
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

AB „Kaišiadorių paukštynas“
el. p. kaisiadoriu.paukstynas@kggroup.eu

Į 2021-12-17 Nr. 01-10/131

SPRENDIMAS 
DĖL AB „KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS“  LEITGIRIŲ PADALINIO PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

GRĄŽINIMO
2022-02-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kaišiadorių paukštynas“, 
Leitgirių padalinio, adresu Paupio g. 1, Leitgiriai, Juknaičių sen., Šilutės r., patikslintą paraišką (toliau 
– Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-38-65/2013 (toliau – TIPK 
leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 
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) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų TIPK 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. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas  Agentūros ir 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamento 2021-01-04 raštu Nr. (3-11 14.3.12Mr)2-442 pateiktas pastabas:

1. Prašome patikslinti Paraiškos 16 lentelėje nurodytų išleidžiamų nuotekų užterštumo 
koncentracijas, kadangi pagal 2015-09-30 sudarytos sutarties Nr. 21F(4.64)-104 su UAB „Šilutės 
vandenys“ (toliau – Sutartis) 5.1 papunktį išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos ir rodikliai 
turi neviršyti sutarties 2.1 papunktyje nurodytų koncentracijų ir rodiklių.

2. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintoje Paraiškoje ir dabar galiojančiame TIPK leidime 
nurodyta, kad per metus iš viso išauginama 1 500 000 vnt. viščiukų broilerių, prašome patikslinti 
Monitoringo programos 3 punktą.

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 apskųsti 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 
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Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Klaipėdos departamento 2022-01-04 rašto Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-442 kopija, 4 lapai.

Direktorė Milda Račienė

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

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

Vertinimui pakartotinai pateikta patikslinta 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. 
         Į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. 
birželio 9 d. rašte Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-91921 „Dėl AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių 
padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ nurodytas pastabas atsakyta nepilnai. 

Nurodoma, kad ūkinės veiklos metu į aplinkos orą kvapas gali sklisti per ventiliatorius arba 
mėšlo krovos metu.
         Nurodomi organizuoti (stacionarūs) oro taršos šaltiniai: stoginiai ventiliatoriai (Nr. 001-006, 
013-018, 025-030, 037-042, 049-052, 057-060, 065-070, 077-082, 089-092, 097-100), kurie veiks 
iki 8040 val. per metus ir sieniniai ventiliatoriai (Nr. 007-012, 019-024, 031-036, 043-048, 053-
056, 061-064, 071-076, 083-088, 093-096, 101-104), kurie veiks iki 1440 val. per metus. 
      Neorganizuoti kvapo taršos šaltiniai: mėšlo krovos darbų aikštelėje išsiskiriantis kvapas. 
Priimama, kad mėšlo krovos darbų metu aikštelėje skleidžiamo kvapo dydis lygus paukštidėje, 
prie kurios atliekami krovos darbai, auginamų paukščių (broilerių) skleidžiamai kvapo emisijai. 
Viso numatoma 10 neorganizuotų kvapo taršos šaltinių (Nr. 601 - 610).

Nurodoma, kad AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje naudojamos šios 
priemonės, mažinančios kvapų emisiją: prieš mėšlo stūmimo ir krovos darbus mėšlas yra 
sudrėkinamas, taip sumažinant dulkėtumą ir kvapų sklidimą; mėšlo išvežimui iš paukštidžių 
naudojamos sunkiasvorės tvarkingos, sandarumu pasižyminčios mašinos, tentu uždengtu viršumi, 
taip apsaugant nuo mėšlo barstymo ant kelių, ir taip mažinant kvapų sklaidą mėšlo transportavimo 
metu. 

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“ (toliau – TIPK taisyklės), 
22.11, 40 punktų reikalavimais, prašome pakartotinai papildyti ir pataisyti TIPK paraišką pagal 
šias pastabas:

1. Patikslinti informaciją apie kvapo sklaidos modeliavime vertintus organizuotus ir 
neorganizuotus kvapo taršos šaltinius, nes iš pateiktų duomenų neaišku, ar kvapų sklaida 
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skaičiuota įvertinus, kad visi minėti taršos šaltiniai veikia vienu metu (visi ventiliatoriai ir visos 
mėšlo krovos darbų aikštelės).

2. Patikslinti informaciją apie 33 lentelės 9 ir 10 grafose naudotus stoginių ventiliatorių 
kvapo emisijos ir teršalų išmetimo trukmės duomenis.

3. Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 98 procentilį, kas neatitinka Lietuvos 
higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir 
kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų 
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, 7 p. reikalavimo.

4. Pateikti duomenys apie AB „Kaišiadorių paukštynas“ Leitgirių padalinyje numatomas 
naudoti priemones, mažinančias kvapų emisiją, tačiau neužpildytos 34 ir 35 lentelės, pagal TIPK 
taisyklių reikalavimą. 

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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