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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI LIT EGG UAB UBIŠKĖS PAUKŠTYNAS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-08-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo LIT EGG UAB Ubiškės 
paukštynas, esančio Levenčių g. 2, Ubiškės mstl., Telšių r, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-48 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Paraiškos 9 punkte turi būti aprašyta apie suskystintų dujų saugojimo talpyklas.
2. Paraiškos tekste nurodyti priedai neatitinka Paraiškos XIV skyriuje nurodytų priedų.
3. Nepateiktas susidarančio mėšlo kiekio apskaičiavimas. 
4. Nėra aiškus paukštidžių plovimo nuotekų priskyrimas kuriai nors nuotekų kategorijai. 

Skirtingose Paraiškos vietose tai yra vadinama technologinėmis nuotekomis, gamybinėmis 
nuotekomis ar srutomis. Prašome suvienodinti sąvokas.

5. Paraiškos 10 punkte turi būti pateikta išsamesnė informacija apie nuotekų sukauptuvą.
6. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad užterštos nuotekos kanalizuojamos į nuotekų 

sukauptuvą, tačiau į specialias transporto priemones srutos išsiurbiamos iš rezervuarų. Prašome 
suvienodinti sąvokas.

7. Nepateikta schema su pažymėtomis nuotekų išleistuvų ir nuotekų šalinimo vietomis ir 
numeriais.

8. Praleistas Paraiškos 11 punktas.
9. Ūkinė veikla nesikeitė, bet padidėjo gamybinėms reikmėms sunaudojamo vandens kiekis 

lyginant su galiojančiu TIPK leidimu. Prašome išaiškinti šį neatitikimą.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija 
galiojusi iki 2020-07-17).
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10. Paraiškos 10 ir 11 lentelės turi būti užpildytos pagal taršos šaltinius. Taršos šaltinis – tai 
įrenginys ar vieta iš kurio  teršalai patenka į aplinkos orą. Taršos šaltinio sąvokos apibrėžimą galima 
rasti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo 
taisyklėse2.

11. Pateikti išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimo protokolus.
12. Prašome paaiškinti, kodėl daugiau kaip dvigubai padidėjo išmetamų į aplinkos orą 

teršalų kiekis, papildomai įvertinus tik paukštidę Nr. 2, lyginant su Inventorizacijos ataskaita, kuri 
priimta Agentūros 2020-05-08 raštu Nr. (30.1)-A4E-3799.

13. Nepateiktas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius.
14. Prašome pateikti Paraiškos 18 lentelės 10 ir 12 grafose pateiktų duomenų skaičiavimus.
15. Prašome pateikti Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos 2019-2023 m. 

suderinimo raštą.
16. Prie Paraiškos pateiktoje monitoringo programoje nurodyta, kaip vertinama gruntinio 

vandens kokybė komplekso ir tręšimo laukų teritorijoje, tačiau Paraiškoje teigiama, kad laukų 
tręšimas nebus vykdomas. Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

17. Prašome pateikti LIT EGG UAB Ubiškės paukštyno ūkinės veiklos aplinkos oro 
užterštumo sklaidos modeliavimą Atkreipiame dėmesį, kad prie Paraiškos pateiktas 2011 m. UAB 
„Vyturys“  Ubiškės paukštyno ūkinės veiklos aplinkos oro užterštumo sklaidos modeliavimas 
skirsis dėl pasikeitusio išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio.

Informuojame, kad, vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių3, 
4.1411.2 papunkčiu, už TIPK leidimo pakeitimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava, kurios dydis 
501 euras.

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

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, te. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
3 Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12- 15 
nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo 
taisyklių patvirtinimo“.
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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