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SPRENDIMAS
DĖL AB „GRIGEO“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO
2020-06-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Grigeo“, esančios Vilniaus g. 
10, Grigiškėse, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4.7-V-01-
36/T-V.7-2/2014 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių1, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 
punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. Paraiška Jums 
grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 
Aplinkos kokybės departamento 2020-06-01 raštu Nr. (5.8)-AD5-8197 pateiktas pastabas ir žemiau 
pateiktas Agentūros pastabas:

Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:
1. Patikslintos paraiškos  VIIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikta 

informacija apie AB „Grigeo“ paviršinių nuotekų tvarkymą ir nurodyta, kad bendrovė eksploatuoja 7 
paviršinių/lietaus nuotekų išleistuvus (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, LVĮ-02, LVĮ-04, LVĮ-05). Atsižvelgiant į 
tai ir į patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkymą, bei atsižvelgiant į 
kartu su patikslinta paraiška 15 priede pateiktus „Metinius lietaus nuotekų kiekių skaičiavimus“, prašome 
patikslinti paraiškos 17 lentelėje „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus“ informaciją apie 
paviršinių/lietaus nuotekų išleistuvų eilės numerius ir išleistuvų priimtuvo numerius. Pažymime, kad 
minėtos lentelės 1 grafoje nurodomas numeris turi atitikti numerį, kuriuo nuotekų išleistuvas arba šaltinis 
pažymėtas pridedame plane, o 3 grafoje, nurodomas priimtuvas, į kurį numatoma išleisti nuotekas per 
aprašomą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio, numeris. 

Atitinkamai informacija apie išleistuvų ir priimtuvų numeraciją turi būti patikslinta ir patikslintos 
paraiškos 18 lentelėje „Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ ir 19 lentelėje 
„Objekte/įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės“.

Atkreipiame dėmesį, kad patikslintos paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į 
aplinką“ pateiktos lentelės, turi būti patikslintos ir papildytos pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus 
paaiškinimus.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-02-26 raštu Nr. (30.1)-A4-611 pateiktą 3 pastabą. 
Patikslintos paraiškos 14 priede pateiktą „AB Grigeo gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų, techninio 
ir geriamo vandens veikiančių vamzdynų schemą“ prašome papildyti ir pažymėti sunumeruotus nuotekų 

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“.

Elektroninio dokumento nuorašas



2

valymo įrenginius, nuotekų apskaitos prietaisus ir laboratorinės kontrolės vietas.
3. Patikslintos paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas 

ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateikta papildoma informacija, kad „26 
lentelėje Įrenginio pavadinimas “Popieriaus sanitariniams ir buitiniams gaminiams gamyba, šilumos 
gamyba, kita veikla‘‘ papildoma nauja atlieka, kodas 08 04 16 (vandeninės skystosios atliekos, kuriose 
yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15), bet didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras 
atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t lieka nepakitęs 134,2 t.“. Prašome 
pateikti informaciją, iš kur bendrovės veikloje atsiranda papildoma nauja atlieka 08 04 06, kuo 
vadovaujantis nustatytas numatomas paruošti naudoti ir/ar šalinti minėtos atliekos projektinis pajėgumas 
(t/m) ir didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių 
atliekų, kiekis, t.

4. Patikslintos paraiškos 23 lentelės „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ grafoje 
„Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, 
susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės)2 2 priedu. Taip pat nėra aišku kodėl po atliekų (kodais 20 
01 01, 19 12 01 ir 15 01 01) naudojimo R3 veikla, susidaro atliekos 03 03 08, nes iš atliekų tvarkymo 
įrenginio turėtų susidaryti atliekos 19 kodais.

5. Patikslintos paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios 
atliekos” nurodyta, kad atliekos, kodais 03 03 08, 03 03 11, 08 04 16, 10 01 01 ir kitos nurodytoje lentelėje 
atliekos, apdorojamos R12 atliekų naudojimo veikla, tačiau pvz., Paraiškoje nurodoma, kad susidariusią 
atlieką, kodu 10 01 01, planuoja atiduoti atliekų tvarkytojams. Prašome paaiškinti nurodytą informaciją 
ir kartu patikslinti atitinkamai nurodytą lentelę.

6. Patikslintos paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ 
grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių 
atliekų, kiekis, t“ turi būti nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras (suminis) visų 
planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis.

7. Patikslintos paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ 
grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos 
apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Taisyklių 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma 
tarpinė atliekos apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas 
ir pavadinimas), vadovaujantis Taisyklių 2 priedu.

8. Pažymėtina, kad bendrovės ne atliekų tvarkymo veiklos metu susidariusios atliekos neturi būti 
nurodomos Paraiškos 25 ir 26 lentelėse.

9. Kartu su patikslinta paraiška pateikti du Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai 
(bendrovės medienos atliekų tvarkymui deginant jas atliekų deginimo katilinėje KE-6,5-14c ir bendrovėje 
ūkinės veiklos metu tvarkomos atliekoms), taip pat atitinkamai pateikti ir du Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo planai. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. spalio 2 d.  AB ‘‘Grigeo‘‘ iš 
dukterinės įmonės UAB “Grigeo Baltwood‘‘ pagal pirkimo-pardavimo sutartį nupirko 3 MW galios 
medienos atliekų deginimo katilinę, kūrenamą biokuru (medienos atliekomis), (taršos šaltinis Nr.199, 
unikalus Nr.7994-0160-3476, adresas Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g.10), ir ūkinę veiklą 
planuoja vykdyti turint vieną (bendrą) TIPK leidimą, manome, kad ir Atliekų naudojimo ar šalinimo 
techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) bei Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
planas (toliau – Planas), turėtų būti pateikti po vieną, kuriuose būtų nurodytos visos bendrovės vykdomos 
ūkinės veiklos.

10. Pažymėtina, kad patikslintoje paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente ir 
Plane pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti 
nurodyti dokumentai. Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad patikslintoje paraiškoje, Reglamente ir Plane 
nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti.

11. Vadovaujantis Taisyklių 69 punktu, Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 
priede pateiktą formą, bet ir pagal Taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo 

2 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“
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techninio reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma 
informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas. Pateikto 
Reglamento 2.1.6. skiltyje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ turi būti nurodomos visos 
atliekų apdorojimo veiklos, kuriomis bendrovė apdoroja nurodytas atliekas, Reglamento 2.3 papunktyje 
,,atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas;“ nurodomą 
informaciją prašome patikslinti pagal Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 2.3 papunktį. 

12. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo3 (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimais ir jame 
turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija, apie visas vykdomas ir 
planuojamas vykdyti atliekų tvarkymo veiklas.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 5 ir 5.2 p. nuostatomis, patikslintame 
Plane, turi būti nurodytas didžiausias leidžiamas įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis (o ne 
atliekų srauto bendras vienu metu laikomų atliekų kiekis kiekvienai atliekai), nurodant atliekų rūšies kodą 
ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidarančios 
atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, 
kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas 
apdorojančioms įmonėms ir kita, įmonės nuomone, svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, prašome Plano 
1 lentelės „Informacija apie Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas“ 
4 grafoje, nurodyti didžiausius vienu metu leidžiamus įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekius, 
tonomis.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui 
pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu4 bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 
agentūroje priemones5, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik 
elektroniniu būdu t. y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir 
pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti6.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-06-01 rašto Nr. (5.8)-AD5-8197 kopija, 3 lapai. 

Direktorius Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
J. Babikė, 8 706 62 042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

3 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
5 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
6 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 įteikimo dienos.
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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖL AB „GRIGEO“, VILNIAUS G. 10, VILNIUS, PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI) 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 
Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs AB ,,Grigeo“, Vilniaus g. 10, Vilnius 
(toliau – Įmonė) pateiktus dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti 
(pakeisti), teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Siekiant užtikrinti tinkamą leidimo sąlygų laikymosi kontrolę tikslinga, kad veiklavietėje 
būtų aiškiai sužymėtos atliekų laikymo zonos (pavyzdžiui dažais ant grindinio paviršiaus, kitoks 
ženklinimas, aptvėrimas jei tai lauko teritorija ir t.t.) ir tai turėtų būti aprašyta Reglamente ir (ar) 
Leidimo sąlygose.

2. Informuojame, kad atvejų, kai ūkio subjektų veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių 
įgyvendinimo sąmatos grindžiamos komerciniais pasiūlymais, kuriuose atliekų tvarkymas įvertintas 
0,00 Eur., praktikoje bankrutuojant atliekas tvarkančioms įmonėms jų turimos laidavimo draudimo 
sutartys ar banko garantijos nepadengia visų atliekų tvarkymo išlaidų. Todėl manome, kad tikslinga 
derinant Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo 
sąmatas, kuriomis nustatomos laidavimo draudimo sutarčių ar banko garantijų sumos, atkreipti 
dėmesį į komercinius pasiūlymus, kuriuose pateikti atliekų, neturinčių teigiamos rinkos vertės, 
tvarkymo įkainiai galiojantys tik atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo atveju.

3. Neatitinka vienu metu leistini saugoti atliekų kiekiai: Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plane, Atliekų tvarkymo techniniame reglamente. Prašoma suvienodinti vienu 
metu leistinu saugoti atliekų kiekius nurodytose TIPK paraiškos atskirose dalyse. Peržiūrėti visus 
nurodytus atliekų kiekius.

4. Nepateiktas 7, 11 priedas.
5. Taip pat peržiūrėti ir pateikti paaiškinimus:

Pastabos
Nr. Pavadinimas

Siūlymas

1. Tekste prieš paraiškos 14 lentelę detaliau 
aprašykite išleistuvus Nr. 1, 2, 3, 4 ir teritoriją nuo 
kuriuos pro šiuos išleistuvus išleidžiamas 
nuotekas. Pagriskite kodėl ant šių išleistuvų 
nereikalingi nuotekų valymo įrenginiai. Įvertinkit 
14 lentelėje surašytų plotų pavojingumą.

Vadovaujantis LR Vandens įstatymo 3 
str. 2 dalimi popieriaus gamybos 
įmonės  teritorija yra „Galimai teršiama 
teritorija“, šios teritorijos ( > 1,0 ha 
plote) nuotekų tvarkymui reikalingas 
TIPK leidimas, su nustatytais 
normatyvais, nuotekų valymo 
įrenginiais.

2. Ar į išleistuvą Nr. 4 patenka paviršinės nuotekos. Prašome paaiškinti kokiam reikalui 
švarus tvenkinio vanduo yra maišomas 
su paviršinėmis nuotekomis (išleistuvas 
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LVĮ-05)
3. Neries upe kaip priimtuvas 15 paraiškos lentelėje 

nurodyta Nr. 3, tuo tarpu 17 lentelėje Nr. 2.
Reikalinga suvienodinti.

4. Tekste nurodyti tris nuotekų išleistuvai LVĮ 02, 
LVĮ-04, LVĮ-05. 

Aprašykit kur išleistuvas Nr. LVĮ-01, 
kur baigiasi išleistuvas Nr. 1

5. 18 paraiškos lentelė, leistina vidutinė 
koncentracija nurodyta lygi 23mg/O2l, momentinė 
34 mg/O2l.

LR AM 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-
193 18.2 p.
„Paviršinių nuotekų reglamentas“ 
nurodyti kiti teršalų normatyvai BDS7 
leistina vidutinė koncentracija 29 
mg/O2l, momentinė 58 mg/O2l, žinoma 
su veiklos vykdytojo sutikimu gali būti 
nurodyti ir griežtesni reikalavimai.

6. Patikslinkit vandens ir nuotekų tinklų planą, 
patikslintą planą pateikite paraiškoje. Plane 
nurodyti išleistuvų numeriai neatitinka nurodytų 
paraiškos 14 lentelėje.

Tikslinimas atliekamas taip, kad atitiktų 
realią situaciją plane nurodykit visus 
veikiančius tinklus ir išleistuvus.

7. Paraiškoje nėra pateiktų nuotekų valymo įrenginių 
techninių reglamentų.

Parengti ir pateikti paraiškoje nuotekų 
valymo įrenginių techninius 
reglamentus.

Direktorė                                   Inga Buzienė

Nerijus Kručas, tel. +37061458632, el. p. nerijus.krucas@aad.am.lt
Viktoras Mindžiulis, tel. +37061594487, el. p. viktoras.mindziulis@aad.am.lt 
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