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SPRENDIMAS
„NEPRIIMTI AB GRIGEO  PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR  LEIDIMUI PAKEISTI,
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  LEIDIMO NR. (11.2)-30-

60/2005/T-KL.1-12/2015   IR PATIKSLINIMO

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

Aplinkos apsaugos  (toliau –  susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-07-
31 raštu Nr. 20-162 pateikta AB „Grigeo   Nemuno g. 2, , paraiška 
Taršos integruotos prevencijos ir  leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau – 
TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir   leidimo  nustatyti,  
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos  191 straipsnio 8 dalies 1 punktu 
(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 (toliau – TIPK  361.2  priimtas 
sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums  patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Aplinkos  departamento 2020-08-13 raštu Nr. (5.3)-AD5-13527 

 AB „Grigeo   Taršos integruotos prevencijos ir  leidimui pakeisti“ 
pateiktas pastabas, pagal Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos  departamento 2020-08-25 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-57273  AB „Grigeo 

 paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir  leidimui pakeisti derinimo“ pateiktas 
pastabas, pagal  miesto  administracijos 2020-08-13 raštu Nr. (4.23E)-R2-
2212  AB „Grigeo  paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ pateiktas pastabas, pagal  
ir    2020-08-17 raštu Nr. 2020/08/17-01  AB „Grigeo  

1 Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir 

  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“  redakcija iki 2020-07-
17).
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2020 m.  03 d. paraiškos TIPK leidimui pakeisti“  argumentus ir pagal žemiau 
pateiktas  pastabas:

1. Paraiškos 1 punkte „Informacija apie vietos   eksploatavimo vieta, trumpa 
 charakteristika“ kuriame rašoma, kad skyrius atnaujinamas pagal   

 nurodyta, kad “  produkcija yra litlaineris ir fliutingas – žaliava gofruoto 
kartono gamybai. Iš litlainerio, taip pat, gaminamas korinis užpildas  pramonei. Su šia veikla
glaudžiai susijusi   valymo  veikla, vykdoma  apskr.,  
r. sav.,  sen.,  k. (toliau -  valymo baras).    valymo 

 kuriuose valomos   ir galimai užterštos  nuotekos, 
  teritorijoje   m., Nemuno g. 2.“. Ši informacija 

prieštarauja paraiškoje  pateiktai informacijai, kad „Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo 
 nuotekos iš  (Nemuno 2,  nukreiptos valymui (perjungtos)  AB 
 vanduo“  tinklus, vadovaujantis 2020-06-29   tvarkymo 

 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000015 su AB  vanduo“ (naujas 
 išleistuvas).“ Prašome patikslinti paraiškoje   pagal   
2. Paraiškos 6 punkte „Netechninio  santrauka (informacija apie  

   trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).“ 
nurodyta, kad „Šiuo metu  valymo bare Dumpiuose valomas tik  dumblo kompostavimo 

 filtratas    kompostavimo aikšteles, vanduo), kuris savitaka patenka  
filtrato  ir valomas mechaninio-biologinio valymo  Išvalytos nuotekos iš 

  valymo  asenizaciniu transportu pagal  pervežamos   
teritorijoje (Nemuno g. 2,     iš kurios kartu su visomis 
nuotekomis   ir  nuotekos iš  teritorijos Nemuno g. 2) 
išleidžiamos valymui  AB  vanduo“ tinklus.“ 

Taip pat toliau paraiškoje nurodyta, kad „Esant poreikui numatoma  valytas nuotekas 
(dumblo kompostavimo   iš   valymo  išleisti   

 (AB  vanduo“   išleidimo   marias)), 
sudarius    transportavimui su AB  vanduo“. Nuotekos 
bus išleidžiamos vadovaujantis   išleidimui sutartyje nustatytomis 

.“ Prašome pateikti   apie šiuo metu  valymo bare Dumpiuose 
valomo, tik  dumblo kompostavimo  filtrato    kompostavimo 
aikšteles vanduo)  ir nurodyti, kokiems  poreikiams esant numatoma 

   iš   valymo  išleisti    (AB 
 vanduo“   išleidimo   marias), nurodyti koks 

išvalyto filtrato kiekis bus išleidžiamas, ir kada bus sudaroma  sutartis  
transportavimui su AB  vanduo“ (t.y ar  sutartis bus sudaroma   
atskirai prieš planuojant išleisti  iš   valymo     (AB 

 vanduo“   išleidimo   marias). 
Taip pat prašome nurodyti koks išvalyto filtrato kiekis iš   valymo  

asenizaciniu transportu pagal  bus pervežamas   teritorijoje (Nemuno g. 2, 
    iš kurios kartu su visomis nuotekomis  
 ir  nuotekomis iš  teritorijos Nemuno g. 2) išleidžiamos valymui  

AB  vanduo“ tinklus.“ Prašome pateikti   apie   
  nurodant kaip bus matuojamas   kiekis, kaip bus vykdomas 

 perpumpavimas iš asenizacinio transporto   ir pan.
3. Prašome nurodyti    išleisti   (t.y. filtrato  iš 
  valymo    ir   kiekius iš  

teritorijos Nemuno g. 2), kuris bus išleidžiamas valymui  AB  vanduo“  tinklus. 
4. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  

veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
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teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai   nurodyta, 
kad punktas  atsižvelgiant  pasikeitusius  tvarkymo sprendinius,  toliau tekste 
nurodyta, kad „  veikla vykdoma adresu Nemuno g. 2,   km.,  
rajone (14 km atstumu nuo  miesto) yra AB „Grigeo   valymo baras, 
kuriame spaudimine linija    nuotekos valomos biologiniuose 

 valymo  ir per AB  vanduo“  išleidžiamos   
marias.“, t.y. buvusi  veikla nurodyta kaip esama  veikla. Prašome patikslinti 

5. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  
veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai   nurodyta, 
kad „Smulkiojo    valymo metu susidariusios gamybos liekanos  vadovaujantis  
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro  2017-09-18 Nr. D1-778    iš 

     patvirtinimo  4.2 ir 4.2.2.3  punktais, priskiriamos 
biomasei (biokurui).  (biokuras) naudojama tik savo  t.y. deginama  

 kartu su kitu naudojamu biokuru (medienos skiedromis), o gauta šiluma  naudojama 
garo, kuris reikalingas popieriaus gamybos procese, gamybai.“ ir, kad „  (biokuras) atitinka 
biokuro  reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro  2017-12-
06 Nr.1-310  kietojo biokuro   patvirtinimo).“ Taip pat paraiškoje pateikta 
informacija, kad „Jei smulkioje   valymo metu susidariusios gamybos liekanos (03 
03 08) neatitiks biokuro  jos kaip perdirbti skirto popieriaus ir kartono  
atliekos (po smulkaus    perduodamos kitiems  tvarkytojams, 
turintiems  tvarkyti šias atliekas.“. 

Prašome pateikti  (biokuro)  biokuro  reikalavimams 
 dokumentus. Prašome pateikti  ar vykdoma    kas kiek 

laiko vykdomi  tyrimai, pateikti   protokolus.
6. Paraiškoje prašome pateikti   apie   gamybos 

technologiniame procese ir jos   Taip pat prašome pateikti  koks 
 kiekis (t/m, ir/arba  susidaro smulkiojo   valymo metu, kiek gali 

     ir pan.) technologinio proceso metu   ar 
technologinio proceso metu  neturi/turi kontakto su natrio hipochloritu ir kitomis  
medžiagomis.

7. Paraiškoje pateikta informacija, kad      
 praplovimo metu „Susidariusios  pašalinamos praplaunant vamzdynus, bakus, 

baseinus, naudojant natrio  natrio  antiseptikus,  tirpalus. Šie cheminiai 
tirpalai periodiškai dozuojami  apyvartinio vandens     šilto 
vandens   sumaišymo siurblius. Praplovimai atliekami 1-2 kartus per   

 metu. Bendros    ~ 2,5 kg/ t produkcijos.“ 
Prašome pateikti  kur išleidžiamas  praplovimo vanduo, kuriame yra 

natrio šarmo, natrio hipochlorito,    ir pan., ir koks galutinis šio vandens 
sutvarkymas. Koks praplovimo vandens kiekis (m3

Taip pat prašome pateikti   apie   (pvz. natrio 
hipochlorito ir kt.)  apyvartiniame vandenyje.

8. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  
veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai   nurodyta, 
kad Popieriaus gaminimo mašinos (PM3) eksploatavimo metu „Vietinis   valymas 
vykdomas flotatoriuje. Sugaudytas plaušas   gamybos  dalis išvalyto perteklinio 
apyvartinio vandens naudojama pakartotinai gamyboje, o   kiekis nukreipiamas  

   Iš   talpos nuotekos paduodamos  biologinius  
valymo    km.,  raj.“ Pateikta informacija neatitinka šiuo metu 
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 realios situacijos. Prašome patikslinti   ir nurodyti koks  
 kiekis nukreipiamas     kaip vykdomas vietinis   

valymas flotatoriuje (aprašyti  valymo  ir nurodyti kokios  medžiagos 
ir kiekiai naudojami   valymui), ir kaip šiuo metu realiai vykdomas galutinis 

  tvarkymas/išleidimas, t.y. koks galutinis   sutvarkymas.
9. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  

veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai   nurodyta, 
kad „Popieriaus gaminimo mašinos eksplotavimo metu ant    susidaro 

    ar vandens srauto plaunamos jos nukrenta, patenka   
ir užteršia produkcijos  Susidariusios  pašalinamos praplaunant vamzdynus, bakus, 
baseinus, naudojant natrio  natrio   antiseptikus,  tirpalus. Šie cheminiai 
tirpalai periodiškai dozuojami  apyvartinio vandens     šilto 
vandens   sumaišymo siurblius. Praplovimai atliekami 1-2 kartus per   

 metu. Bendros    ~ 2,5 kg/ t produkcijos.“. 
Prašome pateikti  kur išleidžiamas   vanduo, kuriame yra natrio 

šarmo, natrio hipochlorito,    ir pan., ir koks galutinis šio vandens 
sutvarkymas. Koks praplovimo vandens kiekis (m3

Taip pat prašome pateikti   apie   (pvz. natrio 
hipochlorito ir kt.)  apyvartiniame vandenyje.

10. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  
veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai   nurodyta, 
kad  naudojant biokuro katilo  „papildomai šilumos energijai iš  gauti 

 eksploatuojamas  kondensacinis ekonomaizeris. Kondensaciniame ekonomaizeryje 
pašildomas technologinis vanduo   vanduo) iki 60 0C, kuris naudojamas gamyboje. 
Nuotekos (kondensatas) iš kondensacinio ekonomaizerio nuvedamos  AB „Grigeo  
kanalizacijos tinklus.“ Prašome pateikti  ar sutartyje su AB  vanduo“ yra 

 ir šis  kondensato išleidimas. Nurodyti koks   (kondensato) kiekis iš 
kondensacinio ekonomaizerio nuvedamas  AB „Grigeo  kanalizacijos tinklus.

Taip pat paraiškoje pateiktoje informacijoje apie   (24 psl.) nurodyta, 
kad biokuro  naudojamas biokuras (medienos skiedra) – 80000 t/m, kuris   
atvežamas automobiliniu transportu,   informacijos apie smulkiojo    
valymo metu susidariusias gamybos liekanas, kurios priskiriamos biomasei (biokurui) ir kuri 
naudojama tik savo  t.y. deginama   kartu su kitu naudojamu 
biokuru (medienos skiedromis). Prašome patikslinti  ir nurodyti   
(biokuro) planuojamus deginti kiekius biokuro 

11. Paraiškos 10 punkte „Detalus  vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti  
veiklos  aprašymas ir  kuriuose vykdoma   veikla,  
teritorijoje. Informacija apie   prie potencialiai    (26 psl.) 
nurodyta, kad „Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo   teritorijoje (Nemuno g. 2, 

  nuotekos yra nukreiptos (perjungtos)  AB  vanduo“  
tinklus.  išleidimas vykdomas vadovaujantis 2020-06-29   tvarkymo 

 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000015 su AB  vanduo“ (žr. 7  
Šiuo metu  valymo bare Dumpiuose valomas tik dumblo kompostavimo  filtratas 

   kompostavimo aikšteles, vanduo). Išvalytos nuotekos iš   
valymo  asenizacine mašina pagal  pervežamos   teritorijoe (Nemuno g. 
2,      ir kartu su  teritorijoje  

  ir  nuotekomis, išleidžiamos  AB  vanduo”  
tinklus. Esant poreikui numatoma  valytas nuotekas (dumblo kompostavimo  
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 iš   valymo  išleisti    (AB  vanduo“ 
  išleidimo    marias)), sudarius   

 transportavimui su AB  vanduo“. Nuotekos bus išleidžiamos vadovaujantis 
  išleidimui sutartyje nustatytomis “. Taip pat paraiškos 19 

punkte  išleidimas su nuotekomis   nurodyta, kad yra naujas  išleistuvas  
AB  vanduo“ tinklus (Išleistuvas Nr. 1). 

Prašome pateikti   apie    Nr. 1, nurodant ar šis 
 išleistuvas yra naujai  ar jis buvo   tik nebuvo naudojamas.
12. Vadovaujantis TIPK  22.10  prašome patikslinti ir papildyti paraiškos 

11 priede     kuriame  aiškiai  visi AB „Grigeo   
 tvarkymo  su aiškiai  ir sunumeruotais  valymo  

naujais ir esamais  išleistuvais,  apskaitos prietaisais,   vietomis 
ir pan., t.y. prašome pateikti   kurioje  aiškiai  pagal paraiškoje 

  tvarkymo   AB „Grigeo   teritorijoje (Nemuno 
g. 2,    nukreipimo (perjungimo) vieta  AB  vanduo“ 

 tinklus (naujas  išleistuvas  AB  vanduo“ tinklus (Išleistuvas Nr. 1)),  
   valymo  kuriuose šiuo metu valomas tik dumblo kompostavimo 

 filtratas, dumblo kompostavimo  iš   valymo   
išleisti   esamo išleistuvo (AB  vanduo“   išleidimo 
kolektoriaus   marias) vieta, taip pat prašome, kad   ir  teritorijoje 
(Nemuno g. 2,  esanti bendra   kartu su  teritorijoje 

   ir   išleidimu  AB  vanduo”  
tinklus vieta, ir pan.

13. Paraiškos 7 priede pateikta 2020-06-29 Laikinoji  tvarkymo  pirkimo-
pardavimo sutartis Nr. P04-202000015 su AB  vanduo“  galioja iki 2020-09-03. 

Vadovaujantis TIPK  22.8  jeigu nuotekas numatoma išleisti (atiduoti)  
kito asmens  tvarkymo  paraiškoje teikiami  tvarkymo   

   Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir  
tvarkymo  nuorašai. 

Atsižvelgiant  tai prašome pateikti  
14. Paraiškos 7 priede pateiktos 2020-06-29 Laikinos  tvarkymo  pirkimo-

pardavimo sutarties Nr. P04-202000015 su AB  vanduo“, 3 punkte nurodyta, kad 
„Abonentui (AB „Grigeo  30  laikotarpyje nuo  išleidimo pradžios viršijus 
2.2 punkte   taršos   išleidimas nedelsiant nutraukiamas ir atnaujinamas 

 naujam 30  periodui.“ Pagal tai neaišku, kas bus jei AB „Grigeo  viršys 
 sutartyje  taršos  ir AB  vanduo“ nedelsiant nutrauks  
 ar AB „Grigeo  taip pat iš karto stabdys savo  o jeigu nestabdys, tai kaip 

bus su  tvarkymu/išleidimu.
Taip pat atkreiptinas   tai, kad  sutartyje nenurodyta kokios  

nuotekos priimamos (Sutarties 1p. nurodyta:   (AB  vanduo“)  
priimti nuotekas  miesto   laikotarpyje nuo 2020-07-06 iki 2020-09-03 (imtinai). Po 
to Sutarties 2p. nurodyta:   (AB  vanduo“)  priimti tvarkyti 
nuotekas, o Abonentas (AB „Grigeo   išleisdamas tvarkyti, neviršyti  

 taršos  7860 kg/p; 235800 
15. Paraiškos 4   atitikimo GPGB palyginamasis  pateikta 

informacija nepilnai atitinka „Komisijos  sprendimo 2014-09-26, kuriame pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos  2010/75/ES pateikiamos   gamybos 

 (GPGB) išvados  plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos”. t.y.   1.7. p 
pateiktus  aprašymus“: apie  išmetimo   prevencijos ir   

 apie  vandens naudojimo ir/arba  srauto bei  užterštumo mažinimo 
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  ir apie  susidarymo prevencijos ir  tvarkymo  
Prašome patikslinti ir papildyti 4    Taip pat prašome, patikslinus 

paraiškoje  apie  ir   bei  pagal   
atitinkamai patikslinti ir papildyti   atliekant  GPGB   

 pagal „Komisijos   kuriame pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos  2010/75/ES pateikiamos   gamybos 

 (GPGB) išvados  plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos”.
16. Prašome patikslinti ir papildyti paraiškos VII  „Šiltnamio   dujos“ 

ir pateikti  ŠESD  plano MS Exsel  bei ŠESD  plano priedus.
17. Vadovaujantis TIPK  22.9.  prašome pateikti  taršos 

pavojingomis medžiagomis mažinimo   pagal  tvarkymo reglamento 
reikalavimus;

18. Paraiškos (69 psl.) pateiktoje informacijoje apie  valymo   Nr. 2) 
nurodyta, kad „Esant poreikui numatoma  periodiškai valytas nuotekas (dumblo 
kompostavimo   iš   valymo  antrinio nusodintuvo išleisti  

  (AB  vanduo“   išleidimo    
marias)), sudarius    transportavimui su AB  vanduo“. 
Nuotekos bus išleidžiamos vadovaujantis   išleidimui sutartyje 
nustatytomis  kaip ir nurodoma 2020-07-13 AB  vanduo“ rašte Nr. 2020/2.02-
903 (žr. 17    priede nurodyta, kad AB  vanduo“ atkreipia AB 
„Grigeo   kad atsiradus realiam poreikiui transportuoti, o ne tvarkyti AB „Grigeo 

 nuotekas, AB  vanduo“ svarstys  sudaryti  su AB „Grigeo  
  transportavimo  joje susitariant    

Paraiškoje pateikta informacija klaidinanti,  prašome patikslinti paraiškoje  
 

Taip pat paraiškoje nepateiktos   priimtuvo apkrovos  

19. Paraiškos 19 punkte  išleidimas su nuotekomis   (69 psl.) rašoma, kad 
„Nuo   valymo baro teritorijoje  privažiavimo  ir   (plotas 
0,76 ha) lietaus vanduo surenkamas atskira   surinkimo sistema. Surinktos 

 nuotekos išleidžiamos  melioracijos , kuris susisiekia su Kirnupalio upeliu 
 intakas, Lietuvos   baseinas). Vadovaujantis Lietuvos respublikos vandens 

  Nr. VIII-474,   valymo baro teritorija (privažiavimo keliai ir teritorijos 
kietosios dangos), nuo kurios surenkamos  nuotekos, neatitinka galimai teršiamos 
teritorijos   vadovaujantis   tvarkymo reglamento, patvirtinto 
aplinkos ministro  Nr. Nr. D1-193, 26 punktu,       
išleidimui ir vykdyti  Pažymime, kad  nuotekos turi  tvarkomos vadovaujantis 

  tvarkymo reglamento2 nuostatomis,  prašome pateikti   
 susidarymo  (m3  ar    Atkreipiame  kad 

  kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai    pagal 
    tvarkymo reglamento 8 punkte.

Taip pat prašome   surinkimo  ir    
išleidimo  melioracijos    12 pastaboje    plane (t.y.    
schemoje/plane).

20. Paraiškos VIII skyriuje  išleidimas su nuotekomis   pateiktas lenteles, 
prašome patikslinti ir papildyti pagal TIPK  6 priede pateiktus paaiškinimus.

  prašome pateikti per 20 darbo  nuo šio sprendimo gavimo dienos.

2   tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02  
Nr. D1-193    tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
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Atsižvelgiant  tai, kad vykstant paraiškos TIPK leidimui pakeisti derinimo  
  aplinkos apsaugos principus bei vadovaujantis Aplinkos apsaugos  

191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK  92.4 ir 92.7  taip pat  tiek veiklos 
vykdytojo   tiek iš     atliko TIPK leidimo  

 ir   kad turi  patikslintos TIPK leidimo  TIPK leidimo  
papildomos šiomis  

1. Draudžiamas bet koks     ir filtrato išleidimas  
 

2. Draudžiama  valymui naudoti  k.  r.   valymo 
 

3. Nuotekos pagal sutartyje su AB  vanduo“ nustatytas  privalo  
nukreipiamos tik  AB  vanduo“   ir valomos tik AB  vanduo“ 

 valymo 
4. Draudžiamas smulkiojo   valymo metu susidariusios gamybos liekanos 

 deginimas  
Šis  sprendimas  TIPK leidimo  patikslinimo yra  TIPK leidimo dalis. 
   turite  3.

PRIDEDAMA:
1.  miesto  administracijos 2020-08-13 rašto Nr. (4.23E)-R2-2212  

AB „Grigeo  paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos  departamento 

2020-08-13 rašto Nr. (5.3)-AD5-13527  AB „Grigeo   Taršos integruotos 
prevencijos ir  leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai; 

3. Nacionalinio  sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  
departamento 2020-08-25 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-57273  AB „Grigeo  paraiškos 
Taršos integruotos prevencijos ir  leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 3 lapai;

4.  ir    2020-08-17 rašto Nr. 2020/08/17-01  AB 
„Grigeo  2020 m.  3 d. paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai.

5. Patikslintos  2 lapai.
6.   1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

V.  8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
R. Aukškalnis, 8 706 68 032, el. p. rikantas.aukskalnis@aaa.am.lt

3Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
   tvarkos  nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

 g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per  
 nuo jo paskelbimo arba  dienos.




