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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI LIT EGG UAB KAUŠĖNŲ PAUKŠTYNAS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2020-07-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo LIT EGG UAB Kaušėnų 
paukštynas, esančio Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams Nr. P1-66, Nr. P1-75, P1-81 ir Nr. T-Š.6-16/2015 
(toliau – TIPK leidimai) 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 Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-17 raštu Nr. (5.3)-AD5-9428 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. 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.

2. Lydraštyje prie Paraiškos rašoma, kad paukštyne vykdoma ūkinė veikla nepasikeitė 
(paukščių laikymo vietų nepadidėjo, įrenginių nemodernizavo ir pan.), tačiau Paraiškos 10 punkte 
nurodytas daug didesnis susidarančio mėšlo kiekis nei nurodyta susidarančio mėšlo kiekio suma pagal 
dabar galiojančius TIPK leidimus. 

3. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad LIT EGG UAB Kaušėnų paukštyne per metus susidaro 
26165,46 t mėšlo ir šis mėšlo kiekis 2 kartus per savaitę išvežamas tiesiai iš paukštidžių. Prašome 
paaiškinti tai koks kiekis mėšlo susidaro per metus ir koks mėšlo kiekis išvežama per savaitę.

4. Paraiškos 10 punkte rašoma apie susidarantį bendrą mėšlo kiekį abiejuose paukštynuose. 
Prašome paaiškinti, kokie paukštynai minimi ir kodėl Paraiškoje nurodomas abiejuose paukštynuose 
susidarančio mėšlo kiekis.

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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5. Paraiškos 10 p. rašoma, kad, esant būtinumui, mėšlas gali būti kaupiamas 2 sandėliuose, 
kurie talpina iki 15000 t mėšlo, tačiau dabar galiojančiuose TIPK leidimuose nurodyta, kad 
sandėliuose galima talpinti 6000 t mėšlo. Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

6. Paraiškos 10 punkte, lyginant su galiojančiais TIPK leidimais, nurodyti skirtingi 
eksploatuojamu gręžinių numeriai, prašome patikslinti.

7. Ūkinė veikla nesikeitė, bet padidėjo iš gręžinių išgaunamo vandens kiekis iki 64639,82 
m3/metus, nors dabar galiojančiuose TIPK leidimuose iš visų trijų gręžinių didžiausias leidžiamas 
išgauti vandens kiekis yra 51032 m3/metus. Prašome išaiškinti šį neatitikimą.

8. Neaiškus nuotekų tvarkymo būdas. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad paukštidžių plovimo 
nuotekos (srutos) bus kaupiamos rezervuaruose ir išsiurbiamos į specialią transporto priemonę, 
Paraiškos 4 lentelėje nurodyta, kad gamybinės (paukštidžių plovimo) nuotekos kanalizuojamos į 
įrengtą nuotekų sukauptuvą ir priduodamos valyti į Tryškių valymo įrenginius, Paraiškos 19 punkte 
nurodyta, kad gamybinės nuotekos surenkamos nuotekų kauptuvuose ir pagal sutartį Nr. 2019/02 su 
UAB „Eigirdžių agrofirma“ yra išvežamos tolimesniam jų tvarkymui. 

9. Praleistas Paraiškos 11 punktas.
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. Prašome paaiškinti, kodėl beveik dvigubai padidėjo išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekis, 
lyginant su Inventorizacijos ataskaita, kuri priimta Agentūros 2020-05-04 raštu Nr. (30.1)-A4E-3593.

12. Paraiškos 11 lentelėje taršos šaltiniams Nr. 111 ir Nr. 112 teršalų ribinės vertės turi būti 
nustatytos pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas LAND 43-20133.

13. Prašome pateikti Paraiškos 18 lentelės 10 ir 12 grafose pateiktų duomenų skaičiavimus.
14. Prašome pateikti Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos 2019-2023 m. 

suderinimo raštą.
15. 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.

16. Prašome pateikti LIT EGG UAB Kaušėnų paukštyno ūkinės veiklos aplinkos oro 
užterštumo sklaidos modeliavimą, atkreipiame dėmesį, kad prie Paraiškos pateiktas 2011 m. UAB 
„Vyturys“  ūkinės veiklos aplinkos oro užterštumo sklaidos modeliavimas.

17. Agentūra 2020-05-15 raštu Nr. (30.1)-A4E-4067 priėmė sprendimą, kad UAB LIT EGG 
Kaušėnų paukštynas gali turimus TIPK leidimus Nr. T-Š.6-19/2015, Nr. P1-81, Nr. P1-75, Nr. P1-66 
apjungti į vieną leidimą, kur vienas iš turimų TIPK leidimų turi būti pakeistas, o kitų TIPK leidimų 
galiojimas panaikinamas. Paraiška TIPK leidimui pakeisti bei informacija, reikalinga TIPK leidimų 
panaikinimui Agentūrai turėjo būti pateikta iki š.m. liepos 3 d. Atkreipiame dėmesį, kad informacija 
TIPK leidimų panaikinimui nebuvo pateikta.

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 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 
patvirtinimo“.
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Informuojame, kad, vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių4, 
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 apskųsti5.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-06-17 rašto Nr. (5.3)-AD5-9428 kopija, 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja, Aldona Teresė Kučinskienė
atliekanti direktoriaus funkcijas

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

4 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“
5 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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Į 2020-06-11 Nr. (30.1)-A4-979

Aplinkos apsaugos agentūrai,
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
el.paštas aaa@aaa.am.lt

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS  
LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius išnagrinėjęs LIT EGG, UAB Kaušėnų 
paukštynas, (Vyturio g. 2, Kaušėnų k., Plungės r. sav.) paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška), atkreipia dėmesį, kad nėra aiškus paukštidžių 
plovimo nuotekų, kurios skirtingose paraiškos vietose vadinamos gamybinėmis nuotekomis arba 
srutomis, tvarkymas:

1. Paraiškos 10 punkte (15 psl.) nurodyta, kad paukštidžių plovimo nuotekos (srutos) bus 
kaupiamos 3-juose sandariuose rezervuaruose ir ištraukiamos specialia transporto 
priemone,

2. Paraiškos 4 lentelėje (22 psl.) nurodyta, kad gamybinės (paukštidžių plovimo) nuotekos 
kanalizuojamos į įrengtą nuotekų sukauptuvą ir pagal sutartį priduodamos valyti į 
Tryškių valymo įrenginius (sutartis prie paraiškos nepridėta).

3. Paraiškos 19 punkte (51 psl.) nurodyta, kad gamybinės nuotekos surenkamos į nuotekų 
kauptuvą ir pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. 2019/02 su UAB „Eigirdžių agrofirma“  
(sutartis prie paraiškos pridėta, 6 priedas), yra išvežamos tolimesniam jų tvarkymui.

Pažymime, kad srutų ir gamybinių nuotekų tvarkymui taikomi skirtingi reikalavimai. 

Direktorė Inga Buzienė

Vaida Rūkienė, tel. 8 614 38272, el. p. vaida.rukiene@aad.am.lt
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