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SPRENDIMAS
DĖL UAB „IVILTRA“ PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI GAUTI

2018-08-      Nr. (30.5)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Iviltra“ Stoties g. 65, 
Vievis, Elektrėnų sav. pateiktą paraišką taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). 

Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau 
– Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu 
Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“ 30.3.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, 
prašome patikslinti prie Paraiškos pateiktus dokumentus pagal šias žemiau pateiktas pastabas:

1. Paraiškos Bendrosios dalies 18.2 punkte pateikite informaciją kur išleidžiamos gamybinės 
nuotekos iš rezervuaro. Rezervuarą pažymėkite Paraiškos 15 priede pateiktoje schemoje. 
Nurodykite iki kokių leidžiamų koncentracijų (vidutinės metinės ar didžiausios momentinės) bus 
išvalomos paviršinės nuotekos, patikslinkite BDS7 reikšmę.

2. Paraiškos Bendrosios dalies 18.7 punkte pateikite informaciją apie atliekas iš paviršinių 
nuotekų valymo įrenginių.

3. Paraiškos Bendrosios dalies 18.8 punkte iš UAB „Iviltra“ gręžinio išgaunamo vandens 
kiekis viršija Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos aprobuotus („A“ – 40 m3/d, 
„B“ – 10 m3/d) požeminio vandens išteklius. Patikslinkite informaciją.

4. Paraiškos dalies „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje“ 1 lentelės 
„Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos“ 3 stulpelyje patikslinkite 
matavimo vienetus. Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos dalis „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų 
naudojimas gamyboje“ pateikiama po Paraiškos Bendrosios dalies.

5. Vadovaujantis Taisyklių 21.5 punktu, su Paraiška turi būti pateikiama informacija ir 
dokumentai dėl paviršinių nuotekų išleidimo, nurodyti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 33 punkte. Pateikite planuojamų išleisti nuotekų ir teršalų 
skaičiavimus, statybos ir pripažinimo tinkamais naudoti datas, trumpą eksploatacijos aprašymą 
(nurodomi už eksploataciją atsakingi asmenys), eksploatacijos taisykles.

6. Specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelės 7 ir 8 grafose 
patikslinkite nuotekų kiekius.

7. Specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelės 10 grafoje 
patikslinkite leistiną per parą išleisti naftos produktų kiekį.

8. Užpildykite specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 7 lentelės 8 
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eilutę.
9. Paraiškos dalyje „Paraiškos priedai, kita pagal taisykles reikalaujama informacija ir 

duomenys“ įrašykite Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytus Paraiškos dokumentus 

pateikti Agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateikta visa Paraiškos 
informacija kartu su Paraiškos priedais. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo terminas 
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

Paraišką pataisymui galite atsiimti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos 
departamento Vandenų taršos prevencijos skyriuje darbo dienomis: adresu Juozapavičiaus g. 9, 
Vilniuje, 503 kabinete.

Turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota 
Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos departamento direktorė

Justina Černienė

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt
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