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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-18 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 papildomas pastabas, kurios atsirado išnagrinėjus patikslintoje 
Paraiškoje nurodytą papildomą informaciją:

1. Paraiškoje ir AB „Vilkyškių pieninė“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje 
(toliau – Programa) nurodyta: „<..> Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal 
atskirai suderintas monitoringo programas. Suderinimo raštai pateikiami prieduose. <..>“, tačiau 
prieduose nurodyti suderinimo raštai nepateikti ir Paraiškoje nepateikti duomenys apie AB 
„Vilkyškių pieninė“ suderintą požeminio vandens monitoringo programą, kurią privaloma vykdyti 
vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais2. 

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“
2 patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“.
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Pažymime, kad Programoje nurodėte šiuos duomenis: „<..> Įmonė priklauso ūkio subjektams, 
kurie turi vykdyti poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą, t.y. kurie išleidžia gamybines 
nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti TIPK 
leidimą ar Taršos leidimą. Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimai išduoti vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo.

Pagal Nuostatų II skyriaus 8.3.2.1. punkto – ūkio subjektas eksploatuoja degalinę, reikalavimus 
įmonės degalinės teritorijoje turi būti vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas.

Pagal Nuostatų II skyriaus 8.3.2.10 punkto reikalavimus, ūkio subjektai, eksploatuojantys 
geriamojo vandens vandenvietes, kai vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m3 per parą, 
turi vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal atskirai suderintas monitoringo 
programas. Suderinimo raštai pateikiami prieduose. <..>“.

Atsižvelgiant, į aukščiau išdėstytą, informaciją ir duomenis susijusius su paviršinio ir 
požeminio vandens monitoringo vykdymu, Paraiškoje ir Programoje prašome nurodyti pagal 
galiojančią, Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintą poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) 
monitoringo programą. Prašome užpildyti Programos 6 lentelę, kurioje turi būti pateikiamas 
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas. Taip pat, prašome papildyti Programos 10 p. 
nurodytą informaciją apie monitoringo ataskaitų teikimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2. Rekomenduojame įrenginio atitikimo GPGB (taikomiems sūrių gamyboje ir monitoringo 
sistemoms) palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) pateikti lentelėje pagal Agentūros 
interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir 
kontrolė > ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), santraukos, anotacijos pateiktas 
rekomendacijas.

3. Prašome atsižvelgti į pridedamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD) raštu pateiktas pastabas ir pateikti paaiškinimus. 

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti 
Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

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 pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA: 
1. AAD 2019-12-23 rašto Nr. (5.3)-AD5-23058 kopija, 1 lapas;
2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
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