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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „IDAVANG“ (08) LEKĖČIŲ PADALINIO PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2021-03-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Idavang“ (08) Lekėčių 
padalinio, esančio Sirvydų k. 3, Lekėčių sen., Šakių r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 8.6-02/12 (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 žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Paraiškoje rašoma, kad UAB „Idavang“ įsipareigoja, kad kaupimo įrenginių tūris bus 
pakankamas jame sutalpinti ne mažesnį kaip per 6 mėn. susidarantį srutų ir mėšlo kiekį, tačiau 
nepateikta informacija koks kiekis atskirto tirštojo mėšlo patenka į atvirą mėšlidę. Prašome pagrįsti, 
kad į mėšlidę tilps ne mažesnis kaip per 6 mėn. susidarantis tirštojo mėšlo kiekis.

2. Prašome papildyti Paraišką informacija apie srutų surinkimą nuo mėšlidės ir nurodyti 
susidarantį jų kiekį.

3. Paraiškos 11 lentelėje iš taršos šaltinio Nr. 240 nurodytas į aplinkos orą išsiskiriantis anglies 
monoksido (A) metinis kiekis. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių 
įrenginių normų LAND 43-20132 1 priedą šiam teršalui ribinė vertė (mg/Nm3) nenustatoma, nereikia 
nurodyti ir metinio kiekio. 

4. Paraiškoje nepateikta informacija apie Pagirio fermą. Pagal prie Paraiškos pateiktus 1 
priedą (vietovės žemėlapis su gretimybėmis) ir 3 priedą (gamybinės teritorijos planas) Lekėčių 
padalinio teritorijoje Pagirio ferma nepažymėta. Neaišku, kur ši ferma yra, kiek ir kokių kiaulių 
auginama, kaip tvarkomos srutos ir mėšlas, kokie susidaro jų kiekiai ir pan.

5. Prašome pateikti naują monitoringo programą, kadangi, įgyvendinus techninį komplekso 
tvartų stogo dangų keitimo ir fasadų rekonstrukcijos projektą, pasikeitė taršos šaltinių skaičius, 
fiziniai parametrai, koordinatės.

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 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 
patvirtinimo“
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6. Atsižvelgiant į tai, kad amoniakas viršija vidutinę 1 paros ribinę aplinkos oro užterštumo 
vertę, nustatytą Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše3, už 
ūkinės veiklos objekto sklypo ribų, prašome pateikti informaciją apie sanitarinės apsaugos zonos 
įteisinimą (toliau – SAZ).

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 įsakymu4 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 apskųsti5.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

3 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 verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 -10-30 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 verčių patvirtinimoЗ
4 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).
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 įteikimo dienos.
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