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Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo 2018-10-18 raštu Nr. S-2018/449 pateiktą UAB
„Idavang“ 01 Šalnaičių padalinio, esančio Šalnaičių k., Saločių sen., Pasvalio r., Aplinkos oro
taršo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos papildymą (toliau –
Inventorizacijos ataskaita) ir prašymą pratęsti Inventorizacijos ataskaitos (2014-01-20 suderintos
su LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu) galiojimą
ateinančių 5-erių metų laikotarpiui įvertinant Inventorizacijos ataskaitos papildyme pateikiamus
duomenis.
Informuojame, kad pateikta Inventorizacijos ataskaita (papildoma) atitinka Aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. Vadovaujantis Taisyklių 5 ir 12 punktų
reikalavimais, Inventorizacijos ataskaitos galiojimas pratęsiamas 5-eriems metams.
Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 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)
92.2 p. ir 92.8 p. reikalavimais, Agentūra peržiūrėjo UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. P1-6/023 (toliau – TIPK leidimas)
sąlygas, kurį atnaujino 2010-12-06, koregavo 2014-04-08 LR aplinkos ministerijos Panevėžio
regiono aplinkos apsaugos departamentas.

UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio pagrindinė veikla – kiaulių auginimas mėsai ir
veislininkystei. Informuojame, kad 2017 m. vasario 15 d. yra priimtas Komisijos įgyvendinimo
sprendimas (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES
nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių
paukščių arba kiaulių auginimo. Įvertinus tai, kad yra parengtos atnaujintos ir ES aprobuotos
GPGB išvados, susijusios su pagrindine UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio veikla –
kiaulių auginimu, UAB „Idavang“ (01) Šalnaičių padalinio TIPK leidimą, kuris paskutinį kartą
koreguotas 2014-04-08, reikia pakeisti, atsižvelgiant į atnaujintas GPGB išvadas.
Vadovaujantis TIPK taisyklių 95 punktu, peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas Taisyklių 92.2
papunktyje nustatyta tvarka, Agentūra priima sprendimą, kad TIPK leidimą reikia pakeisti.
Atkreipiame dėmesį, kad dėl teisės aktų pasikeitimų pasikeitė tiek paraiškos, tiek TIPK
leidimo struktūra ir informacija, kuri turi būti pateikiama joje, todėl rekomenduojame paraišką
TIPK leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties, kas palengvintų ir pačiam veiklos vykdytojui
vadovautis TIPK leidimu, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą išdavusiai ir aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai. Paraišką teikite atsižvelgiant į TIPK
taisyklių V skyriuje išdėstytus paraiškos leidimui pakeisti reikalavimus, kartu pateikiant
informaciją, kaip įgyvendintos galiojančiame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir reikalavimai.
Paraišką TIPK leidimui pakeisti prašome pateikti iki 2019-12-16.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio sprendimo įteikimo dienos.
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