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SPRENDIMAS
DĖL AB „GRIGEO“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-07-      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.

Atsiprašome, kad dėl paklausimų gausos vėluojame išnagrinėti Jūsų pateiktą patikslintą 
paraišką TIPK leidimui pakeisti.

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 2020-06-25 raštu Nr. (5.8)-AD5-9862 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos paraiškos 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų 
kiekis“ prašome nurodyti „Didžiausius vienu metu numatomus laikyti bendrus atliekų, įskaitant 
tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekius, t“ pagal atskiras ūkinės veiklos rūšis, t.y. nurodyti 
įrenginio pavadinimus. 

Taip pat prašome pateikti trumpą informaciją apie patikslintos paraiškos 23 lentelėje 
„Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ ir 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti 
nepavojingųjų atliekų kiekis“ nurodytą planuojamą tolimesnį atliekų apdorojimą ir paaiškinti, kodėl 
minėtose lentelėse atsiranda tolimesnis atliekų apdorojimas D1 kodu (Išvertimas ant žemės ar po 
žeme), kurio nebuvo anksčiau teiktose paraiškose ir nėra TIPK leidime.

2. Pažymėtina, kad patikslintoje paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniai reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą 
paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai. Pakartotinai atkreipiame 

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“ (redakcija galiojusi iki 2020-07-17).
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dėmesį, kad patikslintoje paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo 
būdai turi sutapti.

3. Atkreipiame dėmesį, kad Agentūra išnagrinėjusi 2020-07-10 pateiktą AB „Grigeo“ 
(Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius) Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ataskaitą (toliau – Ataskaita) ir atsižvelgdama į Ataskaitoje pateiktą informaciją, 
kad AB „Grigeo“ pradėtas eksploatuoti naujas taršos šaltinis bei pasikeitė išmetamų į orą teršalų 
kiekis, 2020-07-15 raštu Nr. (30.1)-A4E-6191 „Sprendimas dėl AB „Grigeo“ Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-V-01-36/T-V. 7-2/2014 sąlygų peržiūros“ priėmė 
sprendimą, kad turi būti patikslintos TIPK leidimo sąlygos. Agentūra 2020-07-24 raštu Nr. (30.1)-
A4E-6498 „Dėl AB „Grigeo“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 
ataskaitos priėmimo“ priėmė Ataskaitą. Atsižvelgiant į minėtus Agentūros raštus, prašome 
patikslinti ir papildyti patikslintos paraiškos VI skyrių „ Tarša į aplinkos orą“ pagal Ataskaitoje 
pateiktą informaciją. 

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-06-25 rašto Nr. (5.8)-AD5-9862 kopija, 2 lapai. 

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas 

Aldona Teresė Kučinskienė 

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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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt

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

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, 
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. Taip pat peržiūrėti ir pateikti paaiškinimus:

Pastabos
Nr. Pavadinimas

Siūlymas

7. Paraiškoje nėra pateiktų nuotekų valymo įrenginių 
techninių reglamentų.

Parengti ir pateikti paraiškoje nuotekų 
valymo įrenginių techninius 
reglamentus.

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus                                                           Žilvinas Lefikas
vedėjas vykdantis Aplinkos kokybės 
departamento direktoriaus funkcijas

Nerijus Kručas, tel. +37061458632, el. p. nerijus.krucas@aad.am.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos departamentas,Smolensko g. 15, LT-03201 
Vilnius

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

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-25 Nr. (5.8)-AD5-9862

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ŽILVINAS LEFIKAS, skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-25 09:41:20

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-10 - 2021-08-09

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Cegelskė, Patarėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-06-25 10:26:41

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas neatitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-06-25 10:28:34

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-06-25 atspausdino Vilma Cegelskė

Paieškos nuoroda



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra,A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)
SPRENDIMAS DĖL AB „GRIGEO“ PATIKSLINTOS 
PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-07-28 Nr. (30.1)-A4E-6579

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ALDONA TERESĖ KUČINSKIENĖ, Direktoriaus pavaduotoja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-28 15:12:03

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-07-28 15:12:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-03 - 2022-12-02

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-28 15:59:30

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-07-28 16:04:03

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2020-07-28 atspausdino Eglė Kazlauskienė
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