
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

 

 Ūkininkei Audronei Jagminienei
Vydenių k., Vydenių sen., Varėnos r.
el. p. ukininkeaj@gmail.com
 
Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
siunčiama e.pristatymu

Į Nr. 

SPRENDIMAS
DĖL ŪKININKĖS AUDRONĖS JAGMINIENĖS VIŠČIUKŲ-BROILERIŲ AUGINIMO 

ŪKIO TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 
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2022-01-       NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl 
leidimo išdavimo/pakeitimo, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 19¹ 
straipsnio dvyliktąja dalimi, TIPK 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) 92.1 papunkčiu, 
atliko TIPK leidimo Nr. VR-11(I)/T-A.6-11/2020 (toliau – TIPK leidimas) sąlygų peržiūrą.

Agentūra, vadovaudamasi Įstatymo 19¹ straipsnio 13 dalimi ir TIPK taisyklių 97.2 papunkčiu 
priėmė sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia ir TIPK leidimo sąlygos nekeičiamos, kadangi 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos 2021-12-07 raštu Nr. 
(11.4)-AD5-24170) pateiktame patikrinimo akte Nr. PA-7261 nustatyti pažeidimai (nepapildyta 
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita naujais taršos šaltiniais, 
pagal monitoringo programą neatlikti nenuolatiniai iš taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų 
koncentracijų matavimai, laiku nepateikta metinė 2020 m. monitoringo ataskaita, neužtikrinama, kad 
monitoringo duomenys būtų vieši ir lengvai prieinami visuomenei, t. y. savo interneto svetainėje 
neskelbė ir nuolat neatnaujino monitoringo programoje nustatytų privalomų saugoti matavimo 
rezultatų) neatitinka TIPK leidime nustatytų sąlygų, kurias būtina patikslinti, taip pat neatsiranda 
poreikis nustatyti naujų TIPK leidimo sąlygų. 

Pažymime, kad šis sprendimas neatleidžia ūkio subjekto nuo pareigos tinkamai vykdyti visus 
aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus 

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.

Direktorė Milda Račienė
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