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SPRENDIMAS 

NEPRIIMTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI  

 

2020-06-15  Nr. (30.1)-A4(e)-5223 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-05-

14 raštu Nr. 20-082 pateikta AB „Grigeo Klaipėda“, esančios Nemuno g. 2, Klaipėdoje, paraiška 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau – 

TIPK leidimas) pakeisti. 

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu 

(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
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pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas 

sprendimas nepriimti paraiškos.  

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos 2020-05-28 raštu Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“ 

paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“, pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 

ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-05 raštu Nr. (5.3)-AD5-8466 „Dėl AB „Grigeo 

Klaipėda“ dokumentų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, pagal Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 raštu Nr. (5.1.42E)A5-3300 „Dėl gautos AB „Grigeo 

Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-12 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-

30986 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 

pakeisti derinimo“ pateiktas pastabas, pagal Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-06-03 

raštu Nr. 2020/06/03-01 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ išdėstytus argumentus ir pagal žemiau 

pateiktą Agentūros pastabą: 

Pažymime, kad Agentūros 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 buvo priimta „Atrankos 

išvada dėl AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacijos Dumpių k., Dovilų sen., 

Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada), kurioje pateiktas planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau – PŪV) technologijos aprašymas: „PŪV metu planuojama modernizuoti 

esamus nuotekų valymo įrenginius, uždengiant esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio 

nusodinimo talpas, įrengiant oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų 

pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų<...>“ ir, kad „<...>Planuojama modernizuoti 

susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo veiklą, įrengiant dumblo mechaninio sausinimo įrenginius. 

Dėl šios veiklos PŪV metu planuojama statyti du modulinius statinius, kuriuose būtų vykdomas 

dumblo sausinimo procesas. Šiuos statinius numatoma prijungti prie sklype jau esančios inžinerinės 

infrastruktūros (elektros, nuotekų tinklų). Prie šių modulinių pastatų numatoma statyti 

daugiasluoksnių plokščių (Sandwich tipo) uždarą konstrukciją, kurioje būtų laikomi du konteineriai 

sausintam dumblui surinkti iš sausinimo įrenginių.<...>“. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, 

PŪV priimta atrankos išvada, kad AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacijai 

(Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio aplinkai vertinimas privalomas. 

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Agentūrai 2020-

05-25 per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą 

„Infostatyba“ pateikė „Nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ prijungimo Dumpių k., Klaipėdos raj., 

statybos projektą“ (toliau – Statybos projektas), kuriame projektuojamas apvalytų nuotekų tinklas nuo 

AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos, esančios Dumpiuose (sklypo kad. Nr. 5544/0007:51) iki AB 

„Klaipėdos vanduo“ slėginių tinklų prie Klaipėdos miesto nuotekų valyklos, esančios Uosių g. 8, 

Dumpių k., Klaipėdos r., t. y. projektuojamas slėginis nuotekų vamzdynas ir pasijungimo kamera. 

Agentūra pagal kompetenciją susipažino su Statybos projekto sprendiniais ir 2020-06-09 raštu Nr. 

(30.1)-A4e-5021 informavo Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, kad Statybos projektas 

neatitinka Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pabaigimas 

pagal statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878, 5 priedo 8 punkto kriterijų, t. y. Statybos projektas 

nepriskirtas Agentūros kompetencijai nagrinėti. Kartu Agentūra atkreipė dėmesį, kad „<...>Dėl 

Projekte numatytų pakeitimų gali keistis AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginių 

technologiniai procesai, valomų nuotekų tvarkymo sprendiniai, taršos šaltiniai ir pan., todėl dėl tokio 

ūkinės veiklos keitimo turėtų būti atlikta atranka, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi.“. 

                                                 
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“. 
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Šiuo metu pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti, pateikta 

informacija, kad „AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir 

kvapų kiekį modernizavo esamus nuotekų valymo įrenginius. Uždengtos esamos nuotekų išlyginamojo 

rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei įsigyti susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo 

mechaninio nusausinimo įrenginiai. Šių priemonių panaudojimo tikslas - sumažinti į aplinkos orą 

išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį bei sukontroliuoti jų pasklidą išsiskyrimą į aplinką. Surinktas 

užterštas oras valomas ozonatoriuje. Kiekviename iš uždengtų talpų oras susimaišęs su ozonu 

ištraukiamas ir nukreipiamas į reaktorius, kur sunaikinama iki 95% kvapą sukeliančių molekulių.<...>“, 

taip pat, kad „<...>AB „Grigeo Klaipėda“ numato modernizuoti apyvartinių vandenų, susidarančių 

gamybos procese, valymą. Modernizacijos tikslas - sumažinti taršos (BDS7) apkrovą biologiniams 

nuotekų valymo įrenginiams. Šios problemos sprendimui numatoma pastatyti anaerobinį  bioreaktorių. 

Iš biorektoriaus apvalytos nuotekos bus paduodamos tolimesniam valymui į bendrovės biologinius 

valymo įrenginius Dumpiuose. Anaerobinių valymo įrenginių efektyvumas pagal BDS7 siekia apie 80 

%.<...>. Taip pat pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti, nurodyta, kad 

„<...>Šiuo metu bendrovėje (Nemuno g. 2) susidarančių nuotekų valymas nuotekų valymo bare 

Dumpiuose yra sustabdytas. Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos nukreiptos 

(perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir valomos pagal laikinas tarpusavyje 

pasirašytas sutartis bei suderintus teršalų normatyvus ir 2020-01-27 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas 

Prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-146 (žr. 6 priedą). Vykdant šias sąlygas derinamas Laikinų 

nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2 prisijungimo statybos projektas. <...>“ 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į pateiktoje paraiškoje nurodytą informaciją susijusią su 

AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimu, bei 

naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, taip pat atsižvelgiant į Atrankos išvadoje priimtą 

atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas ir į 7 punkte išdėstytus motyvus, kuriais 

remtasi priimant atrankos išvadą, bei įvertinant tai, kad šiuo metu dar nėra atliktas PŪV – AB „Grigeo 

Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacija (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio 

aplinkai vertinimas, Agentūra negali įvertinti pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK 

leidimui pakeisti pateiktų sprendinių, susijusių su AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV, nes poveikio aplinkai 

vertinimo metu detaliai neįvertintos PŪV alternatyvos bei galimybės. Informuojame, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 4 punktu ir 

TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar) išduodamas tik 

atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai 

vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl 

priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar 

išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, ir jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį 

privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Agentūra negalės 

priimti AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti, kol nėra atliktos AB „Grigeo 

Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Paraiška Jums grąžinama nenagrinėta, 

kadangi neatliktos AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir detaliai 

neįvertintos PŪV alternatyvos, galimybės bei sprendiniai. 

Pažymime, kad apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti nurodytą 

informaciją ir ketinamus atlikti veiksmus, susijusius su susidarančių nuotekų valymo ir atliekų 

tvarkymo sprendinių pasikeitimu, bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, turi būti 

informuota Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra, atliekanti 

ikiteisminį tyrimą, jog būtų sustabdyti galimai savavališki, su ikiteisminio tyrimo įstaiga nesuderinti 

ir nesavalaikiai veiksmai siekiant pakeisti TIPK leidimą. 
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Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2. 

PRIDEDAMA: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-28 rašto Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl 

pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 5 lapai; 

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 

2020-06-05 rašto Nr. (5.3)-AD5-8466 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ dokumentų Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai;  

3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 rašto Nr. (5.1.42E)A5-3300 „Dėl 

gautos AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai;  

4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamento 2020-06-12 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-30986 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 4 lapai; 

5. Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-06-03 rašto Nr. 2020/06/03-01 „Dėl AB 

„Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai. 

 

 

Direktorius                pasirašyta el. parašu Rimgaudas Špokas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@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 jo įteikimo dienos. 
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