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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“  LEITGIRIŲ PADALINIO 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI 

2021-07-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“ 
Leitgirių padalinio (toliau – Padalinys), esančio Paupio g. 1, Leitgiriuose, Šilutės r., paraišką (toliau 
– Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-38-65/2013 (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 Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2021-06-09 raštu Nr. 
(3-11 14.3.12 Mr)2-91921 pateiktas pastabas bei žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1 Paraiškos 1 punkte nurodytas žemės sklypo kadastro numeris. neatitinka nekilnojamo turto 
registro duomenų banko išraše nurodytą kadastro numerį.

2. Prašome nurodyti priežastį, kodėl, lyginant su dabar galiojančiu TIPK leidimu, 5 kartus 
padidėjo suskystintų dujų vartojimas (nuo 80 t/metus iki 400 t/metus).

3. Neužpildyta Paraiškos 2 lentelės 4 grafa.
4. Paraiškoje nėra duomenų apie administracinį pastatą, kokiu būdu šildomas, kaip tvarkomos 

komunalinės nuotekos.
5. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad per metus sunaudojama apie 5000 t lesalų, tačiau 

Paraiškos 5 lentelėje nurodyta, kad per metus sunaudojama 1200 t, taip kaip ir dabar galiojančiame 
TIPK leidime.

6. Paraiškos 5 lentelėje įrašomos tik naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos 
(pagalbinės) medžiagos. Viščiukai broileriai nėra žaliava.

7. Prašome papildyti Paraiškos V skyrių, nurodant kiek suvartojama vandens per metus pagal 
kiekvieną veiklą, kurioje vartojamas vanduo.

8. Atsižvelgiant į tai, kad dabar galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad dar papildomai 
perkamas vanduo, prašome papildyti Paraišką.

9. AB „Kaišiadorių paukštynas“ 2020-12-09 raštu Nr. 9/69 pateikė Agentūrai prašymą dėl 
Padalinio Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (toliau – 

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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Ataskaita) galiojimo pratęsimo, kuriame patvirtinta, kad Ataskaita atitinka esamą būklę. Agentūra 
2021-01-22 raštu Nr. (30.1)-A4E-885 priėmė šią ataskaita, tačiau pateiktoje Paraiškoje ir Ataskaitoje 
pateikti duomenys nesutampa.

10. Prašome patikslinti Paraiškos 19 punktą. Šiame punkte rašoma, kad gamybinės nuotekos 
surenkamos į nuotekų surinkimo šulinius ir išlaistomos sekančiame pastate ant mėšlo dulkėtumui 
mažinti, tačiau Paraiškos 16 lentelėje ir galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad nuotekos 
kaupiamos 2 m3 talpos rezervuare ir iškart po susidarymo išsiurbiamos ir perduodamos ūkininkams.

11. Paraiškos 15 lentelėje nuodytos teršalų, esančių nuotekose koncentracijos neatitinka 
teršalų koncentracijų, nustatytų 2015-09-30 Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutartyje Nr. 21F(9.64)-
104.

12. Paraiškoje nepateikta informacija apie gaišenų laikymo sąlygas.
13. Prašome patikslinti monitoringo programą, kadangi Padalinio monitoringo programa 

parengta pagal dabar galiojančio TIPK leidimo duomenis.
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 sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento 2021-06-09 rašto Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921 kopija, 3 lapai.

Direktorius Vitalijus Auglys

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

2 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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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“ LEITGIRIŲ PADALINIO PASTABŲ 
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Vertinimui pateikta AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinio, esančio Paupio g. 1, 
Leitgiriuose, Juknaičių sen., Šilutės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Nurodoma, kad objekte vykdoma tęstinė ūkinė 
veikla nuo 2005 m.

AB “Kaišiadorių paukštynas” Leitgirių padalinyje vykdoma ūkinė veikla – viščiukų 
broilerių auginimas.

Paraiškoje nurodoma, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje viščiukai 
broileriai auginami dešimtyje pastatų. Šešiose paukštidėse po 29 000 vnt., keturiose – po 20 000 
vnt. paukščių. Iš viso iki 254 000 vnt. (101.6 SG) broilerių. Per metus auginami 6 auginimo ciklai 
(viščiukai broileriai vidutiniškai išauga per 40 dienų), kurių metu iš viso išauginama 1 500 000 
vnt. viščiukų broilerių. Paukščiai paukštidėse laikomi laisvai.

Nurodoma, kad artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo ūkinės veiklos teritorijos 
nutolusios apie 200 m. atstumu šiaurės kryptimi (Paupio g. 4, Paupio g. 5, Paupio g. 7, Leitgirių 
k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.). Visuomeninės, kitos paskirties objektų gretimybėse nėra.

Paraiškoje nurodoma, kad vykdant ūkinę veiklą teritorijoje triukšmą kels paukštidžių 
pastatuose (10 vnt.) naudojami triukšmą keliantys įrenginiai, skirti lesalams dalinti, paukščiams 
girdyti, reikiamam mikroklimatui palaikyti, elektrinis sraigtinis grūdų transporteris, mėšlo 
krovimo į sunkiąsias transporto priemones vietos (krovos darbai tik dienos laikotarpiu 7-19 val.), 
stoginiai (52 vnt.) ir sieniniai (52 vnt.) ventiliatoriai, sunkusis (viso per parą 15 vnt., transporto 
judėjimas tik dienos laikotarpiu (7-19 val.) ir lengvasis autotransportas (viso per parą 6 vnt., 
transporto judėjimas tik dienos laikotarpiu (7-19 val.), teritorijoje esanti lengvųjų transporto 
priemonių stovėjimo aikštelė (viso 4 stovėjimo vietos; transporto priemonės atvyks/išvyks tik 
dienos (7-19 val.) metu).\

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA 
programinę įrangą. Skaičiavimais nustatyta, kad vykdomos veiklos keliamo triukšmo ribiniai 
dydžiai dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
“Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 
įsakymu Nr. V-604 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” patvirtinimo”, 
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artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nebus viršijami. Suminis planuojamos veiklos (įvertinus ir 
foninį triukšmą) triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus ne daugiau kaip: dienos 
laikotarpiu iki 40,54 dBA, vakaro laikotarpiu iki 40,01 dBA, nakties laikotarpiu iki 40,01 dBA. 

Paraiškoje pateikti duomenys apie ūkinės veiklos įtakojamus kvapus ir jų sklaidą. 
Nurodoma, kad kvapo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami kvapo taršos šaltiniai: 

stacionarūs oro taršos šaltiniai (Nr. 001-06, 013-018, 025-030, 037-042, 049-052, 057-060, 065-
070, 077-082, 089-092, 097-100) – stoginiai ventiliatoriai. Priimama, kad taršos šaltiniai veiks iki 
8040 val. per metus; stacionarūs oro taršos šaltiniai (Nr. 007-012, 019-024, 031-036, 043-048, 
053-056, 061-064, 071-076, 083-088, 093-096, 101-104) – sieniniai ventiliatoriai. Priimama, kad 
taršos šaltiniai veiks iki 1440 val. per metus. Kvapo koncentracija skaičiuota AERMOD View 
programa. Skaičiavimuose įvertintos meteorologinės sąlygos (naudoti 2014–2018 m. duomenys); 
sklaida aplinkos ore skaičiuota 1,5 m aukštyje. 

Nurodoma, kad mėšlidės padalinys neturi. Visas veikloje susidarantis mėšlas parduodamas 
ūkininkams ir paukštidžių valymo metu kraunamas tiesiai į ūkininkų transportą. Vertinant ūkinės 
veiklos vykdymo metu susidarančių kvapų sklaidą, nevertinti kvapai išsiskiriantys mėšlo krovimo 
metu. Taip pat nepateikti duomenys ar AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje 
numatomos naudoti priemonės, mažinančios kvapų emisiją.

Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 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“, 22.11, 25, 34 punktų 
reikalavimais, prašome pataisyti TIPK paraišką pagal šias pastabas:

- nevertinti kvapai išsiskiriantys mėšlo krovimo metu; 
- nepateikti duomenys ar AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje numatomos 

naudoti priemonės, mažinančios kvapų emisiją.
Informuojame, kad, jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 

mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos 
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-
92236, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka administraciniam teismui. 

 Klaipėdos departamento direktorius                                 Raimundas Grigaliūnas

Dalia Vičienė, tel. (8 46) 39 72 72, el. p. dalia.viciene@nvsc.lt
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