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SPRENDIMAS 

DĖL AB „GRIGEO“ TIPK LEIDIMO PAKEITIMO  

 

2020-10-05    Nr. (30.1)-A4(e)-8690 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Įstatymo1 191 straipsnio 

devintąja dalimi ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių2 (toliau – TIPK taisyklės) 83 ir 89 punktais, priima sprendimą 

pakeisti  AB „Grigeo“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-

2/2014 (toliau – TIPK leidimas). 

TIPK leidimas parengtas pagal 2019-10-08 raštu Nr. 081-SJ/2019-192 pateiktą ir pagal 

Agentūros 2019-12-04  raštu Nr. (30.1)-A4-6733, 2020-02-26  raštu Nr. (30.1)-A4-611,  2020-06-09 

raštu Nr. (30.1)-A4(e)-4937 ir 2020-07-28 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-6579 pateiktas pastabas, patikslintą 

paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota 

laikraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros tinklalapyje. Pastabų Paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo 

reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta.   

Paraiška 2020-05-19 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-23852 suderinta su Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu. Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas 2020-09-23 raštu Nr. 

(5.3)-AD5-16319 informavo, kad pateiktiems derinimui paraiškos dokumentams pastabų ir 

pasiūlymų neturi. 

Agentūra Paraišką priėmė 2020-09-23 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-8297 „Sprendimas dėl AB 

„Grigeo“ patikslintos paraiškos TIPK leidimui pakeisti priėmimo“. 

Vadovaujantis Įstatymo 191 straipsnio vienuoliktąja dalimi ir TIPK taisyklių 98 ir 104 punktais, 

sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška leidimui pakeisti atitiko TIPK taisyklių 

nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) aspektus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. Sprendimo priėmimo metu sąlygų, nurodytų Įstatymo 191 straipsnio dešimtojoje dalyje, 

nenustatyta. 

                                                 
1  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas). 
2 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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Informacija, susijusi su TIPK leidimo pakeitimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui pakeisti ir 

laikoma Agentūroje Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 9. 

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, kad TIPK leidimo keitimo procedūra buvo pradėta 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus 2020-06-19 įsakymu Nr. AV-122 „Dėl karantino metu pradėtų procedūrų užbaigimo 

tvarkos“, sprendimą priimsime pagal tuo metu galiojusias darbo organizavimo Aplinkos apsaugos 

agentūroje priemonių3 nuostatas. Todėl dokumentai tvirtinami elektroniniu parašu ir siunčiami tik el. 

ryšio priemonėmis. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.  

 PRIDEDAMA: 

 1. AB „Grigeo“ TIPK leidimas be priedų, 47 lapai; 

 2. Suderintas AB „Grigeo“ Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 23 lapai; 

 3. Suderintas AB „Grigeo“ Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, 7 lapai; 

 4. Suderinta Monitoringo programa, 11 lapų; 

 5. Suderintas ŠESD planas, 62 lapai. 

 

 

Direktorius     el. parašu   Rimgaudas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt 

 

                                                 
3 Aplinkos apsaugos agentūroje priemonių, patvirtintų 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 2020-03-20 įsakymo Nr. AV-76 pakeitimu). 
4 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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