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2020-05-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2020-04-22 gavo MB „Ekuvos projektai“ 

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

atnaujinimo papildymo“ pateiktą AB „Vilkyškių pieninė“ (toliau – Įmonė), 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 TIPK taisyklių1 361.2 papunkčiu, 2019-05-30 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-1777 priėmė 

sprendimą nepriimti paraiškos. MB „Ekuvos projektai“ 2020-02-26 raštu pateikė patikslintą 

paraišką TIPK leidimui pakeisti, tačiau Agentūra išnagrinėjusi patikslintą paraišką TIPK leidimui 

pakeisti, vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, 2020-03-23 raštu Nr. (30.1)-A4E-2267 priėmė 

sprendimą grąžinti patikslintą paraišką.

Vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis ir TIPK taisyklių 41 

papunkčiu Paraišką pakartotinai Jums grąžiname ir teikiame Aplinkos apsaugos departamento prie 

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).
2  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
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Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) raštu pateiktas pastabas (pridedama), kuriame išdėstyta 

pastaba dėl Paraiškoje nurodytų  išleidžiamų į gamtinę aplinką išvalytų gamybinių ir buitinių 

nuotekų metinio kiekio nesutapimo su patikrinimo metu nustatytu per 2019 m. susidariusiu faktiniu 

išleidžiamų nuotekų kiekiu, pastaba dėl neplaninio patikrinimo metu Įmonės išleidžiamose 

nuotekose nustatytų ūkio subjekto nekontroliuojamų prioritetinių pavojingų medžiagų bei pastaba 

dėl Paraiškoje nenurodytos planuojamos įrengti aplinkos taršos mažinimo priemonės datos.

Patikslintą Paraišką ir paaiškinimus pagal AAD pastabas prašome pateikti Agentūrai 

pakartotiniam nagrinėjimui.

 Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

PRIDEDAMA. AAD 2020-05-04 rašto Nr. (5.3)-AD5-6423 kopija, 4 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

3 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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Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 
išnagrinėjo Aplinkos apsaugos agentūros 2020-04-27 raštu Nr. (30.1)-A4-889 „Dėl AB „Vilkyškių 
pieninė“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ teiktą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška)., 
teikia šias pastabas:

1. Paraiškos 17 lentelė „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus“ nurodytas 
numatomas išleisti didžiausias gamybinių nuotekų kiekis 1000 m3/d, 365000 m3/m. Atkreipiame 
dėmesį, kad 2020 m. atlikus neplaninį, nuotekų tvarkymo reikalavimų nustatytų TIPK leidime Nr. 
(11.2)-39-01/2004 ir teisės aktuose laikymosi patikrinimą nustatyta, kad AB „Vilkyškių pieninė“ 
(toliau – Įmonė) per 2019 metus išleido 449,00 tūkst. m3 išvalytų gamybinių ir buitinių nuotekų į 
gamtinę aplinką. Atsižvelgiant į Paraiškoje nurodytą maksimalų metinį gamybinių nuotekų kiekį bei 
įvertinus per 2019 m. susidariusi faktinį gamybinių nuotekų kiekį, nėra aišku, kokių priemonių imsis 
Įmonė, kad nebūtų pažeistos TIPK leidimo sąlygos.

2. Departamentas 2020-03-10 raštu Nr. (5.3)-AD5-4132 „Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ 
paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ Aplinkos apsaugos agentūrą informavo, kad atlikus Įmonės 
neplaninį patikrinimą, Įmonės nuotekose nustatyti teršalai, kurie nėra kontroliuojami ūkio subjekto ir 
nėra nustatytos tokių teršalų ribinės DLK įmonei išduotame TIPK leidime. Nustatyti taršalai: 
išvalytuose gamybinėse-buitinėse nuotekose Hg 0,010±0,001 µg/l, Cr 2,0±0,40 µg/l, Zn 59 µg/l, Ni 
2,0±0,32 µg/l, Cu 7,2±1,3 µg/l. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas 2020-03-
05 raštu Nr. (4.22)-A4E-1688 pateikė ftalatų tyrimo protokolą, remiantis tyrimų rezultatais išvalytuose 
gamybinėse-buitinėse nuotekose nustatyti teršalai, kurie nėra kontroliuojami ūkio subjekto ir nėra 
nustatytos šių teršalų ribinės vertės: di(2-etilheksil)ftalatas 0,38 µg/l, dibutilftalatas 4,8 µg/l, 
dietilftalatas 0,15 µg/l. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, kaip bus užtikrintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
15 p. reikalavimas į gamtinę aplinką išleisti nuotekas (nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito), 
kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje 
nurodytą „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ vertę ir/ar kuriose yra prioritetinių pavojingų 
medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), leidžiama tik 
turint leidimą, kuriame nustatyti reikalavimai tokių medžiagų išleidimui.

3. Paraiškoje nėra nurodyta data iki kurios Įmonė planuoja įrengti aplinkos taršos mažinimo 
priemones nurodytas AB „Vilkyškių priemonė“ 2020-04-22 rašte Nr. S-20-0270 „Dėl informacijos 
pateikimo“.

Direktorė Inga Buzienė
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