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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (04) SAJAS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-02-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ (04) Sajas 
padalinio, esančio Kiškonių k. 12, Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r., paraišką (toliau – Paraiška) 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. K-55 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-01-26 raštu Nr. (6-
11 14.3.12 Mr)2-24209 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1 Paraiškos 17 punkte rašoma, kad Paraiškos VI. skyrius „Tarša į aplinkos orą“ užpildytas 
pagal aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą (toliau – 
Inventorizacijos ataskaita), tačiau Paraiškoje nurodyta, kad atskirta tirštoji mėšlo dalis transporteriu 
patenka į 1120 m2 ploto atvirą mėšlidę, o Inventorizacijos ataskaitoje nurodyta, kad atskirta tirštoji 
mėšlo dalis transporteriu patenka į 1030 m2 ploto atvirą mėšlidę, prašome pateikti paaiškinimą dėl 
mėšlidės dydžių neatitikimo.

2. Vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos 
aprašo2 23.1.1 papunkčiu, pildant Paraiškos 11 lentelę, teršalo LOJ (kodas 308) nereikia papildomai 
žymėti sutartiniais ženklais (raidėmis (A), (B) ar (C).

3. Paraiškos 11 lentelėje iš taršos šaltinio Nr. 001 į aplinkos orą išsiskiriantis CO (A) 
nenormuojamas, todėl šio teršalo įrašinėti į Paraiškos 11 lentelę nereikia.

4. Galiojančiame TIPK leidime nurodyta, kad į lietaus nuotekų kanalizacijos sistemą 
surenkamos ir biologiškai valytos buities nuotekos, kurių susidaro 460 m3/m. Nuotekos per kontrolinį 
šulinį KŠ1 išleidžiamos į esamą lietaus kolektorių. Pateiktoje Paraiškoje rašoma, kad į lietaus nuotekų 
kanalizacijos sistemą surenkamos ir biologiškai valytos buities nuotekos, kurių susidaro 660 m3/m. ir 
per kontrolinį šulinį KŠ2 išleidžiamos į esamą lietaus kolektorių. Prašome paaiškinti, kodėl nurodytas 
kitas išleidimo šulinys ir padidėjo išleidžiamas nuotekų kiekis. Atkreipiame dėmesį, kad nepateikta 
schema su pažymėtomis nuotekų išleistuvų vietomis.

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 Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymu Nr. 408 „Dėl 2 Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“
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5. Nepridėta monitoringo programa.
Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 

leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 
Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 

derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 
          Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną, vadovaujantis 
Direktoriaus įsakymu3 nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki karantino režimo pabaigos prašome teikti ne 
popierinius dokumentus, bet dokumentų skaitmenines kopijas, elektroniniu paštu arba per e. 
pristatymo sistemą. 
           Karantino laikotarpiu visi dokumentai Agentūroje bus pasirašomi elektroniniu parašu ir 
išsiunčiami elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Šiaulių departamento 2021-01-26 rašto Nr. (6-11 14.3.12 Mr)2-24209 kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

3 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.AV-255 „Dėl Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr.AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo“ (toliau – Direktoriaus įsakymas).
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 įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

DĖL UAB „IDAVANG“ SAJAS PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 
departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
D1-202 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 ,,Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Taisyklės) taisyklių 34 punkto nuostatomis, išnagrinėjo UAB 
„Idavang“ Sajas padalinio taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti dokumentus 
(registruota 2021-01-06, Nr. 1-3132).

Derinimui pateikta UAB „Idavang“ Sajas padalinio, Kiškonių k. 12, Tytuvėnų apylinkių sen., 
Kelmės r. sav. tel. +370 656 41851, el. p tadas.palubinskas@idavang.com, taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti paraiška dėl ūkinės veiklos kiaulių komplekso. 

Atlikti ūkinės veiklos metu išmetamų kvapų sklaidos modeliavimai. Veiklos organizatoriaus ir 
dokumentų rengėjo pateiktais duomenimis nustatyta, kad didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo 
koncentracija be fono artimiausios gyvenamosios aplinkos Gudelių k. Nr. 2, J. Basanavičiaus g. Nr. 33, 
Nr. 35, Nr. 37, Dvaro g. Nr. 1, Kiškonių k. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10 pažemio ore sudaro 0,1-0,3 
OUE/m3 ir neviršija 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d.

Triukšmo matavimai atliekami, vadovaujantis 2011-06-13 Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. Kadangi 
pateikti triukšmo matavimo protokolai yra 2008-11-14 ir 2008-12-16, tai siūlome atlikti ūkinės veiklos 
vykdymo metu keliamo triukšmo matavimus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 
             Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 
departamentas, gavęs trūkstamą informaciją, teiks išvadą dėl UAB „Idavang“ Sajas padalinio, kiaulių 
komplekso paraiškos TIPK leidimui pakeisti.

Šiaulių departamento direktorė                                                                      Simona Abromavičienė

Jonė Šileikienė, tel. (8 41) 59 63 91, faks. (8 41) 52 54 75, el. p. jone.sileikiene@nvsc.lt
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