APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016
[1] [8] [1] [2] [5] [7] [6] [3] [7]
(Juridinio asmens kodas)

BAB „Vievio paukštynas“ Ausieniškių kaimas, LT-21365 Vievio sen., Elektrėnų sav.,
tel. (528) 27744
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

BAB „Vievio paukštynas“, Ausieniškių kaimas, LT-21365 Vievio sen., Elektrėnų sav.
tel. (528) 27744, faks. (528) 26265, el. p. info@vieviopaukstynas.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Pakeistą leidimą (be priedų) sudaro 5 lapai.
Išduotas Vilniaus RAAD 2006 m. sausio 3 d.
Atnaujintas 2009 m. balandžio 2 d.
Atnaujintas 2011 m. gruodžio 23 d.
Atnaujintas 2014 m. sausio 31 d.

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 1 d.

Direktorius

Robertas Marteckas
(Vardas, pavardė)

A.V.

_______________________
(Parašas)

Šio leidimo parengti 3 egzemplioriai.
Paraiška leidimui pakeisti suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 raštu Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11) su
sąlygomis, kurios yra įtrauktos į TIPK leidimą
___________________________________________________________________________
(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)
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Pakeista: TIPK leidimo I skyriaus „Bendroji dalis“ 6 punktas „Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją“, II skyriaus „Leidimo sąlygos“ 7 punktas
„Vandens išgavimas“, 16 punktas „Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti“, 17 punktas
„Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės“, 18 punktas „Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas“, 19 punktas „Sąlygos kvapams
sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas / uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas, tinkamas rezervuarų įrengimas,
spalvos parinkimas (dėl šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina lakių medžiagų garavimą)“, 20 punktas „Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal
Taisyklių 65 punktą“, TIPK leidimo priedai.

I. BENDROJI DALIS
6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.
Pagal pateiktą deklaraciją už duomenų pateikimą atsakinga vykdančioji direktorė Palmira Rimdeikienė (pasirašymo data 2015-11-09) ir technikos
direktorius Egidijus Baliūnas.
II. LEIDIMO SĄLYGOS
7. Vandens išgavimas.
4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį
1.
2.
3.
4.
5.

Vandens išgavimo vietos Nr.
Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)
Vandens telkinio pavadinimas
Vandens telkinio identifikavimo kodas
Vandens išgavimo vietos koordinatės
Didžiausias leidžiamas išgauti vandens kiekis

1
ežeras
Ausieniškių ež.
12030404
x=6073190, y=550313
m3/m.
m3/p.
96360
265
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5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį
Vandenvietės

Eil.
Nr.
Pavadinimas

1
1.

2
AB „Vievio
paukštynas“
vandenvietė

Adresas

3
Ausieniškių k., 21365
Vievio sen., Elektrėnų
sav.

Centro
koordinatės (LKS
94)
4
X=6072751,
Y=549753

Eksploataciniai gręžiniai
Pogrupis

Kodas Žemės
gelmių registre

5
II a

6
2415

Nr. žemės
gelmių registre
7
10596
12594
2928
4754
5609
5610
42682
24629
44952

Projektinis
našumas m3/h
8
35-60
35-40
30-60
35-50
30-45
35-50
30-60
30-60
0-45

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.
Požeminio vandens monitoringą vykdyti vadovaujantis TIPK leidimo Nr. 4 priede.
17. Reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 rašte Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11)
nustatyta sąlyga:
Turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ , patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.
18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.
Kadangi įmonės veiklos metu triukšmo ribiniai dydžiai neviršijami, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.
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19. Sąlygos kvapams sumažinti, pvz., rezervuarų uždengimas / uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas,
tinkamas rezervuarų įrengimas, spalvos parinkimas (dėl šilumos absorbcijos tamsios spalvos padidina lakių medžiagų garavimą).
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu 2016-06-16 rašte Nr. 2.10-3017(16.9.16.10.11)
nustatyta sąlyga:
Turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje
HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio
4 d. įsakymu Nr. V-885 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“,
reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.
20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.
1. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti Agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės
veiklos esminius pakeitimus. Įvykus esminiams ūkinės veiklos pakeitimams, kurie apibrėžti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose LR 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“ turi pateikti paraišką TIPK leidimui
pakeisti.
2. Veiklos vykdytojas turi rinkti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti.
Pasikeitus norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar įdiegus naujus technologinius, gamybinius sprendimus – peržiūrėti įrenginio atitikimą
geriausiai prieinamiems gamybos būdams.
3. Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4. Gamtinių resursų sunaudojimas, atliekų tvarkymas turi būti apskaitomi ir registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami
kontroliuojančioms institucijoms.
5. Bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti ir nutraukti įrenginių darbą, kol bus atkurtos normalios
eksploatacijos sąlygos.
6. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu.
Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršti šiomis medžiagomis ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos
vykdytojas privalo imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti pradinę eksploatavimo vietos būklę.
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO
NR. VR-4.7-V-01-E-44/T-V.1-20/2016 PRIEDAI
1. Paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti ir jos priedai.
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu rašto kopija.
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
4. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.

2016 m. rugsėjo 1 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)
AAA direktorius

Robertas Marteckas
(Vardas, pavardė)

________________
(parašas)

A. V.
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