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SPRENDIMAS NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (07) SKABEIKIŲ PADALINIO
PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

2020-03-            NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2020-02-10 raštu Nr. S-
2020/81 pateiktą UAB „Idavang“ (07) Skabeikių padalinio (toliau – Padalinys), esančio Skabeikių 
k. 11,  Akmenės r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – 
TIPK) leidimui pakeisti. Pateiktoje Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų 
TIPK leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, priimtas 
sprendimas nepriimti paraiškos. Paraiška Jums grąžinama patikslinimui.

Patikslintą Paraišką pagal žemiau išdėstytas Agentūros ir Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento pastabas prašome 
pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui:
           1. Prašome paaiškinti, kuo remiantis 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.
            2. Paraiškos 19 punkto lentelėse nepateikti duomenys apie paviršines nuotekas.
            3. Sutartis, pasirašyta su UAB „Žalvaris“ dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimo, negalioja.
           4. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 12 
str. 1 d. požeminio vandens išteklius galima naudoti turint Lietuvos geologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos išduotą leidimą ir sudarius su ja išteklių naudojimo sutartį.
           5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 
14582 nuo 2019-09-07 už TIPK leidimo pakeitimą nustatytas valstybės rinkliavos dydis 501 euras.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

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“ (toliau – TIPK 
taisyklės)
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos 
dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 
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leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, 
kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo3 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į 
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones4, karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t.y. elektroniniu paštu arba 
per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų 
dokumentus.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti5 .
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių departamento 2020-03-06 rašto Nr. (6.11 14.3.12)2-11016 kopija, 2 lapai.

Direktorius                                                                                                               Rimgaudas Špokas

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

3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
4 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
5 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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