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SPRENDIMAS
DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2020-05      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Vilniaus paukštynas“, 
esančios Gamyklos g. 27, Rudaminoje, Vilniaus r., patikslintą paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama 
ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl, vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, 
priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam 
patikslinimui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Vilniaus departamento 2020-05-19 raštu Nr. (10-11 14.3.12 E)2-23827, Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos 2020-05-15 raštu Nr. A33(1)-3487 pateiktas pastabas ir žemiau išdėstytas Agentūros 
pastabas:

1. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę pagal 2017 m. vasario 15 d priimtą Komisijos 
įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/75/ES nustatomos GPGB išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo.

2. Prašome pagrįsti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekių pasikeitimus, lyginant su Paraiška, 
pateikta 2018-11-26 raštu Nr. S/342A (toliau – Ankstesnė paraiška), pridedant skaičiavimus.

3. Paraiškos 19 punkte nurodyta, kad per parą susidaro 45 m3 buitinių nuotekų, kas 
prieštarauja atrankos išvadoje dėl mėsos kepsnių ir pusgaminių cecho rekonstravimo poveikio 
aplinkai vertinimo, priimtoje 2015-07-31 raštu Nr. (15.8)-A4-8433 ir pratęstoje 2018-04-11 raštu Nr. 
(28.7)-A4-3394, pateiktiems duomenims ir Ankstesnėje paraiškoje pateiktiems duomenims.

4. Prašome paaiškinti ar gamybinėms nuotekoms taikomas papildomas valymas (40μm 
mikrofiltras), kuris buvo numatytas Ankstesnėje paraiškoje. 

5. Prašome patikslinti Paraiškos 18 lentelę, pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento3 
reikalavimus.

6. Neteisingai užpildytas Paraiškos XI skyrius.

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“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, parvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nauja redakcija nuo 2019-11-01
2
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7. Ankstesnėje paraiškoje buvo rašoma, kad nuotekų valymo metu susidaręs dumblas 
maišomas su mėšlu ir parduodamas kaip trąša ūkininkams, dabar pateiktoje Paraiškoje rašoma, kad 
parduodamas su mėšlu ūkininkams. Prašome tiksliau aprašyti nuotekų valymo metu susidariusio 
dumblo tvarkymo procesą, nurodant kokį kiekį ir kokiu pavidalu (atskirai kaip dumblas, ar sumaišytas 
su mėšlu) parduodamas ūkininkams, taip pat nurodykite koks kiekis nuotekų valymo metu 
susidariusio dumblo perduodama tvarkymui atliekų tvarkytojams.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo4 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo 
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones5, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. būdu, t. y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl 
prašome pateikti nuskenuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti6.
PRIDEDAMA:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamento 2020-05-19 rašto Nr. (10-11 14.3.12 E)2-23827 kopija, 3 lapai.
2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2020-05-15 rašto Nr. A33(1)-3487 kopija, 2 

lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
5 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
6 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI NEDERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas (toliau – Vilniaus departamentas), išnagrinėjęs AB „Vilniaus paukštynas“ ūkinės veiklos 
Vilniaus r., Rudaminoje, Gamyklos g. 27, paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti dokumentus (toliau – Paraiška), pagal kompetenciją teikia atsakymą.

Vilniaus departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 
ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis teikia pastabą – Paraiškoje 
pateikta nepagrįsta informacija apie ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo ir skleidžiamų kvapų poveikį 
artimiausioms gyvenamosioms ir visuomeninėms teritorijoms, kadangi:

1. paraiškos dokumentuose nenurodyta kokie planuojami nauji ūkinės veiklos sprendiniai, kurie 
susiję su kvapų tarša;

2. paraiškos dokumentuose nenurodyta kokios kvapų emisijos naudotos kvapų sklaidos 
modeliavimui;

3. sklaidos modeliavime neįvertintas suminis visų taršos šaltinių skleidžiamas kvapas;
4. nepagrįstas faktiniais tyrimais išmatuotos kvapo vertės naudojimas skaičiavimuose, kadangi 

trijuose UAB „Vilniaus paukštynas“ paukštynuose yra 92 paukštidės ir 3 mėšlidės, kvapų skaičiavimuose 
vadovaujamasi tik pagal 3 paukštidžių ir 1 mėšlidės faktinius matavimus;

5. neįvertintas suminis trijų paukštynų skleidžiamas kvapas ir jo poveikis artimiausioms 
gyvenamosioms teritorijoms;

6. atlikti triukšmo matavimai yra momentiniai ir neatspindi visos paros metu vykdomos veiklos 
keliamo triukšmo poveikio artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms ir patalpoms.

Vilniaus departamento direktorė                            Rolanda Lingienė
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DĖL  PATIKSLINTOS  PARAIŠKOS  TARŠOS  INTEGRUOTOS  PREVENCIJOS  IR
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) išnagrinėjo pranešimą
apie AB „Vilniaus paukštynas“, esančios Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos
g.  27,  patikslintą  paraišką  pakeisti  Taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  (toliau-  TIPK
leidimas) leidimą.

Vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. D1-528 „Dėl  Taršos integruotos prevencijos  ir  kontrolės leidimų,  išdavimo,  pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 73 p., pastabų dėl  pateiktos paraiškos turinio ir
TIPK leidimo reikalavimų nustatymo Savivaldybė neturi.

Pažymime,  kad  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstatymo 24
straipsnio  1  dalyje  nurodyta,  kad  sanitarines  apsaugos  zonas  privalo  nustatyti  asmenys,
projektuojantys,  statantys,  rekonstruojantys  (norintys  keisti  ūkinę  veiklą,  didinti  jos
intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama
vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba planuojantys
šių statinių teritorijas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatymo  reikalavimais,  AB „Vilniaus  paukštynas“  turi
įteisinti visiems savo eksploatuojantiems objektams sanitarines apsaugos zonas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir
29 str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. 

Administracijos direktorė                                                                   Liucina Kotlovska
                                                                                   

J. Volodko, (8 5) 275 0013, el. p. jolanta.volodko@vrsa.lt
K. Bialous-Krepštul (8 5) 240 0527, el. p. katarzyna.Bialous-Krepštul  @vrsa.lt     
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