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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „IDAVANG“ (07) SKABEIKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

GRĄŽINIMO
2020-07-            NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-06-01 raštu Nr. S-2020/157 
pateiktą UAB „Idavang“ (07) Skabeikių padalinio (toliau – Padalinys), esančio Skabeikių k. 11,  
Akmenės r,, patikslintą paraišką (toliau – Patikslinta paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl, vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu, TIPK taisyklių 41 punktu, 
priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Patikslinta paraiška Jums grąžinama 
pakartotinam patikslinimui pagal žemiau išdėstytas Agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos pastabas:

1. Prašome paaiškinti kuo remiantis Patikslintoje paraiškoje padidintas tirštajam mėšlui 
laikyti įrengtos atviros 1100 m2 ploto mėšlo aikštelės kaupo aukštis nuo 2 m iki 3 m aukščio ir talpa 
nuo 2200 m3 iki 2700 m3, nors 2010-12-28 atnaujintame, 2012-05-31 ir 2013-04-127 koreguotame 
TIPK leidime tirštajam mėšlui laikyti minima atvira 1100 m2 ploto mėšlo aikštelė, kurioje numatytas 
kaupo aukštis 2 m.

1. 2. Patikslintoje paraiškoje rašoma, kad šulinėliams užsipildžius, iš jų naftos produktais 
užterštos nuotekos išsiurbiamos ir išvežamos pagal sutartį su atliekų tvarkytoju, tačiau, vizualiai 
nustačius, kad nuotekos šulinėliuose neturi taršos naftos produktais požymių, nuotekos bus 
išsiurbiamos ir išleidžiamos į srutų rezervuarus. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento3 14 punkto reikalavimais, paviršinės nuotekos, susidarančios ant 
galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą 
(nuotakyną), kurioje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus 
atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę. 

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“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 
Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
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Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4 .
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-06-16 raštas Nr. (5.3)-AD5-9280.

Direktorius                                                                                                              Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. 8 706 68039, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

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.
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Aplinkos apsaugos agentūrai,
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 
el.paštas aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB ,,IDAVANG‘‘ (07) SKABEIKIŲ PADALINYS PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs UAB ,,Idavang“ (07) 
Skabeikių padalinio (veiklavietės adresas Skabeikių k. 11, Akmenės r. sav.) dokumentus taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti, turi pastabų: 

1. Paraiškos  1 ir  9 lentelėse į aplinkos orą numatomų išmesti  teršalų kiekis iš viso 
pateikiamas  - 56,5203 t/m. 

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Idavang“ pateiktos Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (papildomos) atliktos 2019 m. 2 priedo 4 lentelėje iš 
viso išmesto į aplinkos orą teršalų kiekis nurodomas 95,263 t/m  ir 29,347 t/m skleidžiant srutas 
laukuose. Viso kiekis sudaro 124,61 t/m ir yra 2,2 karto didesnis nei paraiškoje nurodomas į 
aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis.

2. Paraiškos 10 p. „Energinių resursų naudojimas“ ir „Nuotekų tvarkymas“ dalyse, 13 p. 4 
lentelės eilučių Nr.15, 17, 18, 19 grafoje „Pastabos“, taip pat 19 p. „Teršalų išleidimas su 
nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad dyzelinio kuro konteinerinės degalinės aikštelė 0,001 ha 
priskiriama prie galimai teršiamų teritorijų. Paviršinės nuotekos nuo aikštelės surenkamos ir latakais 
nuvedamos į du šulinėlius. Šulinėliams užsipildžius, iš jų naftos produktais užterštos nuotekos 
išsiurbiamos ir išvežamos pagal sutartį su atliekų tvarkytoju. Vizualiai nustačius, kad nuotekos 
šulinėliuose neturi taršos naftos produktais požymių, nuotekos bus išsiurbiamos ir išleidžiamos į 
srutų rezervuarus. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 
(toliau – Reglamento), patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. 
D1-193, 14 p. reikalavimais, paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi 
būti surenkamos į atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną), kurioje turi būti 
įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, 
laboratorinę kontrolę. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, manome, kad paviršinių nuotekų, susidarančių ant galimai 
teršiamų teritorijų užterštumas, prieš išleidžiant į srutų rezervuarus, neturėtų būti vertinamas 
vizualiai, bet turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią 
nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę, kaip to reikalauja Reglamento 14 p., arba šios nuotekos 
turėtų būti tik išvežamos pagal sutartį su atliekų tvarkytoju. Prašome patikslinti informaciją.

Direktorė Inga Buzienė

Egidijus Kvasauskas, tel. +370 686 47592, el. p. egidijus.kvasauskas@aad.am.lt 
Ramūnas Špukas, tel. +370 659 89161, el. p. ramunas.spukas@aad.am.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos departamentas,Smolensko g. 15, LT-03201 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL UAB "IDAVANG" (07) SKABEIKIŲ PADALINIO 
PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-16 Nr. (5.3)-AD5-9280

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 
numeris 2020-06-16 13:19:45 Nr. A3-4320

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos INGA BUZIENĖ, Skyriaus vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-15 16:54:41

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

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-08 - 2022-08-07

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Šiaulių valdyba

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-16 13:12:56

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

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-16 13:19:45

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 0

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: 2020-07-07 16:10:45

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-07-07 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

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

Dokumento pavadinimas (antraštė)

el p. SPRENDIMAS DĖL UAB „IDAVANG“ (07) 
SKABEIKIŲ PADALINIO PATIKSLINTOS PARAIŠKOS 
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-07-09 Nr. (30.1)-A4E-5992

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 2020-07-09 14:05:27

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-07-09 14:05:38

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

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-09 14:07:26

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 1

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: 2020-07-22 13:35:01

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-07-22 atspausdino Danguolė Bernotienė

Paieškos nuoroda


