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Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos

 e. pristatymu

SPRENDIMAS 
„ “  (01)   UAB IDAVNG  PADALINIO TIPK LEIDIMO

Nr. P1-6/023/T-P.5-24/2020   IR PATIKSLINIMO 

2022-03-       Nr. (30.1)-A4E-     

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija priimanti   
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo ,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir   
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“ (toliau – TIPK  
92.10   UAB „Idavng“ (01)  padalinio (toliau – Padalinys), adresu 

 k. 4,  sen., Pasvalio r.,   atliko   ir 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK 

 97.3    kad Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo 
Nr. P1-6/023/T-P.5-24/2020 (toliau TIPK leidimas) keisti nereikia,  turi  patikslintos 
TIPK leidimo 

Atsižvelgiant  tai, kad Padalinyje  naudoti  šiluma iš UAB „Nenergija“ 
  taip pat Padalinio teritorijoje  autotransporto plovykla,  patikslina 

Padalinio TIPK leidimo 2   veiklos aprašymas“, 3  „Veiklos  kurioms 
išduodamas leidimas“, TIPK leidimo 2   atitikties GPGB palyginamasis 

 7 punkto „Vandens išgavimas“   10 punkto  išleidimas su 
nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus“   ir 10 punkto  
išleidimas su nuotekomis   ir (arba) kanalizacijos tinklus“ 10  „Leidžiama  
priimtuvo apkrova“ ir 12 punkto  susidarymas.   atliekos 
(pavadinimas, kodas)      išleisti  užterštumas“, 

  ir patikslintas  pateikia kartu su šiuo  sprendimu. 
Pažymime, kad, vadovaujantis TIPK  681.2 papunk  patikslintomis TIPK 

leidimo  laikoma ir  subjekto aplinkos monitoringo programa.
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Eksploatuojant  ir vykdant TIPK leidimo  laikymosi  turi  
vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo  Šis  sprendimas  TIPK 
leidimo  patikslinimo yra  ir neatsiejama TIPK leidimo dalis.

   turite   Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio    tvarkos 

 nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per 

  nuo jo paskelbimo arba  dienos.
PRIDEDAMA:
1.   35 lapai.
2. Patikslintos  39 lapai.
3.  subjekto aplinkos monitoringo programa.
4. Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo Nr. P1-6/023/T-P.5-24/2020 priedai, 

1 lapas.
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