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2020-02-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-12-13 raštu Nr. S-2019/607 
pateiktą UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų 
leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas 
nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas pastabas:
1. Paraiškos 3 p. nurodyta: „<..> Kiaulių kompleksas pastatytas 1980 m. UAB „Idavang“, 2000 m. 

įsigijusi pastatus, pradėjo tvartų vidaus įrengimų modernizavimą. Gyvuliai auginti pradėti 2004 m., 
projektinis pajėgumas pasiektas 2006 m. LR juridinių asmenų registro išrašas bei nekilnojamojo turto 
registro išrašas pateikiami 2 PRIEDE. <..>“. Pažymėtina, kad 2 priede pateiktuose pastatų nuosavybės 
dokumentuose nurodyta, kad pastatų savininkas  - UAB „Saerimner“. Prašome patikslinti nurodytą 
informaciją ir pateikti įrodančius dokumentus dėl pastatų nuosavybės.

2. Paraiškoje nurodyta: „<..> Išvalytos buitinės nuotekos kanalizuojamos į teritorijos paviršinių 
(lietaus) nuotekų nuvedimo sistemą, <..>“; „<..> Gamybinėje teritorijoje paviršinių (lietaus) nuotekų 
surinkimo-nuvedimo sistemą sudaro uždari kolektoriai, į kuriuos iš kelių ir aikštelių nuotekos patenka 
per grotuotus šulinius, o iš žaliųjų vejų - per drenas.  Gamybinės teritorijos pietinėje pusėje apie 380 m 
atstume prateka up. Molupis, į kurį stambiu uždaru kolektoriumi išleidžiamos nuotekos nuo gamybinės 
teritorijos bei aplinkinių dirbamų plotų. <..>“. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų2 7.1 p.3, turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. 
Prašome papildyti Paraiškos 10 priede pateiktą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, jos 

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).
2 patvirtintų LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
3 kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir 
šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas). Ši nuostata 
galioja ir ūkio subjektams, kuriems TIPK leidimai išduoti vadovaujantis TIPK taisyklėmis.
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skyriuje „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas“ papildant duomenimis dėl 
nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo vykdymo 
reikalingumo.

3. Paraiškos 19 p. nurodyta: „<..>Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos - 
konteinerinės degalinės aikštelės - surenkamos į šulinėlius (3,1 m3/m.). Šulinėliams užsipildžius naftos 
produktais užterštu vandeniu, jis išsiurbiamas ir išvežamas pagal sutartį su atliekų tvarkytoju UAB 
„Toksika“. Paviršinis vanduo, kuris neužterštas naftos produktais, išpumpuojamas į melioracinį griovį. 
<..>“. Prašome paaiškinti, kaip nustatomas išpumpuojamo į melioracijos griovį paviršinio vandens 
neužterštumas.

4. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 57, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Kasmet vykdoma amoniako 
apskaita skaičiavimo būdu. <..>“ ir tai atitinka GPGB 23, kuris nustato, kad pagal GPGB reikia 
numatyti arba apskaičiuoti, kiek sumažėjo išsiskiriančių amoniako išmetamųjų teršalų per visą gamybos 
procesą. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti paskutinius atliktus skaičiavimus, įrodančius išmetamo 
teršalo (amoniako) sumažėjimą.

5. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 49, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Lagūnos tipo srutų kaupimo 
rezervuarai įrengti su vienu geomembranos plaukiojančiu sluoksniu, sumažinančiu amoniako garavimą 
bei kvapų išsiskyrimą. <..>“. Prašome patikslinti kuriam konkrečiai metodui (iš nurodytų 4-oje skiltyje) 
priskiriamas įmonėje taikomas srutų saugyklų uždengimas.

6. Paraiškos 4 lentelėje, Eil. nr. 33, 7-oje skiltyje nurodyta: „<..> Tvartuose įrengta priverstinės 
ventiliacijos sistema su optimaliu ventiliatorių veikimu. <..>“. Prašome pridėti pagrindžiančius 
dokumentus apie optimalų ventiliatorių veikimą.

7. Prašome atsižvelgti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departamento (toliau – NVSC) raštu išdėstytas pastabas (pridedama) ir, 
atitinkamai, duomenis patikslinti Paraiškoje.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir NVSC pastabas ir papildomus dokumentus prašome 
pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo 
patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. NVSC 2020-01-08 rašto Nr. (5-11 14.3.12 E)2-885 „Dėl UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių 

padalinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@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 įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūrai                                     2020-01-       Nr. (5-11 14.3.12 E)2-
                 Į 2019-12-23 Nr. (30.1)-A4-7071 

DĖL UAB „IDAVANG“ (01) ŠALNAIČIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI 
PAKEISTI

              Informuojame, kad išnagrinėjome UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio, esančio 
Šalnaičių k. 4, Saločių sen., Pasvalio r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti (toliau– Paraiška) ir teikime šias pastabas:
               1. Paraiškos 4 psl. nurodyta, kad įmonė nuo 2020 m. pradeda naudoti purškiamą 
biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinius priedus su benzoine rūgštimi. Šių abiejų naudojamų 
priemonių suminis efektyvumas kvapų mažinimui - 77,5 %. Prašome nurodyti kaip buvo 
apskaičiuotas šis dydis. Biostabilizatorių Poliflock BTS ir pašarinių priedų su benzoine rūgštimi 
aprašymuose nurodyta, kad jų naudojimas sumažina amoniako kiekius nuo tvartuose esančio mėšlo 
atitinkamai 70 % ir 25 %, kvapų mažinimo procentinės išraiškos minėtuose dokumentuose 
nepateikiamos.  
               2. Kvapų emisijoms (OU/s) iš tvartų naudoti Kiaulidžių technologinio projektavimo 
taisyklių ŽŪ TPT 02:2010, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 
d. įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 
patvirtinimo“, 170.1. – 170.3. punktuose nurodytas vertes. 
              3. Skaičiuojant kvapus nuo mėšlidžių, kvapų emisijoms naudoti Kiaulidžių technologinio 
projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 170 p. punkte nurodyta dydį - 55 OU/(m2/s), jei nėra 
taikomos kvapų sklidimo mažinimo priemonės. Kvapų modeliavimas turi būti atliekamas pagal 
esamą mėšlidžių plotą ir aukštį. Paraiškoje pridėtuose oro taršos skaičiavimuose nurodyta, kad taršos 
šaltinių Nr. 606 (srutų lagūnos) ir Nr. 602 (mėšlidės) išmetimo angos matmenys – 0,5 m2, aukštis – 
10 m, kas neatitinka minėtų taršos šaltinių fizinių duomenų.
            4.  Paraiškoje pridėtame Akustinio triukšmo lygio matavimo protokole Nr. F/PERp-1522-t-
132 nurodyta, kad įmonės veiklos keliamo triukšmo matavimai atlikti 2009-12-03. Prašome nurodyti 
ar nuo paskutinių triukšmo matavimų įmonės veikloje neatsirado naujų triukšmo šaltinių, galinčių 
kelti triukšmo lygių viršijimus gyvenamojoje aplinkoje.  
           5. Prašome pateikti stacionarių triukšmo šaltinių išdėstymo planą įmonės teritorijos ribose.

          

Panevėžio departamento vyresnioji patarėja                                          Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt
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