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SPRENDIMAS PAKEISTI AB ,,GRIGIŠKĖS“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS 

IR KONTROLĖS LEIDIMĄ 
 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. 

liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 79 punktu, priima 

sprendimą išduoti pakeistą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) 

eksploatuoti AB „Grigiškės“ popieriaus gamybos (įskaitant popieriaus gamybos iš popieriaus 

atliekų – makulatūros) ir didelį kurą deginantį įrenginius Grigiškėse, Vilniaus g. 10, Vilniaus m. 

savivaldybės teritorijoje. Leidimo pakeitimo pagrindas – naujos, didesnio pajėgumo popieriaus 

gamybos mašinos įdiegimas. Po šio pakeitimo bendras popieriaus gamybos pajėgumas padidės nuo 

30000 t/metus iki 45000 t/metus. 

Šis pakeistas Leidimas parengtas pagal 2015-02-09 gautą paraišką. Paraiška Leidimui gauti 

2015-05-25 suderinta su Vilniaus visuomenės sveikatos centru. Visuomenė apie gautą paraišką 

informuota 2015-02-24 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Agentūros tinklalapyje. Agentūra paraišką 

priėmė 2015-06-01.  

Sprendimas išduoti pakeistą leidimą AB „Grigiškės“ popieriaus gamybos ir didelį kurą 

deginantį įrenginius Grigiškėse, Vilniaus g. 10, Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje pagrįstas tuo, 

kad Paraiška leidimui gauti atitiko TIPK taisyklių nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir 

rezultatus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamentas dėl šios planuojamos ūkinės veiklos 2013-05-21 raštu Nr. (38-4)-VR-17-2570 

priėmė atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo, kad poveikio aplinkai vertinimas 

neprivalomas. 

Popieriaus gamyba pagal gamybos pobūdį ir vietos situaciją atitinka geriausius prieinamus 

gamybos būdus (GPGB), skirtus popieriaus ir šilumos bei energijos gamybai. Šioje srityje atlikta 

didelė investicija – vietoje dviejų senų popieriaus gamybos mašinų įsigyta naujo tipo viena galinga 

moderni popieriaus gamybos mašina.  

Papildomi Leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus ir tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, numatytų 

TIPK taisyklių 51 punkte. Vilniaus visuomenės sveikatos centro pasiūlyti papildomi reikalavimai, 

susiję su triukšmo ir kvapų poveikiu, perkelti į Leidimo sąlygas. 
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Atsižvelgiant į didelį energetinių resursų sunaudojimą įmonėje, susijusį su įrenginių 

amžiumi, rekomenduojama įdiegti ir palaikyti energijos efektyvumo vadybos sistemą, kuri apimtų, 

kiek tai atitinka vietos sąlygas, visus reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir kuri leistų metai iš 

metų atlikti veiklos palyginimą pagal atitinkamus aplinkosaugos tikslus ir uždavinius bei popieriaus 

ir šilumos gamybos sektoriams būdingus bruožus. 

Informacija, susijusi su Leidimo išdavimu, yra pridėta prie paraiškos Leidimui gauti ir 

laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9. 

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos. 

PRIDEDAMA. AB “Grigiškės” Leidimas be priedų, 42 lapai (priedai el. laikmenoje). 

Leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui. 

 
 

 

Direktorius  Robertas Marteckas 
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