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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI AB „LIFOSA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
2020-10-      NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Lifosa“, esančios 
Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 
6/11/T-K.6-12/2016 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Atsiprašome, kad dėl paklausimų gausos vėluojame išnagrinėti Jūsų pateiktą paraišką TIPK 
leidimui 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 Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau –AAD) 2020-08-
07 raštu Nr. (5.2)-AD5-13111 pateiktas pastabas, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-03-09 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-
54670 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 76 psl. nurodyta, kad „Rūgštūs bei užteršti praplovimų vandenys po 
nuskaidrintuvo, jonitinių filtrų purenimo, regeneracijos ir praplovimo patenka į neutralizacijos 
duobes ir neutralizuojami kalkių pieno tirpalu“. Prašome pateikti trumpą informaciją kaip ir kur yra 
ruošiamas kalkių pieno tirpalas, ar atliekant minėto tirpalo paruošimą (pvz. kalkių pieno paruošimo 
stotyje) į aplinkos orą neišsiskiria arba išsiskiria tam tikri teršalų kiekiai.

2. Paraiškos 8 punkte „Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) 
gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo“ nurodyti gamybiniai pajėgumai: „sieros rūgšties – 
1 229 020 t 100% sieros rūgšties per metus; kompleksinių trąšų - diamonio fosfatas – 936 000 
t/metus (gaminant tik DAP). Amofoso ceche yra galimybė (vietoje DAP) gaminti monoamonio 
fosfatą – 33 848 t / metus ir/ar  200 000 t / metus NPS+mikroelementai;  kalcio fosfatų - 200 700 t 
per metus; karbamido fosfato (UP) – 25 125 t per metus.“ 

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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Tuo tarpu, 2019-07-16 pakeistame TIPK leidime nurodyti gamybiniai pajėgumai: sieros 
rūgšties– 1 207 000 t 100%  sieros rūgšties per metus; kompleksinių trąšų -  diamonio fosfatas – 
936 000 t/metus (gaminant tik DAP); diamonio fosfatas – 897 000 t/metus (gaminant DAP ir MAP); 
monoamonio fosfatas – 32 000 t/ metus; diamonio fosfatas – 874 000t/ metus (gaminant DAP, MAP 
ir UP); Amofoso ceche yra galimybė (vietoje DAP) gaminti 200 000 t/metus NPS+mikroelementai;  
kalcio fosfatų - 200 000 t per metus; karbamido fosfato (UP) – 25 000 t/ metus.“

Prašome paaiškinti kodėl didėja gamybos (projektiniai) pajėgumai ir atitinkamai patikslinti 
paraiškoje pateiktą informaciją. 

3. Paraiškos 5 lentelėje „Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) 
medžiagos“ nurodyti planuojami naudoti žaliavų arba papildomų medžiagų kiekiai neatitinka 2019-
07-16 pakeistame TIPK leidime nurodytų žaliavų arba papildomų medžiagų naudojimo kiekių (pvz. 
paraiškoje nurodyta, kad sieros planuojama naudoti 406 767 t/m, o 2019-07-16 pakeistame TIPK 
leidime – 397 103 t/m; paraiškoje nurodyta, kad karbamido planuojama naudoti 16 331 t/m, o 2019-
07-16 pakeistame TIPK leidime – 9 200 t/m; paraiškoje nurodyta, kad amoniako planuojama 
naudoti 263 288 t/m, o 2019-07-16 pakeistame TIPK leidime – 205 920 t/m ir pan.). Prašome 
paaiškinti kodėl didėja naudojamų žaliavų arba papildomų medžiagų kiekiai. 

Taip pat prašome paaiškinti kodėl minėtoje lentelėje didėja Aliuminio hidroksido sandėlio ir 
Kalkių sandėlio talpos, t.y. 2019-07-16 pakeistame TIPK leidime nurodyta, kad Aliuminio 
hidroksido sandėlio talpa – 1350 t, Kalkių sandėlio talpa – 740 t, o paraiškoje nurodyta, kad 
Aliuminio hidroksido sandėlio talpa – 2 000 t., Kalkių sandėlio talpa – 920 t ir pan.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pastabas ir įvertinant pateiktoje Paraiškoje nurodytą 
informaciją susijusią su didėjančiais gamybos (projektiniais) pajėgumais, informuojame, kad 
vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar) 
išduodamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, kai 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymu tokios procedūros privalomos. Atsižvelgiant į paraiškoje numatomus pakeitimus siekiant 
pakeisti TIPK leidimą, leidžiantį vykdyti Paraiškoje nurodytą planuojamą ūkinę veiklą, privaloma 
prieš tai atlikti planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir/ar poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 
straipsnio 8 dalies 4 punktu, Agentūra negalės priimti AB „Lifosa“ paraiškos TIPK leidimui 
pakeisti, kol nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos 
ūkinės veiklos.

4. Paraiškos 10 lentelėje „Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“ ir 11 
lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ nurodytas taršos šaltinis – 140, kurio nėra 2017-03-23 pakeistame 
TIPK leidime. Prašome paaiškinti nuo kada atsirado Mechanikos cecho antikoroziniame skyriuje 
(veiklos rūšies kodas 040416) minėtose lentelėse nurodytas taršos šaltinis – 140.

5. Prašome pateikti atnaujintą ŠESD stebėsenos plano MS Exsel versiją bei ŠESD 
stebėsenos plano priedus.

6. Prašome kartu su paraiška pateikti informaciją/skaičiavimus, kuo vadovaujantis užpildyta 
paraiškos 11 lentelės „Tarša į aplinkos orą“, numatoma (prašoma leisti) metinė tarša (t/metus). 

7. Paraiškos 19 punkte „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“, prašome pateikti 
trumpą aprašymą apie ūkinės veiklos metu susidarančias gamybines nuotekas, bei jų galutinį 
tvarkymą. 

Paraiškos 16 psl. rašoma, kad „Fosfogipso sąvartyne įrengti ir gamybinių nuotekų 
tvenkiniai-nusėsdintuvai, siurblinės“. Prašome pateikti trumpą informaciją apie minėtų nuotekų 
tvarkymą šiuose gamybinių nuotekų tvenkiniuose-nusėsdintuvuose, kur jos išleidžiamos ir koks 
galutinis jų sutvarkymas.
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8. Paraiškoje prašome pateikti trumpą informaciją apie sąvartyno užpildymo tvarką, atliekų 
registracijos ir apskaitos sistemą, sąvartyno ir atskirų jo dalių uždarymą bei priežiūrą po uždarymo, 
apie sąvartyne naudojamos technikos charakteristikas ir pan. 

9. Paraiškos 18 lentelę „Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ prašome patikslinti pagal 
TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus dėl paraiškos dalies „Teršalų išleidimas su 
nuotekomis į aplinką“ pildymo (A.4 papunktis). 

Atkreipiame dėmesį, kad į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumo normos 
nustatomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento2 nuostatomis. 

Taip pat pažymime, kad paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento3 nuostatomis.

10. Paraiškos 6 priede pateikta Paviršinių nutekamųjų vandenų surinkimo ir nuvedimo 
schema, neįskaitoma. Prašome pateikti aiškesnę schemą.

11. Paraiškos 74 psl. nurodyta, kad ,,Bendrovėje susidarančios buitinės nuotekos valomos 
biologinių smėlio-nendrių filtrų pagalba. Valymo procese septikuose susidaro buitinių nuotekų 
valymo dumblas (19 08 05). Susikaupus daugiau kaip 50 cm dumblo atliekamas septikų valymas tik 
sausu (vasaros) metu vidutiniškai kartą per 4 - 5 metus. Išdžiovintas dumblas išvežamas mašinomis 
į Bendrovės nepavojingųjų atliekų (fosfogipso) sąvartyną, fosfogipso kalnų apželdinimui.“, o 
Paraiškos 76 psl. nurodyta, kad  ,,Neutralizacijos šlamas gali būti naudojamas fosfogipso kalnų 
apželdinimui“. Prašome paaiškinti ir/ar patikslinti informaciją. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu tam tikras atliekas planuojama naudoti apželdinimui, 
tokia veikla turėtų būti nurodoma, kaip R10 (Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar 
gerinantis aplinkos būklę) atliekų naudojimo veikla vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių4  2 
priedo III skyriaus  nuostatomis.

12. Paraiškoje 24 lentelės „Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti 
šalinti, nepavojingosios atliekos“ grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas“ turi būti nurodomas 
projektinis įrenginio pajėgumas. Sąvartynus eksploatuojantys veiklos vykdytojai nurodo įrenginio 
projektinį pajėgumą per visą sąvartyno eksploatavimo laikotarpį tonomis.

13. Paraiškos 78 psl. nurodyta, kad ,,Bendrovėje tvarkomos kitų atliekų tvarkytojų ar 
darytojų atvežtų baterijų ir akumuliatorių elektrolitų atliekos“. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju turi 
būti pildoma ir Paraiškos 31 lentelė „Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis“. 
Lentelėje turi būti nurodomos įmonės numatomos laikyti baterijų ir akumuliatorių elektrolitų 
atliekos.

14. Paraiškos 32 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų 
susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)“ grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ 
nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo taisyklių5 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo 
veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

15. Pažymime, kad paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką 
atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai. 

2 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu 
Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 
įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
4 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“
5 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 
217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
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Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje, Plane ir Reglamente nurodytos atliekos, jų kiekiai ir 
tvarkymo būdai turi sutapti.

16. Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priede pateiktą 
formą, bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninio reglamento rengimo instrukciją, Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje 
nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklas. 

17. Reglamento 2.3 papunktyje ,,atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas;“ nurodomą informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo 
instrukcijos 2.3 papunktį. 

18. Reglamento 3.1 lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ turi būti nurodoma 
informacija apie visas atliekų laikymo vietoje laikomas atliekas, įskaitant atliekų tvarkymo metu 
susidarančias atliekas, o ne laikymas susidarymo vietoje.

19. Reglamento 3.5 papunktyje ,,atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai” nurodomą 
informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą 
Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 3.5. papunktį.

20. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo6 (toliau – Tvarkos aprašas) 
reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. 
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Tvarkos aprašo 5.2 papunkčiu nurodytame plane turi būti nurodomi 
didžiausi leidžiami Įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekiai ir atliekų tvarkymo metu visos 
susidarančios atliekos ir informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms. 
Prašome patikslinti informaciją.

21. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 p. „Įmonė bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo 
nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu 
informuoti AAD apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą“.

22. Prašome pateikti atliekų laikymo išdėstymo schemą.
23. Informuojame, kad kartu su paraiška pateikti saugos duomenų lapai (toliau - SDL) turi 

atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas) 31 straipsnio 
bei Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas, 
reikalavimus. Visais atvejais cheminės medžiagos arba mišinio, kuriam SDL yra privalomas, 
tiekėjai atsako už jo turinį. SDL sudarymo ir/arba jo teikimo reikalavimų nesilaikymas užtraukia 
baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims.

Informuojame, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo 
įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik 
turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija 
suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į 
tai, informuojame, kad nuo 2019-01-01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų 
atliekų tvarkytojams.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui, per 20 darbo 
dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos, ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo 
patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

6 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti 
rekomenduojama forma pateikta TIPK Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos 
dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

Pažymime, kad vadovaujantis Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos 
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių7 4.1411.2 papunkčiu, valstybės rinkliavos dydis nuo 2019-09-07 
yra 501 eurų, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų 
surenkamąją sąskaitą. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti8.
PRIDEDAMA:
1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-08-07 rašto Nr. (5.2)-AD5-13111 kopija, 3 lapai;
2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento 2020-03-09 rašto Nr. (2-11 14.3.12E)2-54670 kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
J. Babikė, 8 706 62 042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

7 Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir 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“
8 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.



Rasa Kavoliūnė,  tel. 861738832, el. p. rasa.kavoliune@aad.am.lt

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

      2020-08- Nr. (5.2)-AD5-

Į 2020-07-30 Nr. (30.1)-A4-1238
Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p.: aaa@aaa.am.lt

DĖL AB „LIFOSA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI PERŽIŪRĖJIMO

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas, 
atsakydamas į 2020-07-30 raštą Nr. (30.1)-A4-1238 informuoja, kad peržiūrėjo  pateiktą AB 
„Lifosa“, adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui Nr.6/11/T-K.6-12/2016 pakeisti ir teikia šią pastabą:

1.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 
„Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 25 p. „Įmonė bankroto ar kitu 
atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, turi ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas raštu informuoti AAD apie suderintame Plane numatytų priemonių 
įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.“.

2.  Reikalinga pateikti galiojančios banko garantijos kopiją.
3.  Pateikti atliekų laikymo išdėstymo schemą.

Jūs turite teisę šį atsakymą apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilnius, Vilniaus 
g. 27) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Vilnius, Žygimantų g. 2) Administracinių 
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.

Direktorė Inga Buzienė
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NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KAUNO DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80, 
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 2020-08-   Nr. (2-11 14.3.12 E)2-
Į 2020-07-30 Nr. (30.1)-A4-1237

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL AB „LIFOSA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo AB „Lifosa“, esančios Juodkiškio 
g. 50, Kėdainiuose paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
Nr. 6/11 pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, nuostatomis teikia pastabas:  

1. Paraiškoje nepateikta XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 33 lentelė. 
2. Duomenys pateikti AB,, Lifosa“ stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių triukšmo sklaidos ir 

kvapų modeliavimo ataskaitos 2.2 lentelėje nesutampa su Paraiškos 10 lentelės „Stacionarių aplinkos 
oro taršos šaltinių fiziniai duomenys“ duomenimis. 

3. Paraiškoje nepateikta XII dalies „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 35 lentelė. 
AB „Lifosa“, esančios Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, paraiška Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel.(8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt 
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