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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-09-        Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-06-18 raštu Nr. 116 
pateiktą UAB „Žalvaris“ Kauno sk., esančios Palemono g. 1, Kaune, patikslintą paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.4-11/2016 pakeisti (toliau – Paraiška).

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu 
(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti Paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento (toliau – NVSC) 2020-
08-25 raštu Nr. (2-11 14.3.12E)2-57041 „Dėl UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus paraiškos taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ (toliau – Raštas) pateiktas pastabas 
(pridedama), kuriame prašoma pagrįsti nurodomas didžiausias kvapo koncentracijas ties įmonės 
sklypo ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. NVSC Raštas, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, 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 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
2 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.
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Į 2020-08-04  Nr. (30.1)-A4-1257

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt 

DĖL UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas), išnagrinėjo UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus, 
esančio Palemono g. 1, Kaune paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti dokumentus.

NVSC Kauno departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“, nuostatomis teikia pastabą: 

1. Prašome pagrįsti Paraiškos XII dalies 29 p. nurodomas didžiausias kvapo koncentracijas 
ties įmonės sklypo ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Naktigonės g. 3, Kaunas), 
kadangi jos nesutampa su Paraiškos priede „UAB „Žalvaris“ ir UAB „Rafimeta“ ūkinės veiklos metu 
išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas“ pateikiamomis apskaičiuotomis didžiausiomis 
kvapo koncentracijomis ties teritorijos ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.     

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus, esančio Palemono g. 1, Kaune, paraiška Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti – nederinama.

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, 
laikinai vykdanti Kauno departamento direktoriaus funkcijas                                     Asta Liubinaitė                                                                                            

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt
K. Klepeckienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kamile.klepeckiene@nvsc.lt
I. Jakštytė, tel.(8 37) 33 16 82, el. p. ingrida.jakstyte@nvsc.lt
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