptimi galima didžiausia 8 OUE/m³ kvapo koncentracija. 
Tolstant nuo kvapo taršos  kvapo koncentracija  nes kvapas sklaidosi aplinkos ore.   galima maksimali 9 OUE/m³ kvapo 
koncentracija, kuri už teritorijos  gali siekti 7 OUE/m³.   galima maksimali 9 OUE/m³ kvapo koncentracija, kuri už teritorijos  
gali siekti 6 OUE/m³.

Maksimali galima kvapo koncentracija (6 OUE/m3) artimiausiose gyvenamosiose teritorijose gali  užfiksuota šalia  padalinio  
gyvenamojoje teritorijoje (Nr. 7). Šalia Rudaminos padalinio  gyvenamosiose teritorijose galima 4 OUE/m3 kvapo koncentracija. Šalia  
padalinio  gyvenamosiose teritorijose galima 3 OUE/m3 kvapo koncentracija.  sklaidos  su artimiausiomis gyvenamosiomis 
teritorijomis pateikiami Paraiškos 15 priede.

 sklidimo iš  mažinimo  atsižvelgiant  ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas 
kvapams mažinti.
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Atsižvelgiant ES GPGB informacinius dokumentus,   mažinimui taikomos  –  su sumažintu  kiekiu taikymas, 
taip sumažinant amoniako  iš   

Prie utilizacijos cecho       40–50 proc. skerdimo  šaldoma ir parduodama  
 fermoms, kaip pašaras. Atitinkama dalimi  utilizacijos ceche   gamybos  kiekis ir šio proceso metu išsiskiriantys 

kvapai. Utilizacijos ceche iš utilizacijos  išsiskiriantys garai su kvapus  teršalais (odorantais) yra kondensuojami garo aušintuvuose. 
Kondensatas  sistema patenka    kartu su kitomis  ir  nuotekomis. Po kondensacijos apvalytas oras tiekiamas 
 vandens talpyklas-absorberius ir skruberius. Inventorizacijos atlikimo metu  sulaikymo efektyvumas  50%. Dabartiniu metu vykdoma 

 modernizacija. Modernizavus oro nutraukimo   sulaikymas  iki 85%  kiekio.  aušintuvai, vandens 
talpyklos-absorberiai vertinamos kaip technologinio  dalis. Skruberiai 

 ir  auginimo procese  pagrindinis  sukeliantis teršalas yra amoniakas.   sistema 
laipsniškai modernizuojama siekiant užtikrinti     taps mažiau palanki bakterijoms, kurios išskiria  Atnaujinta šildymo–

 sistema amoniako  sumažins 20–30 %.
 ir  auginimo metu    dengtomis priekabomis pervežamas  naujai     

perkrovimo  iš kurios  kaip galima  perduodamas     Dengta  apsaugo  nuo 
aplinkos poveikio  lietaus,    nemalonus kvapas. Šiltuoju  laiku, kai galima didžiausia kvapo koncentracija, mešlo 
surinkimo, pakrovimo ir iškrovimo  metu yra naudojama  ir  nusodinimo  – vandens  patranka (gali  pridedama 

 ar    kvapus).

20. Kitos leidimo  ir reikalavimai pagal  65 
1.  privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas  aktuose nustatytais terminais.
2.  operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos  ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybai 

apie bet kokius planuojamus   arba veikimo pasikeitimus ar  kuris gali daryti  aplinkai.
3.  teritorija privalo  tvarkoma ir  taip, kad  išvengta  ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens 

užteršimo bet kokiais teršalais.
4. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybai apie pažeistas šio 

leidimo    aplinkai   arba  ir nedelsiant imtis  apriboti  aplinkai ir užkirsti  galimiems 
incidentams ir avarijoms ateityje. 

5. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos  turi  pilnai sutvarkyta, kaip numatyta  projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai 
nutraukdamas  jos vykdytojas privalo  dirvožemio ir   užterštumo    atžvilgiu. Jei   
eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir   skiriasi nuo   eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi 
imtis    tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti  eksploatavimo vietos  

6. Sekti  apie vykdomos  veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti  jas pritaikyti. Pasikeitus norminiams 
dokumentams, atsiradus naujiems ar  naujus technologinius sprendimus –    geriausiems prieinamiems gamybos  
ir, esant poreikiui, pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir  

7. Vadovautis   aplinkos monitoringo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20019-09-16  Nr. D1-546  
  aplinkos monitoringo  patvirtinimo“ reikalavimais, vykdant 
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8. Parengti Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos  per metus nuo  paleidimo, o pasikeitus  aplinkos 
    bei kiekiui ar atsiradus naujam taršos šaltiniui/naujiems taršos šaltiniams informuoti Aplinkos apsaugos  ir paruošti 

Aplinkos oro taršos šaltini  ir iš j  išmetam  teršal  inventorizacijos ataskait  ar j  atitinkamai patikslinti.
9. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai turi  saugiai   ir saugojami nuo atsitiktinio  sunaikinimo/sugadinimo.
10. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.
11. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad vykdant   bus taikomos visos TIPK paraiškoje numatytos neigiamo poveikio aplinkai 

mažinimo 
12. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

 paskirties pastatuose bei  aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d.  Nr. V-
604  Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir  paskirties pastatuose bei  gyvenamoje 
aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojami triukšmo ribiniai dydžiai.

13. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turi  užtikrinta Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos   gyvenamosios 
aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore  patvirtinimo“ reglamentuojama kvapo  

14. Turi  užtikrinta, kad  veiklos vykdymo metu kvapo emisija iš kiekvieno taršos šaltinio  TIPK paraiškoje pateikto dydžio:
1) Rudaminos 
1.1. Nr. 001 – 3311,53 OUE/s  dujiniai katilai);
1.2. Nr. 007  – 254,92 OUE/s 
1.3. Nr. 002  – 59,07 OUE/s   suvirinimo pusautomatis);
1.4. Nr. 005 – 27,39 OUE/s   patalpos ventiliacija);
1.5. Nr. 084 – 28,65 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.6. Nr. 085– 8,98 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.7. Nr. 086 – 28,76 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.8. Nr. 087– 26,88 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.9. Nr. 088– 6,94 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.10. Nr. 089– 16,33 OUE/s (administracija, vandens šildymo katilas);
1.11. Nr. 090 – 2543,78 OUE/s  cechas, garo katilas);
1.12. Nr. 091 – 1611,05 OUE/s  cechas, termoalyvos katilas);
1.13. Nr. 092 – 1871,71 OUE/s  cechas, termoalyvos katilas);
1.14. Nr. 081 – 105,21 OUE/s  dujinis katilas);
1.15. Nr. 011 – 2649,77 OUE/s  dujinis katilas);
1.16. Nr. 012 – 28,25 OUE/s   generatorius);
1.17. Nr. 013 – 85,82 OUE/s   generatorius);
1.18. Nr. 014 – 22,31 OUE/s  dujinis degiklis);
1.19. Nr. 015 – 124,91 OUE/s   generatorius);
1.20. Nr. 017 – 13,68 OUE/s  dujinis degiklis);
1.21. Nr. 018 – 49,55 OUE/s   generatorius);
1.22. Nr. 020 – 59,49 OUE/s   generatorius);
1.23. Nr. 021 – 11,97 OUE/s  patalpos  ortakis);
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1.24. Nr. 078 – 31,08 OUE/s   generatorius);
1.25. Nr. 079 – 52,38 OUE/s   generatorius);
1.26. Nr. 080 – 0,90 OUE/s  patalpos  ortakis);
1.27. Nr. 082 – 28935,77 OUE/s (utilizavimo cechas, virinimo katilas);
1.28. Nr. 083 – 28922,98 OUE/s (utilizavimo cechas, virinimo katilas);
1.29. Nr. P1 (022-058) – 7,6 OUE/m2/s 
1.30. Nr. P2 (052-059) – 9,0 OUE/m2/s 
1.31. Nr. P3 (060-063) – 8,6 OUE/m2/s 
1.32. Nr. P4 (064-073) – 6,8 OUE/m2/s 
1.33. Nr. P5 (074) – 14 OUE/m2/s 
1.34. Nr. P6 (075-077) – 7,9 OUE/m2/s 
1.35. Nr. 602 – 20 OUE/m2/s 
1.36. Nr. 601 – 20 OUE/m2/s 
1.37. Nr. P7 – 2,73 OUE/m2/s  valykla);
1.38. Nr. P8 – 20 OUE/m2/s  krovimas);
1.39. Nr. P9 – 20 OUE/m2/s  krovimas);
1.40. Nr. P10 – 20 OUE/m2/s  krovimas);
2)  
2.1.  Nr. 001 – 468,088 OUE/s  dujinis katilas);
2.2.  Nr. 044  – 12,898 OUE/s (administracija, dujinis katilas);
2.3.  Nr. 045  – 27,551 OUE/s (administracija, dujinis katilas);
2.4.  Nr. 046 – 64,939 OUE/s (administracija, dujinis katilas);
2.5.  Nr. 047 – 65,143 OUE/s (administracija, dujinis katilas);
2.6.  Nr. 007 - 041– 14 OUE/m2/s 
2.7.  Nr. 601 – 20 OUE/m2/s 
2.8.  Nr. P1– 20 OUE/m2/s  krovimas iš 
2.9.  Nr. P2– 20 OUE/m2/s  krovimas iš 
2.10. Nr. P3– 20 OUE/m2/s  krovimas iš 
2.11. Nr. P4– 20 OUE/m2/s  krovimas iš 

15. Esant artimiausioje gyvenamojoje   nusiskundimams,   bus vykdoma pagal Lietuvos higienos  HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos   gyvenamosios aplinkos ore“ ir   gyvenamosios aplinkos ore taisykles, triukšmo  bus 
vykdoma pagal Nacionalinio  sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m.  30 d. direktoriaus  VKE-396 

  triukšmo  vykdymo  patvirtinimo“.
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO 

Nr. VR-4.7-V-01-V-7/T-V.8-33/2020 PRIEDAI

1. AB „Vilniaus paukštynas“,  Gamyklos g. 27, Rudaminoje., Vilniaus r., paraiška Taršos 
integruotos prevencijos ir  leidimui pakeisti be  (103 psl.).

2. Paraiškos suderinimas su Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Vilniaus departamentu 2020-09-17 raštu Nr. (10-11 14.3.12E)2 -69407, kopija (4 psl.).

3.  su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
3.1. Aplinkos apsaugos  2018-06-06 rašto Nr. (30.1)-A4-5429  AB „Vilniaus paukštynas“ 

paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 2020-05-04 rašto Nr. (30.1)-A4-897  AB „Vilniaus paukštynas“ paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“, 2020-07-22 rašto Nr. (30.1)-A4-1170  AB „Vilniaus paukštynas“ paraiškos TIPK 
leidimui pakeisti“ ir 2020-09-15 rašto Nr. (30.1)-A4E-7999  AB „Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“,  Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Vilniaus departamentui, kopijos (4 psl.);

3.2. Aplinkos apsaugos  2018-06-06 rašto Nr. (30.1)-A4-5431 „Pranešimas apie AB „Vilniaus 
paukštynas“ paraiškos  TIPK leidimui pakeisti“, 2020-05-04 rašto Nr. (30.1)-A4-898 „Pranešimas apie AB 
„Vilniaus paukštynas“ paraiškos  TIPK leidimui pakeisti, 2020-07-22 rašto Nr. (30.1)-A4-1168 
„Pranešimas apie AB „Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos  TIPK leidimui pakeisti, 2020-09-15 
rašto Nr. (30.1.)-A4E-7998 „Pranešimas apie AB „Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos  TIPK 
leidimui pakeisti ir 2020-10-06 rašto Nr. (30.1.)-A4E-8735  AB „Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos 
gavimo TIPK leidimui pakeisti“,  Vilniaus  rajono  administracijai, kopijos (7 psl.);

3.3. Aplinkos apsaugos  2018-06-06 rašto Nr. (30.1)-A4-5428  AB „Vilniaus paukštynas“ 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, 2020-05-04 rašto Nr. (30.1)-A4-896  AB „Vilniaus paukštynas“ paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“, 2020-07-22 rašto Nr. (30.1)-A4-1169  AB „Vilniaus paukštynas“ paraiškos TIPK 
leidimui pakeisti“ ir 2020-09-15 rašto Nr. (30.1)-A4E-8000  AB „Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“,  Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kopijos (4 psl.);

3.4. Aplinkos apsaugos  2018-07-13 rašto Nr. (30.1)-A4-6555  paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti“, 2020-05-29 rašto Nr. (30.1)-A4E-4646 „Sprendimas  AB „ Vilniaus paukštynas“ patikslintos 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti  ir 2020-08-27 rašto Nr. (30.1)-A4E-7478 „Sprendimas  AB „ 
Vilniaus paukštynas“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti   AB „Vilniaus paukštynas“, 
kopijos (6 psl.);

3.5. Aplinkos apsaugos  2020-10-20 rašto Nr. (30.1)-A4E-9380 „Sprendimas  AB „Vilniaus 
paukštynas“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti   AB „Vilniaus paukštynas“, kopija (1 
psl.).

4.  subjekto aplinkos monitoringo programa.

2020 m.         d.
          sudarymo data)

AAA direktoriaus pavaduotoja,                   Aldona   
atliekanti direktoriaus funkcijas                         (Vardas,                                         (parašas)

                                                             A. V




