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SPRENDIMAS
 NEPRIIMTI UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI“ KALVARIJOS PIENO 

MILTELIŲ GAMYBOS CECHO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 
IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

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

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-01-10 gavo ir išnagrinėjo 
UAB „Ekosistema“ 2020-01-08 raštu Nr. 20-006 pateiktą UAB „MARIJAMPOLĖS PIENO 
KONSERVAI“ Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho (Vytauto g. 74 ir 79, Kalvarija) 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 

eksploatuojamos vandenvietės reg. Nr. 2835 vandens gręžinių įregistravimo Žemės gelmių registro 
Gręžinių dalyje.

2. Paraiškos 11 lentelės 5 skiltyje, neteisingai nurodyta 001 ir 017 taršos šaltinių matavimo 
vienetai, prašome pataisyti.

3. Prašome pateikti paaiškinimus dėl nurodytos taršos kiekių t/m. ženklaus neatitikimo: 
galiojančio TIPK leidimo Nr. 8.6.-49/10/T-M.1-7/2017, 6 lentelės 3 skiltyje (Leidžiama išmesti, 
t/m.) ir Paraiškos 9 lentelės 3 skiltyje (Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. Iki šilumos ūkio 
rekonstrukcijos (2020 m.)): azoto oksidų (A) – 24,454 t/m. / 46, 447 t/m.; kietųjų dalelių (A) – 
16,390 t/m. / 5,920 t/m.; sieros dioksido (A) – 107,8 t/m. / 14,268 t/m.; anglies monoksido (A) – 
71,252 t/m. / 14,116 t/m. 

4. Prašome atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
AAD) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos 
Marijampolės departamento (toliau – NVSC Marijampolės departamentas) raštu išdėstytas pastabas 
(pridedama) ir atitinkamai patikslinti Paraiškos dokumentus.

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).
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Patikslintą Paraišką pagal Agentūros, AAD, NVSC Marijampolės departamento 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 apskųsti2.
PRIDEDAMA:
1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. AAD 2020-01-22 rašto Nr. (5.2)-AD5-971 „Dėl UAB „Marijampolės pieno 

konservai“ Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 
lapas.

3. NVSC Marijampolės departamento 2020-01-29 rašto Nr. (4-11 14.3.12 E)2-4077 
„Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 1 lapas.

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 įteikimo dienos.



NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: A. Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319,
el. p. marijampole@nvsc.lt

                                                                                      

Aplinkos apsaugos agentūrai                                                  2020-01-        Nr. (4-11 14.3.12 E)2-
                                                                                                 Į 2020-01-15  Nr. (30.1)-A4-151

DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI DERINIMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Marijampolės departamentas (toliau – NVSC Marijampolės departamentas) išnagrinėjo UAB 
„Marijampolės pieno konservai“, Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho, esančio Vytauto g. 74 
ir 79 Kalvarija, Kalvarijos sav., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti 
paraiškos dokumentus (toliau – Paraiška).

NVSC Marijampolės departamentas, vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 nuostatomis teikia 
pastabą – Paraiškos XII dalyje „Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė“ 27 punkte pateikta 
informacija apie triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą turi būti aprašyta pagal atliktą triukšmo 
sklaidos modeliavimą ir parengtus triukšmo žemėlapius (18 priedas) bei įvertinta pagal higienos 
normos2 1 lentelės 4 punktą (didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą).

Marijampolės departamento direktorė                                                                  Asta Šaučiūnienė

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

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 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“.
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