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GRĄŽINIMO
2021-11-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2021-08-20 raštu Nr. S-2021-223 
gautą UAB „Idavang“ (08) Lekėčių padalinio (Sirvydų k. 3, Lekėčių sen., Šakių r.) (toliau – 
Bendrovė) patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 8.6-02/12 
(toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, 
patvirtintų 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“ (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Paraiška Jums 
grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Agentūros pastabą dėl amoniako 1 paros ribinės aplinkos 
oro užterštumo normos viršijimo. Pažymime, kad 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo amoniako vidutinė 
1 paros ribinė aplinkos oro užterštumo norma (mg/m3), nustatyta Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 
m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos 
Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) , todėl 
tiek suskaičiuota maksimali amoniako pažemio koncentracija, tiek suskaičiuota vidutinė paros 
pažemio koncentracija aplinkos ore už įmonės sklypo ribų negali viršyti Įstatyme nustatytų ribinių 
verčių. 

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai iki 2022 m. vasario 28 d. pakartotiniam 
nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo 
dienos. 

Papildomai informuojame, kad Bendrovei nepateikus paraiškos TIPK leidimui pakeisti per 
Agentūros nustatytą terminą, Agentūra pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 
(toliau – Įstatymas) 191 straipsnio 15 dalies ir TIPK taisyklių 107.1 papunkčio nuostatas turės prievolę 
Įstatymo 14 dalies 3 punkte nurodytu atveju per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių 
nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėti raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, nurodyti 
priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas ir nustatyti 20 darbo dienų terminą, per kurį 
asmuo turės pašalinti nurodytas aplinkybes. 
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Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 įteikimo dienos.

Direktorė Milda Račienė
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