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SPRENDIMAS 

DĖL UAB „IDAVANG“ (01) ŠALNAIČIŲ PADALINIO TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

2020-11-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Įstatymo1 191 straipsnio 
devintąja dalimi ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių2 (toliau – TIPK taisyklės) 83 ir 89 punktais, patikrinusi, ar yra 
sąlygos nekeisti leidimo priima sprendimą pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimą Nr. P1-6/023 UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio, esančio Šalnaičių k. 4, Saločių sen., 
Pasvalio r. (toliau – TIPK leidimas).

TIPK leidimas parengtas pagal UAB „Idavang“ 2019-12-13 raštu Nr. S-2019/607 pateiktą ir 
pagal Agentūros 2020-02-14 raštu Nr. (30.1)-A4E-1144 pateiktas apibendrintas pastabas, patikslintą 
paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). 

Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota 2019-12-31 laikraštyje „Lietuvos rytas“ bei 
Agentūros tinklalapyje. Taip pat, apie gautą paraišką Agentūra 2019-12-23 raštu Nr. (30.1)-A4-7069 
„Pranešimas apie gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ 
informavo Pasvalio rajono savivaldybės administraciją. Pastabų Paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo 
reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta. 

Paraiška 2020-09-22 raštu Nr. (5-11 14.3.12 E)2-71014 suderinta su Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentu. Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas 2020-01-10 raštu Nr. 
(5.6)-AD5-323 informavo, kad pateiktiems derinimui Paraiškos dokumentams pastabų neturi.

Agentūra Paraišką priėmė 2020-10-12 raštu Nr. (30.1)-A4E-9004 „Sprendimas dėl UAB 
„Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti priėmimo“. 

1  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
2 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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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Vadovaujantis Įstatymo 191 straipsnio vienuoliktąja dalimi ir TIPK taisyklių 98 ir 104 punktais, 
sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti atitiko TIPK taisyklių 
nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) aspektus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės 
aktus. Sprendimo priėmimo metu sąlygų, nurodytų Įstatymo 191 straipsnio dešimtojoje dalyje, 
nenustatyta.

Pakeistam TIPK leidimui suteiktas numeris P1-6/023 / T-P.5-24/2020 pagal Agentūros TIPK 
leidimų numeracijos tvarką.

 Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui pakeisti ir 
laikoma Agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Pradėjęs eksploatuoti įrenginį ar pakeitęs veiklą veiklos vykdytojas privalo nedelsiant raštu 
informuoti Agentūrą ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos apie įrenginio 
eksploatavimo ar veiklos pakeitimo pradžią.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones3 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir klientai 
aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu teikiami tik elektroniniai dokumentai el. ryšio 
priemonėmis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4. 
PRIDEDAMA:
1. UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio TIPK leidimas be priedų, 55 lapai;
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, 22 lapai.

Direktorius                                                 Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)
El. parašu: SPRENDIMAS DĖL UAB „IDAVANG“ (01) 
ŠALNAIČIŲ PADALINIO TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-11-26 Nr. (30.1)-A4E-10878

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-11-26 08:40:38

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-11-26 08:40:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 - 2022-01-08

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-11-26 11:04:17

Parašo formatas
Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-12-01 13:41:13

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas

2020-12-01 atspausdino Aušra Jonkaitytė

Paieškos nuoroda


