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SPRENDIMAS
DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO

2018-12-      Nr.(30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2018-10-22 gavo Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos raštą Nr. (13.9)-AD5-7233 ir 
pridedamą AB „Vilkyškių pieninė“ patikrinimo akto kopiją.

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) 92.1 p. 
reikalavimais, Agentūra peržiūrėjo AB „Vilkyškių pieninė“ Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimo Nr. (11.2)-39-01/2004 (toliau – TIPK leidimas) sąlygas, kurį LR aplinkos 
ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas atnaujino 2012-12-28.

Peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas, Agentūra nustatė, kad žemiau išdėstytas išduotame TIPK 
leidime nustatytas sąlygas reikia pakeisti, nes:

1. TIPK leidimo 12 punkto 7 papunktyje nustatyta sąlyga: Vykdyti Tauragės visuomenės 
sveikatos centro 2012-10-24 rašte Nr. PTPK-3 pateiktą sąlygą: atsižvelgiant į įmonės 
įsipareigojimus atlikti triukšmo šaltinio darbo laiko koregavimą, iki 2013-05-15 papildomai 
užsodinti medžių eilę, iki 2012-01-10 parengti triukšmą slopinančio barjero projektą, iki 2013-05-
01 įrengti triukšmą slopinantį barjerą.

2. TIPK leidimo 31 lentelėje „Privalomos įdiegti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo 
priemonės“ numatyta 2013 m. I ketvirtį įdiegti priemonę: automatinio mėginių semtuvo 
panaudojimas išleidžiamų nuotekų užterštumui nustatyti. 

3. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos (TIPK leidimo priedas Nr. 1) AB 
„Vilkyškių pieninė“ eksploatuojamų gręžinių duomenys nurodyti 6 lentelėje „Poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo planas“ pateikti pagal 2010-2014 metams sudarytas programas. Vėlesniais 
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metais – pagal atnaujintą monitoringo programą. Agentūra neturi informacijos apie suderintą 
atnaujintą Požeminio vandens monitoringo programą.

4. TIPK leidimo 14 punkte, lentelėje „Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas“ 
numatyta priemonė (atliekų kiekio mažinimui): 2013-2014 metais sūrių įvilkimo linijos 
modernizavimas. Tikėtinas rezultatas (plastiko atliekų sumažinimas) nurodytas TIPK leidimo 3 
lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ (15 psl.).

Įvertinusi aukščiau išdėstytą ir tai, kad TIPK leidime buvo nustatyti terminai (pagal TIPK 
taisyklių 98.2 papunktį tai yra viena iš sąlygų, kada turi būti keičiamas leidimas) Agentūra 
peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas pagal 92.1 punkto nuostatas priėmė sprendimą, kad būtina 
pakeisti TIPK leidimą.

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, kartu pateikiant informaciją, kaip įgyvendintos 
išduotame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir reikalavimai. Paraišką teikite atsižvelgiant į TIPK 
taisyklių V skyriuje išdėstytus paraiškos leidimui pakeisti reikalavimus, kas palengvintų ir pačiam 
veiklos vykdytojui vadovautis TIPK leidimu, eksploatuojant įrenginį, taip pat TIPK leidimą 
išdavusiai ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai.

Paraišką TIPK leidimui pakeisti prašome pateikti iki 2019-04-01.
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.

Direktorė Aldona Margerienė
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