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

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-02-26 gavo MB „Ekuvos projektai“ 

raštu „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo 

atnaujinimo papildymo“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių 

mstl., Pagėgių sav., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti 

(toliau – Paraiška) ir pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi 2019-04-16 MB „Ekuvos projektai“ pateiktą AB 

„Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., Paraišką, 

vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 2019-05-30 raštu Nr. (30.1)-

A4(e)-1777 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos. Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu 

Paraišką Jums grąžiname ir teikiame Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

(toliau – AAD) raštu pateiktas pastabas (pridedama) ir Agentūros papildomą pastabą (žemiau 

pastraipoje nurodytą), kuri atsirado išnagrinėjus patikslintoje Paraiškoje nurodytą papildomą 

informaciją. 

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“
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Papildomai prašome pateikti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

suderinimą patvirtinančias dokumentų kopijas dėl parengtos ir derinamos poveikio požeminiam 

vandeniui (vandenvietei bei degalinei) 2020-2024 m. monitoringo programos (derinamų programų 

projektai pridėti prieduose Nr. 36-1 ir 36-2). 

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti 

Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2.

PRIDEDAMA: 

1. AAD 2020-03-10 rašto Nr. (5.3)-AD5-4132 kopija, 2 lapai;

2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

2 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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