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INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad išnagrinėjo 2019-04-16 

MB „Ekuvos projektai“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“, esančios P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškių 

mstl., Pagėgių sav., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 

pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, 

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

galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR 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) 361.2 papunkčiu, priimtas 

sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.3 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome 

pateikti ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, parengtą pagal Ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl 

ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2. Kartu su Paraiška pateikite Lietuvos geologijos tarnybos išduotų dokumentų kopijas dėl 

eksploatuojamos vandenvietės (vandens gręžinių Nr. 28500, 42686, 57919 ir 27669) įregistravimo 

Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje. Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2012 m. pasikeitus 

aprobavimo tvarkai turi būti aprobuoti požeminio vandens ištekliai.
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3. Prašome pridėti atliekų surinkimo paslaugų teikimo sutarčių kopijas.

4. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.18 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome 

pateikti Valstybinės rinkliavos už leidimo pakeitimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Patikslintą Paraišką ir dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir 

terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas 
skaitmeninėje laikmenoje, 1 vnt.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti 
direktoriaus funkcijas

Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
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