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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „BERŽŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2021-01-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-11-17 raštu „Dėl paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti pateikimo“ pateiktą UAB „Beržų kompleksas“ padalinių, esančių Jonavos r. 
(Šilų sen., Šilų k.; Šilų sen., Praulių k.; Kulvos sen. Trakų k.; Žeimių sen., Blauzdžių k.) (toliau – 
Įrenginiai) paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) 
pakeisti (toliau – Paraiška).
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Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2020-12-16 raštu Nr. (2-11 
14.3.12E)2-135719 pateiktas pastabas, Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – 
Savivaldybė) 2020-12-04 raštu Nr. 6B-22-6033 „Dėl UAB „Beržų kompleksas“ paraiškos TIPK 
leidimui pakeisti“ pateiktą informaciją, kad nuolat iš gyventojų gaunami skundai dėl sklindančių 
kvapų galimai iš Įrenginiuose vykdomos ūkinės veiklos, Jonavos rajono Šilų bendruomenės 2020-
11-27 raštu Nr. 2020/11/27 „Dėl UAB „Beržų kompleksas“ veiklos poveikio pastabų/klausimų 
pateikimo“ pateiktas pastabas, Paberžės k., ir Kvietkučių k. gyventojų 2020-12-01 raštu pateiktą 
informaciją dėl Šilų kaime esančio Įrenginio vykdomos veiklos metu sklindančių kvapų, Jonavos 
rajono savivaldybės administracijos Žeimių seniūnijos (toliau – Seniūnija) 2020-12-03 raštu Nr. 
SD-41 „Dėl UAB „Beržų kompleksas“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ pateiktas pastabas dėl 
Paraiškoje netiksliai nurodytų atstumų nuo gyvenviečių iki Blauzdžių gamybinio padalinio fermų; 
dėl šio padalinio nustatytos sanitarinės apsaugos zonos; dėl iš šio padalinio rezervuarų sklindančio 
kvapo, skysto mėšlo laikymo, maišymo ir gabenimo metu, Jonavos rajono Kulvos kaimo 
bendruomenės 2020-12-02 raštu „Dėl UAB „Beržų kompleksas“ teikiamos paraiškos“ pateiktas 
pastabas dėl Paraiškoje pateiktų netikslių geografinių duomenų; dėl sklindančių kvapų formuojamo 
neigiamo Kulvos krašto įvaizdžio. 

Taip pat Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Jonavos 
aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – AAD) 2020-12-31 raštu Nr. (12.6)-AD5-23182 „Dėl 
informacijos pateikimo“ pateiktas pastabas.

Teikiame apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Prašome atsižvelgti į Agentūros 2020-08-14 raštu Nr. (30.1)-A4E-7113 išdėstytą 

rekomendaciją ir Paraišką pateikti pilnos apimties (aktualius duomenis pateikiant pagal Paraiškos 
punktų reikalavimus), pateikiant ir TIPK taisyklių 22 punkte nurodytus su įrenginiais ir juose 
vykdoma ūkine veikla susijusius dokumentus ar įmonės patvirtintus jų nuorašus. Paraiškos 
rekomenduojama forma pateikta TIPK taisyklių 4 priede. Paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių 
pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

2. Prašome atsižvelgti į Jonavos rajono Kulvos kaimo bendruomenės raštu pateiktas pastabas 
ir pateikti paaiškinimus dėl Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ aprašomų skysto mėšlo tvarkymo eigos procesų ir technologijų panaudojimo 
neatitikimų pagal geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) aprašytas technologijas. Šioje 
lentelėje 6 skiltyje nurodytiems „Atitinka iš dalies“ ir „Neatitinka“ numatyti priemones ribinėms 
vertėms pasiekti (pagal GPGB), pateikiant duomenis Paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos 
veiksmų planas“. 

3. Prašome atsižvelgti į AAD raštu pateiktas pastabas ir Paraiškoje pateikti duomenis: dėl 
susidariusių gamybinių ir buitinių nuotekų tvarkymo; dėl susidariusių išvalų tvarkymo, kurios 
susidaro valant grūdus; dėl lagūninių srutų kauptuvų uždengimo. Taip pat prašome pateikti Lietuvos 
geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas ir vykdomos kiaulių skerdimo ir mėsos gamybos 
veiklos technologinę schemą.

4. Prašome atsižvelgti į Jonavos rajono Šilų bendruomenės raštu pateiktas pastabas ir 
Paraiškoje pateikti informaciją apie: požeminio vandens monitoringo vykdymą, tvarkomas 
negyvūninės kilmės atliekas, valymo įrenginių eksploatavimą, poveikio aplinkos orui monitoringo 
vykdymą, priemonių taikymą, kvapų, patenkančių į aplinkos orą, sumažinimui. Atkreipiame dėmesį, 
atsakymus į Rašte (šiame punkte) išdėstytus klausimus prašome pateikti Rašte nurodytu kontaktiniu 

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“ (toliau – TIPK taisyklės).
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elektroniniu paštu (silaibendruomene@gmail.com) ir Agentūrai. Kartu su Paraiška prašome pateikti 
derinimui Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą parengtą pagal Ūkio subjekto aplinkos 
monitoringo nuostatus2.

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir suinteresuotos visuomenės, 
Savivaldybės, Seniūnijos, NVSC, AAD pastabas ir pateiktus dokumentus prašome pateikti 
Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui, terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo 
patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir 
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius 
dokumentus el. ryšio priemonėmis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA: 
1. NVSC 2020-12-16 rašto Nr. (2-11 14.3.12E)2-135719 nuorašas, 4 lapai.
2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2020-12-04 rašto Nr. 6B-22-6033 nuorašas, 3 

lapai.
3. Jonavos rajono Šilų bendruomenės 2020-11-27 rašto Nr. 2020/11/27 kopija, 1 lapas.
4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Žeimių seniūnijos 2020-12-03 rašto Nr. SD-41 

kopija, 1 lapas.
5. Jonavos rajono Kulvos kaimo bendruomenės 2020-12-02 rašto kopija, 3 lapai.
6. AAD 2020-12-31 rašto Nr. (12.6)-AD5-23182 kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 
„Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su pakeitimais).
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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 2020-12-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-11-25 Nr. (30.1)-A4E-10773

Aplinkos apsaugos agentūra
Taršos prevencijos departamentas  
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „BERŽŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) išnagrinėjo UAB „Beržų kompleksas“ 
padalinių, esančių Jonavos r. (Šilų sen., Šilų k.; Šilų sen., Praulių k.; Kulvos sen. Trakų k.; Žeimių 
sen., Blauzdžių k.) (toliau – Pareiškėjas) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. 

NVSC Kauno 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“ 
(toliau – TIPK taisyklės), nuostatomis teikia pastabas:

1. Pateikti informaciją apie Pareiškėjui (padaliniams) nustatytus sanitarinės apsaugos zonos 
dydžius, kadangi 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo 4 priede pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su prie jų esančiais 
mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų yra reglamentuotas sanitarinės apsaugos zonos dydis. 

2. Nurodyti projektinį sutartinių gyvulių skaičių (SG) kiekviename padalinyje. 
3. Vadovaudamiesi TIPK taisyklių 21.4 punktu prašome pateikti triukšmo bei kvapų sklaidos 

skaičiavimus atsižvelgiant į foninį užterštumą.
4. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 21.6 p. reikalavimais.
5. Tikslinti Paraiškos informaciją vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. reikalavimais, tuo 

pačiu nurodant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo bei kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos 
teisės aktų reikalavimams ties ūkinės veiklos sanitarinių apsaugos zonų ribomis.

6. Paraiškoje nepateikta TIPK taisyklių 22.19 p. nurodyta informacija.
7. Paraiškoje nenurodyti konkretūs adresai, atstumai iki artimiausių gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų bei gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties teritorijų. 
8. Paraiškoje nepateikta XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27, 28 punktuose 

nurodyta informacija.
9. Paraiškoje nepateiktos XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33, 34, 35 lentelės.
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UAB „Beržų kompleksas“ padalinių, esančių Jonavos r. (Šilų sen., Šilų k.; Šilų sen., Praulių k.; 
Kulvos sen. Trakų k.; Žeimių sen., Blauzdžių k.) paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. 8 692 70826, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. 8 622 28997, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
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DĖL UAB ,,BERŽŲ KOMPLEKSAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) gavo pranešimą apie 
UAB ,,Beržų kompleksas“ padalinių, esančių Jonavos r. (Šilų sen. Šilų k., Šilų sen. Praulių k., Kulvos 
sen. Trakų k, Žeimių sen. Blauzdžių k.,)  (toliau – Pareiškėjas), pateiktą paraišką Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. 

Iš pateiktų dokumentų darytina išvada, kad Pareiškėjo esminės ūkinės veikos apimtys ir 
sąlygos nėra keičiamos, tačiau Savivaldybė ir Pareiškėjo veiklą  prižiūrinčios institucijos periodiškai, 
ypač šiltuoju metų laiku, iš gyventojų gauna skundus, kad galimai dėl Pareiškėjo ūkinės veiklos 
aplinkos ore tvyro didelės kvapo koncentracijos. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad Pareiškėjui 
keičiant TIPK leidimą, būtų užtikrinta, kad Pareiškėjo veikla būtų organizuojama laikantis visų teisės 
aktų reikalavimų bei geriausių prieinamų gamybos būdų, susijusiu su intensyviu kiaulių auginimu, 
rekomendacijų ir būtų vykdoma pakankama Pareiškėjo veiklos bei Pareiškėjo prisiimtų neigiamo 
poveikio aplinkai mažinimo įsipareigojimų kontrolė.

Savivaldybės aplinkos monitoringas, kuris galėtų identifikuoti neigiamą poveikį aplinkai 
Jonavos r. Šilų sen, Šilų k., Šilų sen. Praulių k., Kulvos sen. Trakų k, Žeimių sen. Blauzdžių k. nebuvo 
vykdomas.

Administracijos direktorius                                                                      Valdas Majauskas

Danguolė Keršienė, tel. (8 349) 20704, el. p. danguole.kersiene@jonava.lt

Jolita Gumaniukienė
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JONAVOS RAJONO KULVOS KAIMO BENDRUOMENĖ 

Kulvos k., Kulvos sen., 55350 Jonavos r. 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui 

 

 

PASTABOS  

DĖL UAB „BERŽŲ KOMPLEKSO“ TEIKIAMOS PARAIŠKOS  
 

2020-12-02 

Kulva 

 

Susipažinę su UAB „Beržų komplekso“ (Šilų k. Šilų sen. 55463 Jonavos r.) teikiama paraiška 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti teigiame, jog paraiškoje aprašomi 
skysto mėšlo tvarkymo eigos procesai Trakų gamybiniame padalinyje yra vykdomi netinkamai, 

nesilaikant paraiškoje aprašytų GPGB technologijų, taip pat netiksliai pateikti geografiniai 

duomenys. Todėl Kulvoje ir kituose aplinkiniuose kaimuose bet kuriuo paros metu nuolat jaučiame 
tvyrančią smarvę. Ypatingai vasarą negalime būti lauke, atsidaryti langų namuose ar darbovietėse. 
Smarvės sukelti pojūčiai – pykinimas, nemiga, emocinis diskomfortas, o tai ypač neigiamai veikia 
vaikų ir suaugusiųjų psichologinę savijautą ir fizinę sveikatą. 

Remiantis https://maps.lt/map/ iki artimiausios Trakų kaimo sodybos yra 158 m, o paraiškoje 
parašyta 250 m (žr. 1 priedą). Kulva nuo Trakų padalinio nutolusi 773 m (žr. 2 priedą), paraiškoje – 

1 km.  

Kulva yra dažnai lankoma Lietuvos ir užsienio turistų, nes čia yra objektų turinčių istorinę, 
kultūrinę vertę. Kulvoje gimė vienas iš lietuvių raštijos pradininkų Abraomas Kulvietis. Jo atminimui 
yra pastatytas obeliskas, paminklinis akmuo. Taip pat Kulvoje yra ir kitų lankytinų objektų: XVII a. 

Kulvos bažnyčia, XIX a. Daunoravičių koplyčia, įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
Daigučių dvaro dvarininkų namas ir kt.  Vienas iš ypač lankomų objektų yra senasis Kulvos dvaro 

parkas. Parke 2020 metų rugpjūtį įrengtas 6 krepšių diskgolfo parkas, pritraukiantis lankytojų iš 
aplinkinių rajonų. Tačiau, dėl nuolat sklindančios smarvės iš Trakų gamybinio padalinio, minėtuose 
objektuose lankytojai neužsibūna, formuojasi neigiamas Kulvos krašto įvaizdis. 
  

Susipažinę su paraiška ir atsižvelgdami į visas minėtas aplinkybes prašome: 
· Trakų gamybiniame padalinyje sumažinti laikomų kiaulių kiekį iki 1500 vnt.; 

· užtikrinti, kad būtų laikomasi paraiškoje aprašyto skysto mėšlo tvarkymo proceso 
eigos ir technologijų panaudojimo, o iš padalinio sklindantys kvapai netrikdytų 
emociškai, psichologiškai ar fiziškai Kulvos bei aplinkinių kaimų gyventojų ar 

atvykstančių į Kulvą lankytojų ir turistų; 

· išnagrinėti pastabas ir atsakymą pateikti raštu, el. paštu: ravitalija@gmail.com  

 

Su pastabomis sutinkančių asmenų duomenys pateikiami 3 priede. 

 

Kulvos kaimo bendruomenės atstovė 

Vita Radionovienė 

 

 



1 priedas  

 

 
 

 

 

 

 



2 priedas 
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