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SPRENDIMAS
DĖL LIT EGG UAB UBIŠKĖS PAUKŠTYNAS PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-09-      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-10-02 raštu Nr. 267 gautą 
LIT EGG UAB Ubiškės paukštyno, esančio Levenčių g. 2, Ubiškės mstl., Telšių r., patikslintą 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-48 (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 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad objekte, eksploatuojant dyzelinį generatorių, tarša į aplinkos orą 
išsiskiria iš dūmtraukio, tai šis taršos šaltinis turi būti vertinamas kaip organizuotas taršos šaltinis. 

2. Neatsakyta į Agentūros 2020-08-03 raštu Nr. (30.1)-A4E-6764 pateiktą 9 pastabą. Dabar 
galiojančiame TIPK leidime vištų dedeklių prieauglis (vienu metu galima daugiausiai auginti 380 
000 vnt.) auginamas paukštidėse Nr. 1, Nr.3, Nr. 4 ir Nr. 5, o patikslintoje paraiškoje šį vištų 
dedeklių prieauglio skaičių numatoma auginti paukštidėse Nr. 1, Nr.3, Nr. 4 ir Nr. 5 ir Nr. 2. 
Prašome paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją.

3. Patikslintoje paraiškoje, lyginant su paraiška pateikta 2020-06-03 raštu Nr. 174, metinis 
gamybinių nuotekų kiekis apskaičiuotas nuo 4 paukštidžių. Prašome patikslinti kiek paukštidžių yra 
LIT EGG UAB Ubiškės paukštyne. Atkreipiame dėmesį, kad dabar galiojantis TIPK leidimas 
išduotas tik 4 paukštidėms.

4. Prie patikslintos paraiškos pateiktoje monitoringo programoje tarša į aplinkos orą, 
eksploatuojant dyzelinį generatorių, nurodyta kaip iš neorganizuoto taršos šaltinio, gamybinių 
nuotekų kiekis nepakeistas, nurodytas toks, koks buvo paraiškoje, pateiktoje 2020-06-03 raštu Nr. 
174.

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“.
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Informuojame, kad, vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių2 
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.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius                                               Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 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“.
3 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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