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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-02-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ Pasodėlės 
padalinio, esančio Pasodėlės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. P1-3/013 (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 Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2021-01-26 raštu Nr. 
(5-11 14.3.12 Mr)2-23710 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1 Prašome paaiškinti kokiu būdu, laikant tą patį gyvulių skaičių, padidėjo sunaudotų grūdų 
kiekis, susidarančio skysto mėšlo kiekis, išgauto požeminio vandens sunaudojimas, lyginant su 
galiojančiu TIPK leidimu.

2. Paraiškos 19 punkte prašome nurodyti septinių kamerų tūrius, augalų-grunto filtro plotą ir 
storį.

3. Paraiškoje nepateikta informacija apie buitinių nuotekų tvarkymą Rabikių fermoje.
4. Tarša į aplinkos orą, vykdant intensyvų kiaulių auginimą, turi būti apskaičiuota pagal 

atnaujintą Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką 
(EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook).

5. Vadovaujantis TIPK taisyklių 11 punktu vienas TIPK leidimas gali būti išduodamas 
keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo 
besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerine infrastruktūra). Atsižvelgiant į 
tai, kad UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinys veiklą vykdo dvejose gamybinėse teritorijose –  
Pasodėlės padalinyje, esančiame Pasodėlės k. ir Rabikių fermoje, veikiančioje Rabikių k., kurios nėra 
toje pačioje vietoje, UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinys privalo turėti du TIPK leidimus. 

6. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti perskaičiuota tarša į aplinkos orą, turi būti atnaujinta 
monitoringo programa ir teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai.

  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. 
          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.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento 2021-01-26 rašto Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-23710 kopija, 4 lapai.

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.



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai                                         2021-01-       Nr. (5-11 14.3.12 Mr)2-
                      Į 2021-01-06 Nr. (30.1)-A4E-132

DĖL UAB „IDAVANG“ PASODĖLĖS PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

             
           Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Idavang“ Pasodėlės padalinio, esančio Pasodėlės k. 
2, Krekenavos sen., Panevėžio r. paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti (toliau – Paraiška).
          Pagal Paraiškos XII dalyje pateiktą informaciją, atlikus šalia UAB „Idavang“ Pasodėlės 
padalinio kiaulių komplekso veiklos sukeliamų kvapų vertinimą nustatyta, kad už įmonės teritorijos 
ribų  įmonės sukeliamų kvapų koncentracija neviršys 8 europinių kvapo vienetų (8 OUE/m3) ribinės 
vertės, nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 
m. spalio 4 d. Nr. V-885 įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos 
ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau - HN 121:2010). Apskaičiuota kvapo koncentracija ties 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis, adresu Raičionių k. Nr. 1, Nr. 2, Valmoniškių k., 
Vytauto g. Nr. 63, Nr. 65, Glitėnų k. Nr. 3, Nr. 4, Nr. 17 pažemio ore siekia atitinkamai 0,3-1,1 
OUE/m3. Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio 
modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Kvapų 
modeliavimo rezultatai pateikti įvertinus kvapų sklidimo mažinimo priemones: kvapų 
biostabilizatorius Poliflock BTS, pašarų papildų su benzoine rūgštimi naudojimą, mėšlo apdorojimą 
biodujų jėgainėje, mėšlo paviršiaus mėšlidėje uždengimą šiaudų sluoksniu ir srutų lagūnos 
uždengimą plaukiojančia geomembranos danga.
        Atlikus UAB „Idavang“ Rabikių fermos sukeliamų kvapų vertinimą nustatyta, kad už ūkinės 
veiklos teritorijos ribų  Rabikių fermos sukeliamų kvapų koncentracija neviršys 8 europinių kvapo 
vienetų (8 OUE/m3) ribinės vertės, nustatytos HN 121:2010. Apskaičiuota kvapo koncentracija ties 
artimiausios gyvenamosios aplinkos Rabikių k., Beržų g. Nr. 3, Sodų g. Nr. 16, Nr. 18, Nr. 20, 
Rabikių g. Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6, Lazdynėlių k. Nr. 6 pažemio ore sudaro 0,1-1,3 OUE/m3. Kvapo 
sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę 
įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
         Išnagrinėjus Paraiškos XII dalyje pateiktus  triukšmo matavimo rezultatus bei ūkinėje veikloje 
naudojamų triukšmo šaltinių keliamą triukšmą, teikiame šias pastabas:
          1. XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ nurodoma, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorijos Panevėžio skyrius yra atlikęs triukšmo matavimus šalia UAB „Idavang“ 
Pasodėlės padalinio kiaulių komplekso triukšmo šaltinių ir prie artimiausio gyvenamojo namo, 
pateiktas Akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas Nr. F/PRP-1523-t-131, 2009-12-07 (12 
priedas). Prašome Paraiškoje nurodyti, ar nuo 2009 metų įmonės veikloje nėra naudojami nauji 
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triukšmą į aplinką skleidžiantys įrenginiai. Jei įmonės veikloje yra naudojami nauji triukšmo šaltiniai, 
triukšmo vertinimas turi būti atliekamas iš naujo.
           Atkreipiame dėmesį, kad nesutampa Akustinio triukšmo lygio matavimo protokole Nr. F/PRP-
1523-t-131, 2009-12-07 nurodomas objekto adresas (UAB „Pasodėlė“ Pasodėlės k. Pasvalio r.) su 
Paraiškoje nurodyto objekto adresu (Pasodėlės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.). Prašome 
patikslinti teikiamus dokumentus.
          2. Paraiškos XII dalyje „Triukšmas ir kvapų kontrolė“ pateikiamas tik UAB „Idavang“ 
Pasodėlės padalinio Akustinio triukšmo lygio matavimo protokolas (Nr. F/PRP-1523-t-131, 2009-
12-07 ) ir planas su pažymėtomis triukšmo matavimo vietomis (12 priedas). Apie Rabikių fermos 
veikloje naudojamus triukšmo šaltinius informacijos nepateikta. Jei Rabikių fermos veikloje yra 
naudojami triukšmo šaltiniai, keliantys triukšmą į aplinką, prašome išmatuoti ar sumodeliuoti šalia 
fermos triukšmo šaltinių ir prie artimiausio gyvenamo namo triukšmo lygį.

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja                                                       Violeta Juozapavičienė

K. Čepkauskienė (8-45) 467 963, faksas (8 45) 596 445, el. p.  kristina.cepkauskiene@nvsc.lt   
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