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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (06) KALVARIJOS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-01-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ (06) Kalvarijos 
padalinio (toliau – Kalvarijos padalinys), esančio Ugniagesių g. 20, Jusevičių k., Kalvarijos sav., 
paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-M.1-8/2019 
(toliau – TIPK leidimas) 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 žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:
            1. Nepateikta palyginamoji laikomiems gyvuliams ir numatomiems laikyti gyvuliams 
reikalingo grindų ploto apskaičiavimo lentelė.

2. Paraiškos 9 psl. minima, kad kiaulių tvartų džiovinimui ir šildymui naudojamas dyzelinas, 
kuris laikomas 6 m3 talpos dvisienėje antžeminėje skysto kuro talpykloje, tačiau Paraiškos 2 lentelėje 
nurodytos dvi 6 m3 talpos dvisienės antžeminės skysto kuro talpyklos.

3. Galiojančiame TIPK leidime kaip rezervinė aprašyta biokuro katilinė, tačiau pateiktoje 
Paraiškoje ši katilinė nepaminėta.

4. Paraiškos 10 punkte susidarančiam skystajam mėšlui apskaičiuoti nurodyti kai kurie koeficientai 
(pvz.: 11,4 kg/d) nesutampa su koeficientais, nurodytais Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ 
TPT 02:20102.

5. Gardų plovimo nuotekoms apskaičiuoti galiojančiame TIPK leidime vandens kiekis, 
reikalingas m2 išplauti, buvo nurodytas 0,03 m3/m2, pateiktoje Paraiškoje šis kiekis sumažintas iki 
0,02 m3/m2.

7. Paraiškoje pateiktas mėšlo ir srutų skleidimo ploto nustatymas neatitinka Mėšlo ir srutų 
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše3 nurodytam apskaičiavimo būdui.

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“.
2 Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 02:2010, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 201-01-27 įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 
patvirtinimo“
3 Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo 
aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
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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 įsakymu4 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 apskųsti5.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

4 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).
5 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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