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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „SDG“ pateiktą paraišką UAB
„Ilzenbergo Dvaras“ biologinio nuotekų valymo įrenginio AT-75 (toliau – NVĮ) Taršos leidimui
gauti (toliau – Paraiška). Paraiškoje nurodoma, kad adresu Ilzenbergo k. 3, Juodupės sen., Rokiškio
r. sav. nuo 2020 m. pabaigos pradėtas eksploatuoti naujas August ir Ko NVĮ, kurio projektinis
našumas 11,3 m3/d. Į naujai įrengtą NVĮ numatoma išleisti nuotekas nuo vieno administracinio
pastato, paukščių skerdyklos bei nuo planuojamo įrengti Ilzenbergo viešbučio. Išvalytos nuotekos
planuojamos išleisti tiesiogiai į ežerą Apvalasai (42030046).
Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 4 dalį nuo 2019
m. lapkričio 1 d. yra draudžiama naujiems objektams nuotekas išleisti tiesiai į ežerus ir į juos
įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero.
Atsižvelgiant į tai, kad paraiška pateikta dėl ūkinės veiklos, kuri uždrausta įstatymais,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 5 dalies 5 punktu bei
Taisyklių1 46.1. papunkčiu Agentūra Paraiškos nenagrinėja ir priima sprendimą nepriimti Paraiškos.
Šį atsakymą turite teisę apskųsti nustatyta tvarka.2

Direktoriaus pavaduotojas

Rikantas Aukškalnis

Vilija Margelytė, mob. 8 695 17646, el.p. vilija.margelyte@aaa.am.lt

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. kovo 6 d įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ (2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) (toliau – Taisyklės);
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 paskelbimo arba įteikimo dienos.
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