
 

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,  k odas 188784898 

        

 

 

UAB „Idavang“ 

info@jkazakeviciene.lt 

 

Aplinkos apsaugos departamento  

prie Aplinkos ministerijos  

Panevėžio valdybai 

 

 

Į 2020-02-11 Nr. S-2020/72 

 
 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR 

PATIKSLINIMO 

 

2020-03-        Nr. (30.1)-A4(E)- 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo 

išdavimo/pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 100 punktu ir įvertinusi UAB 

„Idavang“ Pasodėlės padalinio pateiktą informaciją, pagal TIPK taisyklių 92.10 papunktį atliko sąlygų 

peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. P1-3/013 

(toliau – TIPK leidimas) keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK leidimo sąlygos. 

Atsižvelgiant į tai, ir vadovaudamasi TIPK taisyklių 97 punktu Agentūra patikslina UAB 

„Idavang“ Pasodėlės padalinio TIPK leidimo, patikslinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamente 2014-03-10, 8.2 skyriuje „Trumpas pagrindinių 

procesų ir įrangos aprašymas“, 19 skyriuje „Oro tarša“  21 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“, 19 lentelėje 

„Leidžiamos iš įrenginio LT-5 PR18 išmesti šiltnamio dujos“, galiojančias sąlygas ir patikslintas sąlygas 

pateikia kartu su šiuo Agentūros sprendimu.  

Vykdant UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio TIPK leidimo sąlygų laikymosi kontrolę turi būti 

vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė TIPK 

leidimo dalis. 

Įvertinant tai, kad šiuo metu nėra pagrindo keisti turimo TIPK leidimo, paslauga dėl TIPK 

leidimo pakeitimo pagal Jūsų 2020-02-11 raštą Nr. S-2020/72 nesuteikta, galite kreiptis į Valstybinę 

mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) dėl Jūsų sumokėtos valstybės rinkliavos 

už leidimo pakeitimą grąžinimo. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų 

                                                 
1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1, 

patvirtintų 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“ 
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įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių2, 7 punktu 

valstybės rinkliava Įmonei (230 EUR) gali būti grąžina pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį 

prašymą, pateiktą teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka“. 

Informuojame, kad 2017-02-15 yra priimtas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 

2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių 

prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo. 

Įvertinus tai, kad UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio TIPK leidimas paskutinį kartą koreguotas 2014-

03-10 ir į tai, kad parengtos atnaujintos ir ES aprobuotos GPGB išvados, susijusios su pagrindine UAB 

„Idavang“ Pasodėlės padalinio veikla – kiaulių auginimu, ir vadovaujantis TIPK taisyklių 95 punktu, 

per ketverius metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine 

įrenginio veikla, paskelbimo turi būti pakeistas UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio TIPK leidimas ir 

užtikrintas įrenginio eksploatavimo sąlygų atitikimas naujoms ar atnaujintoms GPGB išvadoms. 

         Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3  

PRIDEDAMA: 

1. Galiojančios sąlygos, 132 lapai; 

2. Patikslintos sąlygos, 50 lapų; 

3. Statinio apžiūros aktas. 

 

 

Direktorius           Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 

                                                 
2 Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 

m. gruodžio 15 d. 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 paskelbimo arba įteikimo dienos. 
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