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SPRENDIMAS
DĖL AB „LIFOSA“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-12-      Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-11-06 raštu Nr. D-10/55-
10-0627 gautą AB „Lifosa“, esančios Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, patikslintą paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 6/11/T-K.6-12/2016 (toliau – TIPK leidimas) 
pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK 
taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Prašome papildyti paraiškoje pateiktą informaciją, nurodant kokie buvo pakeisti ir 
atnaujinti technologiniai įrenginiai, patobulinti gamybos procesai, tuo pagrindžiant išmetamų į 
aplinkos orą teršalų kiekio sumažėjimą.

2. Paraiškos 5 priede nurodytas 11 lentelės „Tarša į aplinkos orą“ iš taršos šaltinio Nr. 117 
išmetamų teršalų metinės taršos apskaičiavimas, tačiau nepateikti kitų taršos šaltinių metinės taršos 
apskaičiavimai.

3. Paraiškos 5 priede prašome patikslinti pastabą po lentele „DLK, DLT nustatymo 
pagrindimas nuotekoms“, kadangi TIPK taisyklių 3 priede nurodytas tik teršalų sąrašas.

4. Paviršinių nutekamųjų vandenų surinkimo ir nuvedimo schemoje nurodyti trys išleistuvai, 
tačiau Paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ minimi tik du 
išleistuvai. Prašome paaiškinti ir/ar patikslinti informaciją.

5. Paraiškos 32 lentelėje iki 200 t padidintas Kietųjų atliekų, kuriose yra pavojingų cheminių 
medžiagų (kodas 16 08 02*) didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, 
lyginant su paraiška, pateikta 2020-07-27 raštu Nr. D-10/55-10-0433, kurioje buvo numatytas 
Kietųjų atliekų, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (kodas 16 08 02*) didžiausias vienu 

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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metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis 100 t. Prašome paaiškinti ir/ar patikslinti 
informaciją.

6. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamento (toliau – Reglamentas) 2.2 
papunktyje aprašyta, kad neutralizacijos šlamas išvežamas į fosfogipso sąvartą, tačiau šiame 
papunktyje esančioje schemoje nurodyta, kad neutralizacijos šlamas naudojamas fosfogipso kalnų 
apželdinimui. Prašome paaiškinti ir/ar patikslinti informaciją.

7. Reglamento 2.2 papunktyje aprašyta, kad buitinių nuotekų dumblas naudojamas fosfogipso 
kalnų apželdinimui, tačiau šiame papunktyje esančioje schemoje tai nenurodyta. Prašome paaiškinti 
ir/ar patikslinti informaciją.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38-41 punktuose nustatyta tvarka. 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną, vadovaujantis 
Direktoriaus įsakymu2 nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne 
popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. 
pristatymo sistemą. 
           Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir 
išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius                                              Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“ (toliau – Direktoriaus įsakymas).
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 įteikimo dienos.
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