
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

UAB „Idavang“
info@idavang.com

Į 2020-05-13 Nr. S-2020/148

SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (02) RUPINSKŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-07-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ (02) Rupinskų 

padalinio, esančios Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T(1)-29 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 

vadovaujantis 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) 36.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-02 raštu Nr. 

(5.6)-AD5-8254 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitos galiojimo laikas yra pasibaigęs, prašome pateikti skaičiavimus, pagal kuriuos pateikti duomenys 

Paraiškos VI dalyje „Tarša į aplinkos orą“.

2. Prašome pateikti sutartis su ūkininkais ir bendrovėmis, kurių laukuose skleidžiamos 

srutos ir mėšlas.

3. Prašome pagrįsti, kad po išvalymo nuotekose teršalai neviršija nustatytų normatyvų.

4. Prašome pateikti Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programos derinimo raštą.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 

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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Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-06-02 raštas Nr. (5.6)-AD5-8254 , 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Vytautas Trakymas, tel. 8 706 68 072, el. p.vytautas.trakymas@aaa.am.lt

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 įteikimo dienos.
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DĖL UAB „IDAVANG“ (02) RUPINSKŲ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Aplinkos 
kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyrius gavo prašymą pateikti 
pastabas ir (ar) pasiūlymus UAB „Idavang“ (02) Rupinskų paraiškai Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui pakeisti.

Išnagrinėję paraišką teikiame šias pastabas:
1. Paraiškos 10 p. „Energinių resursų naudojimas“ ir „Nuotekų tvarkymas“ dalyse, 13 p. 4 

lentelės eilučių Nr. 14, 15, 17, 18, 19 grafoje „Pastabos“, taip pat 19 p. „Teršalų išleidimas su 
nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad dyzelinio kuro konteinerinės degalinės aikštelė 0,001 ha 
priskiriama prie galimai teršiamų teritorijų. Paviršinės nuotekos nuo aikštelės surenkamos ir latakais 
nuvedamos į du šulinėlius. Šulinėliams užsipildžius, iš jų naftos produktais užterštos nuotekos 
išsiurbiamos ir išvežamos pagal sutartį su atliekų tvarkytoju. Vizualiai nustačius, kad nuotekos 
šulinėliuose neturi taršos naftos produktais požymių, nuotekos bus išsiurbiamos ir išleidžiamos į 
srutų rezervuarus. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 
(toliau – Reglamento), patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. 
D1-193, 14 p. reikalavimais, paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi 
būti surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną), kurioje turi būti 
įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, 
laboratorinę kontrolę. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, manome, kad paviršinių nuotekų, susidarančių ant galimai 
teršiamų teritorijų užterštumas, prieš išleidžiant į srutų rezervuarus, neturėtų būti vertinamas 
vizualiai, bet turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią 
nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę, kaip to reikalauja Reglamento 14 p., arba šios nuotekos 
turėtų būti tik išvežamos pagal sutartį su atliekų tvarkytoju. Prašome patikslinti informaciją.

2. Paraiškos 16 p. „Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius 
dokumentus, statybos projektą ar kt.)“ nurodyta, kad pagal vandenvietės ištirtumą 179 m3/d. 
priskirti A kategorijai, 315 m3/d. priskirti B kategorijai (6 priedas), tačiau 6 priede nurodyta, kad B 
kategorijai priskirti 31 m3/d. Prašome pataisyti duomenis.

 

Departamento direktorė                                                                          Inga Buzienė

A. Blauzdys, tel. 8 626 17546, el. p. andrius.blauzdys@aad.am.lt
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