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

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-01-23 gavo ir išnagrinėjo UAB 
„Ekosistema“ 2020-01-21 raštu Nr. 20-012 pateiktą UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO 
KONSERVAI“ (Kauno g. 114, Marijampolė) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 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. Kartu su Paraiška pateikite Lietuvos geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas dėl 

eksploatuojamo vandens gręžinio Nr. 41579 įregistravimo Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje. 
Paraiškos 8 lentelės 2-oje ir 4-oje skiltyse nesutampa nurodytas eksploatuojamo gręžinio numeris, 
prašome patikslinti.

2. Paraiškos 11 lentelės 5 ir 8 skiltyse, neteisingai nurodyti 013 ir 052 taršos šaltinių 
matavimo vienetai, prašome pataisyti.

3. Prašome pateikti paaiškinimus dėl nurodytos taršos kiekių t/m. ženklaus neatitikimo: 
galiojančio TIPK leidimo Nr. T-M.3-6/2017, 6 lentelės 3 skiltyje (Leidžiama išmesti, t/m.) ir 
Paraiškos 9 lentelės 4 skiltyje (Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. Po šilumos ūkio 
rekonstrukcijos (nuo 2021 m.)):atitinkamai anglies monoksido (A) – 54,438 t/m (TIPK leidime), o 
paraiškoje 6,3128 t/m.

4. Informuojame, kad saugos duomenų lapai (toliau – SDL) turi atitikti  REACH reglamento2 
31 straipsnio bei Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas REACH 
reglamentas, reikalavimus. Visais atvejais cheminės medžiagos arba mišinio, kuriam SDL yra 

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 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006   „dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų”.
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privalomas, tiekėjai atsako už jo turinį. SDL sudarymo ir / arba jo teikimo reikalavimų nesilaikymas 
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims.

5. Paraiškos 18 lentelėje „Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ teršalo BDS7 nurodyta 
didžiausia leidžiama koncentracija (toliau – DLK) 6 skiltyje (momentinė) – 57,5 mg/l ir 8 skiltyje 
(vidutinė) – 28,75 mg/l neatitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento3 18.1.2. p4. 
reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti atitinkamai užpildytą Paraiškos 28 lentelę 
„Aplinkosaugos veiksmų planas“. Joje turi būti nurodytos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) 
mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal geriausiai 
prieinamus gamybos būdus (toliau - GPGB)), esamos vertės, preliminarus priemonių įgyvendinimo 
grafikas. Papildomai prašome atsižvelgti į šiame punkte aukščiau išdėstytą informaciją, įvertinti ją 
ir nustačius neatitikimus pagal GPGB pateikti vertinimui patikslintą Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio 
atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“.

6. Paraiškos 17 p. nurodyta: „< Dabartinė objekto aplinkos oro tarša nurodyta 2014 m. 
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (žiūr. 12 
priede).>“. Pažymėtina, kad vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių5 reikalavimais, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau – Ataskaita) galioja penkerius metus. 
Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti rašto kopiją dėl Ataskaitos galiojimo pratęsimo.

 7. Prašome atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
AAD) raštu išdėstytas pastabas (pridedama) ir atitinkamai patikslinti Paraiškos dokumentus.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros, AAD 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 apskųsti6.
PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. AAD 2020-02-10 rašto Nr. (5.2)-AD5-2023 „Dėl UAB „Marijampolės pieno 

konservai“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti peržiūrėjimo“ kopija, 1 lapas.
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 

Marijampolės departamento 2020-02-12 rašto Nr. (4-11 14.3.12 E)2-6177 „Dėl paraiškos Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
4 18.1.2.  BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 34 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir 
kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos 
perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais atvejais BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l, 
vidutinė metinė koncentracija nenustatoma.  
5 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 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“.
6 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                                                    2020-02-        Nr. (4-11 14.3.12 E)2-
                                                                                                  Į 2020-01-31  Nr. (30.1)-A4-336

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI DERINIMO

Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklėmis1, informuojame, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“, 
esančios Kauno g. 114, Marijampolė, Marijampolės sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti derinama.
       Nustatomos sąlygos, kurios turi būti įtrauktos į TIPK leidimą:

1. turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausiuose 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos 
normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“2 reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių;

2. turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“3, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

Marijampolės departamento direktorė                                                                     Asta Šaučiūnienė                                                      

S. Bagdonė, tel. (8 343) 59 335, el. p. silvija.bagdone@nvsc.lt

1 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“ 34 punktas.
2 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu 
Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.
3  Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 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“. 
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