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DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-11-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-10930 
(toliau – Raštas) priėmė sprendimą (toliau – Sprendimas) dėl UAB „Lietpak“ Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės  leidimo Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015 sąlygų peržiūrėjimo ir 
patikslinimo.

Agentūra 2020-12-21 elektroniniu paštu gavusi UAB „AV Consulting“ pranešimą apie 
Sprendimo priede (Patikslintos sąlygos) 10 punkto „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir 
(arba) kanalizacijos tinklus“ 10 lentelėje „Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova“ pastebėtą 
techninę klaidą, nurodant išleistuvų kodus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 15 straipsnio nuostatomis ir Klaidų taisymo Agentūros sprendimuose 
tvarkos aprašu1 ištaiso Sprendimo priede (Patikslintos sąlygos) 10 punkto „Teršalų išleidimas su 
nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus“ 10 lentelėje „Leidžiama nuotekų priimtuvo 
apkrova“ padarytą techninę klaidą, pakeičiant išleistuvo, kurio koordinatės x - 569179,15, y - 
6066932,52, kodą iš 1410055 į 1410373 ir išleistuvo, kurio koordinatės x - 569077,70, y - 
6066939,56, kodą iš 1410299 į 1410377.

Pažymime, kad šios techninės klaidos ištaisymo procedūra nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų 
interesų ir nekeičia priimto sprendimo pobūdžio.

Informuojame, kad vadovaujantis Nutarimu2 bei atsižvelgiant į darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje priemones3 karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu 
raštai, prašymai bei jų priedai teikiami Agentūrai tik elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt, per e. 
pristatymo sistemą (elektroninės siuntos). Raštai, prašymai bei jų priedai, teikiami paštu ar 
asmeniui atvykus į Agentūrą, Agentūros nebus nepriimami. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.

1 Klaidų taisymo Agentūros sprendimuose tvarkos aprašas, patvirtintas Agentūros direktoriaus 2016-06-30 įsakymu Nr. 
AV-184 „Dėl Klaidų taisymo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimuose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (toliau – 
Nutarimas).
3 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais).
4 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 įteikimo dienos.
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         PRIDEDAMA. Pataisyta Sprendimo priedo (Patikslintos sąlygos) 10 punkto „Teršalų 
išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus“ 10 lentelė „Leidžiama nuotekų 
priimtuvo apkrova“, 2 lapai

Direktorius Rimgaudas Špokas

D Bernotienė, tel. 8 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt



Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. lapkričio          d. 
rašto Nr. (30.1)-A4E-             priedas

Patikslintos sąlygos TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB ,,Lietpak“

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova

Leistina priimtuvo apkrova 

hidraulinė teršalais
Eilės 
Nr.

Nuotekų išleidimo vieta / 
priimtuvas, koordinatės Leidžiamų išleisti nuotekų rūšis

m3/d parametras mato vnt. reikšmė
1 2 3 4 5 6 7

1.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 2,73 km. Išleistuvo kodas 
1410373
x - 569179,15, y - 6066932,52

Išvalytos buitinės nuotekos iš sanitarinių mazgų 
po biologinių valymo įrenginių (aerotankas su 
pneumatine aeracija AT-150) Nr. 1 ir degazacijos 
proceso metu susidarantis skystis (ftalatų grupės 
teršalai ir nikelis), kurio patekimas netiesioginis 
(dar nenustatytas)

- - - -

3.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 3,12 km. Išleistuvo kodas 
1410056.
x - 569457,17, y - 6066736,90

Išvalytos buitinės nuotekos iš sanitarinių mazgų 
po biologinių valymo įrenginių (aerotankas su 
pneumatine aeracija AT-150) Nr. 3 ir degazacijos 
proceso metu susidarantis skystis (ftalatų grupės 
teršalai ir nikelis), kurio patekimas netiesioginis 
(dar nenustatytas).

- - - -

4.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 2,88 km. Išleistuvo kodas 
1410297. 
x- 569334,58, y - 6066931,96

Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų 
valymo įrenginių (naftos produktų atskirtuvas 
Oleopator NS30 SF3000) Nr. 4. Lietaus nuotekos 
surenkamos nuo 2,152 ha ploto.

- - - -

5.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 2,59 km. Išleistuvo kodas 
1410377 
x - 569077,70, y - 6066939,56

Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų 
valymo įrenginių (naftos gaudyklė NGP-S-100L) 
Nr. 5 ir po vandens minkštinimo NaCl. Lietaus 
nuotekos surenkamos nuo 3,542 ha ploto ir iš 
vandens minkštinimo įrangos (chloras (aktyvusis)

- - - -



6.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 3,21 km. Išleistuvo kodas 
1410301.
 x- 569470,66, y - 6066784,19

Išvalytos lietaus nuotekos po lietaus nuotekų 
valymo įrenginių (naftos gaudyklės NPG-S-30) 
Nr. 6. Lietaus nuotekos surenkamos nuo 0,998 ha 
ploto.

- - - -

7.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 2,56 km. 
x - 569038,62, y -6066956,07

Nevalomos (sąlyginai švarios) lietaus nuotekos 
surenkamos nuo 3,892 ha ploto. - - - -

8.

Kairysis Čekonės upės krantas. 
Atstumas iki Čekonės upės žiočių 
(Neris) 2,54 km. 
x - 569030,27, y - 6066960,16.

Nevalomos (sąlyginai švarios) lietaus nuotekos 
surenkamos nuo 1,838 ha ploto. - - - -
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