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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

2019-09-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-07-18 raštu Nr. S-
2019/357 (toliau - Lydraštis) pateiktą UAB „Idavang“ (06) Kalvarijos padalinio (toliau – Įmonė) 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti (toliau 
– Paraiška). Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, 
todėl vadovaujantis 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 pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:
1. Prašome pridėti Paraiškoje nurodomo parengto mėšlo tręšimo plano suderinimą su 

atsakingomis institucijomis patvirtinančio rašto kopiją.
2. Kartu su Paraiška pateikite Lietuvos geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas dėl 

eksploatuojamos vandenvietės reg. Nr. 3738 vandens gręžinių įregistravimo Žemės gelmių registro 
Gręžinių dalyje. Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2012 m. pasikeitus aprobavimo tvarkai 
turi būti aprobuoti požeminio vandens ištekliai.

3. Prašome pridėti Paraiškos 14 p. nurodyto Kalvarijos komplekso skysto mėšlo kaupimo 
rezervuarų ir slėgvamzdžio avarijų likvidavimo plano, kuris patvirtintas įmonės generalinio 
direktoriaus įsakymu, suderinimą su atsakingomis institucijomis įrodančio rašto kopiją. 

4. Informaciją apie įmonėje susidarančias atliekas (atliekos pavadinimas, kodas) siūlome 
pateikti Paraiškos 23 punkte laisvos formos lentelėje.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros pastabas prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui.

Jūs 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 
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Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui gauti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. 
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