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SPRENDIMAS
GRĄŽINTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-12-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-11-
06 raštu Nr. 20-265 pateikta AB „Grigeo Klaipėda“, esančios Nemuno g. 2, Klaipėdoje, paraiška 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (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 pateiktus dokumentus.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu 
(aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti 
patikslintą paraišką. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Agentūros 
pastabas:

1. Tituliniame lape nenurodyta ŠESD stebėsenos plano pateikimo data ir teisiškai atsakingas 
asmuo. 

2. ŠESD stebėsenos plano B lapo 2 dalies c punkte patikslinkite TIPK leidimo numerį.
3. Nesutampa stebėsenos plano versijos numeris, nurodytas tituliniame lape, A lapo 1 dalies 

lentelėje „Stebėsenos plano versijų sąrašas“ ir B lapo 2 dalies e punkte.
4. ŠESD stebėsenos plano C lapo 5 dalies d punkte reikalaujama įrašyti ankstesnio prekybos 

laikotarpio vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD kiekį, prašome patikslinti. Kadangi, ketvirtasis 

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“ (suvestinė redakcija iki 2020-07-
17).
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prekybos apyvartiniais taršos leidimai periodas prasidės 2021 m., todėl rekomenduojame imti trečiojo 
prekybos apyvartiniais taršos leidimais periodo (2013-2020 m.) vidutinį metinį išmetamųjų ŠESD 
kiekį.

5. ŠESD stebėsenos plano D lapo 7 dalies b punkto lentelėje nurodyta, jog veiklos duomenų 
nustatymui nėra taikomi jokie matavimo prietaisai, nors D lapo 7 dalies j punkte nurodyta, kad 
medienos apskaitai yra naudojamos svarstyklės, nuomojamos iš AB KJKK „Bega“. Prašome nurodyti 
visus matavimo prietaisus, įskaitant ir gamtinių dujų srauto matuoklį - dujų chromotografą, jų 
specifikacijas ir buvimo vietas. Atitinkamai nurodyti matavimo prietaisus E lapo F 1 Sukėliklis 
(Gamtinės dujos) ir E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) b punktuose.

6. E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) neužpildytas a punktas. Prašome nurodyti taikomą veiklos 
duomenų nustatymo metodą ir užpildyti a.i ir a.ii punktus.

7. E lapo F 2 Sukėliklis (Mediena) f punkte nenurodyta biomasės dalis.
8. Kartu su ŠESD stebėsenos planu nepridėti jo priedai, išvardinti K lapo 24 dalies a punkto 

lentelėje.
9. Paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodote, kad 

„nutiesus 1,6 km ilgio nuotekų transportavimo slėginę liniją nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių 
iki AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų ir atlikus pirminį valymą Bendrovės mechaninio ir biologinio 
valymo įrenginiuose, visos nuotekos galutiniam išvalymui bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų tinklus esančius Dumpių kaime (Išleistuvas Nr.2)”. 

Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškoje nurodote, kad visos Bendrovės gamybinės nuotekos bus 
valomos Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose, prašome pateikti valymo įrenginių technologinį 
aprašymą, apkrovas, susidarančio dumblo kiekius, jų tvarkymo būdą ir kitus nuotekų valymo 
įrenginių parametrus. Prašome paaiškinti, ar planuojamų naudoti Dumpių nuotekų valyklos 
technologija pajėgi pasiekti nuotekų po valymo įrenginių taršos rodiklius, nurodytus Nuotekų 
tvarkymo reglamente2 ir kaip tai nustatyta 2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“  prisijungimo 
sąlygose Nr. 2020/S.6/3-327, kurios buvo teikiamos statybos projekto “AB “Grigeo Klaipėda” 
nuotekų tinklų prijungimas Dumpių k., Klaipėdos r.” rengimui.

10. Pateikite informaciją apie Dumpių nuotekų valymo įrenginių išleistuvą į AB „Klaipėdos 
vanduo“ išvalytų nuotekų vamzdyną. Kaip užtikrinsite, kad iš valymo įrenginių nepateks nuotekos 
šiuo išleistuvių į aplinką?

11. Paraiškos 21 priede „Dumpių nuotekų valymo įrenginių pajėgumo skaičiuotė (ištrauka iš 
techninio projekto)“ teikiate valymo įrenginių perskaičiuotus nuotekų valymo įrenginių taršos 
parametrus, tačiau Paraiškos 19 lentelėje nurodote, kad mechaninio-biologinio nuotekų valymo 
įrenginių duomenys pateikti atsižvelgiant į techninio projekto (2004 m.)  sprendinius – BDS5 prieš 
valymą – 500 mg/l. Patikslinkite lentelę.

12. Papildykite Paraiškos 16 lentelės 2 eilutėje skiltis „Leistina priimtuvo apkrova“, nurodant 
ir planuojamą nuotekų kiekį, ir pavojingų cheminių medžiagų planuojamas išleisti koncentracijas. 
Jei, sudarius paslaugų teikimo sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ parametrai turėtų pasikeisti, 
leidimas gali būti tikslinamas.

13.  Paraiškos 22 priede nurodote, kad jokių priemonių nutraukti prioritetinių medžiagų 
išleidimą su nuotekomis įgyvendinama nebus. Tačiau Nuotekų tvarkymo reglamento 33¹ punktas 
nustato, kad į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių 
medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė 
koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų 
(nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir 
įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti  
prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių priemonių 
įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų 

2 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl 
Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
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įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 
Prašome pateikti planuojamas priemones ir įgyvendinimo terminus, skirtas mažinti pavojingų 
prioritetinių medžiagų išleidimui su nuotekomis (nepriklausomai nuo to, kad šios medžiagos galimai 
patenka iš makulatūros).

14. 19 punkte pateiktuose susidarančio nuotekų kiekio iš dumblo kompostavimo aikštelių 
skaičiavimuose nurodote, kad dumblo aikštelių paviršinio nuotėkio koeficientai – 0,4 ir 0,83. Šių 
koeficientų taikymas kelia abejonių, nes likusi nuotekų dalis turėtų infiltruotis į gruntą arba patekti į 
aplinką nevalytos. Prašome papildyti informaciją dėl dumblo kompostavimo aikštelių sandarumo ir 
nuotekų iš dumblo aikštelių patekimo į aplinką. Prašome paaiškinti, kokių planuojama imtis 
priemonių, kad užtikrinti tinkamesnį dumblo kompostavimo aikštelių sandarumą. 

15. Paraiškoje pateiktoje informacijoje nurodoma, kad nuotekų dumblas iš kompostavimo 
aikštelių išvežamas pagal sudarytas sutartis. Prašome plačiau aprašyti kur realizuojamas dumblas bei 
pateikti sutartis.

Pažymime, kad paraiškos VI dalis „Tarša į aplinkos orą“ nebuvo vertinama, kadangi Agentūra 
atlikusi TIPK leidimo sąlygų peržiūrą 2020-11-18 raštu Nr. (30.1)-A4E-10521 priėmė sprendimą, 
kad TIPK leidimo oro dalis turi būti patikslinta pagal naujai Agentūros 2020-11-09 raštu (30.1)-A4E-
10039 priimtą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.

Patikslintą paraišką prašome pateikti per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Vytautas Trakymas, tel. +370 687 5879, el. p. vytautas.trakymas@aaa.am.lt
Aušra Nausėdienė, el. p. ausra.nausediene@aaa.am.lt
Rūta Jarmolavičienė, tel. 8 695 11201, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt

3 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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