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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „GVT LT“ KLAIPĖDOS SKYRIAUS TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

2022-10-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos  apsaugos  agentūra  (toliau  –  Agentūra),  vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos
aplinkos  apsaugos  įstatymo  191 straipsnio  11  dalimi  (toliau  –  Įstatymas)  ir  Taršos  integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų
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) 89 ir 98 punktais, priima sprendimą pakeisti  UAB „GVT
LT“ Klaipėdos skyriaus, veikiančio adresu Kiškėnų k., Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas, Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas).

TIPK  leidimas  parengtas  pagal  Agentūros  2022-10-10  sprendimu  Nr.  (30.1)-A4E-11101
priimtą patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Paraiška).

Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros
tinklalapyje. Apie gautą paraišką Agentūra 2021-08-12 raštu Nr. (30.1)-A4E-9364 „Pranešimas apie
UAB „GVT  LT“  Klaipėdos  skyriaus  paraiškos  gavimą  TIPK  leidimui  pakeisti“  informavo
Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administraciją.  Pastabų  Paraiškai  ir  pasiūlymų  TIPK  leidimo
reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta. 

Paraiška  2022-07-07  raštu  Nr. (3-11  14.3.12  Mr)2-35131 suderinta  su  Nacionalinio
visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Klaipėdos  departamentu.
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas 2021-
08-25  raštu  Nr.  (13.2)-AD5-16272  informavo  Agentūrą,  kad  pateiktai  derinimui  paraiškai  ir
priedams TIPK leidimui pakeisti pastabų ir pasiūlymų neturi.

Sprendimas  pakeisti  TIPK  leidimą  pagrįstas  veiklos  vykdytojo  patikslintoje  paraiškoje
pateiktais duomenimis ir kartu su ja pateiktais dokumentais, kurie atitiko TIPK taisyklių nuostatas,
Agentūros  2021-04-01  raštu  Nr.  (30.1)-A4E-4055  priimtą  atrankos  išvadą  „Dėl  VšĮ  „Grunto
valymo technologijos“ planuojamos ūkinės veiklos – grunto valymo technologijos modernizavimas
ir valomo kiekio didinimas Klaipėdos skyriuje, Birbinčių g. 59, Kiškėnų k., Klaipėdos r. poveikio
aplinkai vertinimo“ bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Sprendimo priėmimo metu sąlygų,
nurodytų Įstatymo 191 straipsnio 10 dalyje, nenustatyta. 

Keičiamam TIKP leidimui numeris (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017 nekeičiamas. 
TIPK leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje adresu https://aaa.lrv.lt/.
Atkreipiame  dėmesį,  kad  veiklos  vykdytojas,  vadovaujantis  Planuojamos  ūkinės  veiklos

objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos  ministro  2021-07-30  įsakymu  Nr.  D1-444  „Dėl  Planuojamos  ūkinės  veiklos  objekto
patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, prieš pradėdamas
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eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, prieš 25 darbo dienas privalo informuoti
Agentūrą šiame apraše nustatyta tvarka.

Pažymime, kad vadovaujantis Įsakymo1 3.4 papunkčiu, iki šio Įsakymo įsigaliojimo pradėtos
reglamento,  plano,  laidavimo  draudimo  sutarties  ar  banko  garantijos  derinimo  procedūros
baigiamos iki šio Įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.  UAB „GVT LT“ Klaipėdos skyrius turi
Mokėjimo garantiją Nr. G-03-SB-483013, išduotą 2021-11-26 AB Šiaulių banko, kuri galioja iki
2022-12-31.

Informuojame, kad vadovaujantis Įsakymo 3.3 papunkčiu,  Atliekų naudojimo ar šalinimo
techninis  reglamentas  (patvirtintas  įmonės  atstovo  2022-01-14)  ir  Atliekų  naudojimo  ar
šalinimo  veiklos  nutraukimo  planas  (patvirtintas  įmonės  atstovo  2022-01-17),  suderintas  su
Agentūra iki šio Įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, galioja iki  2024-04-30 ir turi būti
atnaujinti pagal teisės aktų reikalavimus iki nurodytos datos.

Dėl  išaugusio  Agentūrai  teikiamų  prašymų  bei  kitų  dokumentų  skaičiaus  ir  padidėjusio
įprastinio darbuotojų krūvio bei kaitos,  apgailestaujame ir  atsiprašome dėl užsitęsusio atsakymo
pateikimo.

Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka2.
PRIDEDAMA:
1. TIPK leidimas Nr. (11.2)-33-36/2005/T-KL.2-21/2017.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

Direktorė                                                 Milda Račienė

A. Jonkaitytė, tel. +370 695 17454, el. p. ausra.jonkaityte@gamta.lt

1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-264 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Įsakymas);
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 paskelbimo arba įteikimo
dienos.
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