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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo MB „E. aplinka“ parengtą
paraišką UAB „Grinda“ taršos leidimui Nr. TL-V.7-12/2014 pakeisti (toliau – Paraiška), nes
pradėta eksploatuoti nauji paviršinių nuotekų valymo renginiai ir naujas išleistuvas, taip pat pagal
Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrąjį planą patikslinti plotai teritorijų, nuo kurių
surenkamos ir/ar valomos ir išleidžiamos paviršinės nuotekos. UAB „Grinda“ turi Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m.
gruodžio 31 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-86 dėl
nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo (koreguotas 2014 m. sausio 9 d. ir 2014 m. balandžio 14 d.).
Pateiktoje Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti,
todėl, vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d įsakymu Nr. D1-259 „Dėl
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės), 30.2.2 punktu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome
patikslinti Paraišką ir joje pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:
1. 2018-08-13 rašte Nr. 18/08/13 „Dėl paraiškos taršos leidimui gauti (pakeisti)“
nepateikėte konkrečios informacijos, kodėl leidimas keičiamas. Būtina aiškiai nurodyti, kokioje
nuotekų valykloje/išleistuve ir kas keičiama (ar buvo atlikta rekonstrukcija, pasikeitė išleidžiamų
nuotekų kiekiai, apkrova, nuotekų užterštumas ir pan.). Veiklos vykdytojas turi pateikti ne tik
paraišką leidimui pakeisti, bet ir visus dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
Leidimas keičiamas esant bent vienai iš Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalyje
nurodytų pakeitimų sąlygų. Nurodykite kokią sąlygą atitinka Jūsų prašymas pakeisti taršos leidimą.
Atkreipiame dėmesį, kad Taisyklių 461 p. numatyta, kad veiklos vykdytojas privalo nedelsdamas,
išskyrus atvejus, jei to negalima padaryti dėl pagrįstų priežasčių, raštu pranešti Agentūrai apie bet
kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti
poveikį aplinkai, nurodydamas išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus ir jų poveikį
aplinkai.
2. Patikslinkite paraiškos Bendrosios dalies punktų pavadinimus ir pateikite atitinkamą
informaciją. 1.1. papunktyje nurodykite kontaktinio asmens duomenis, ūkinės veiklos objekto
pavadinimą ir tikslų adresą.
3. 1.2 papunktyje pateikite informaciją apie visus UAB „Grinda“ eksploatuojamus ir (ar)
planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išleidimą, nurodant jų veikimo
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(eksploatacijos) pradžią, įrenginių techninius parametrus nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai
atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus,
juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išleidžiamų teršalų šaltinius,
išleidžiamus teršalus.
4. 1.3 punktą papildykite informacija apie vandens telkinių, į kuriuos išleidžiamos nuotekos,
foninę būklę.
5. 1.3.4 papunktį papildykite informacija apie priemones ir veiksmus teršalų išleidimo iš
įrenginių prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui.
6. 1.4. punkte patikslinkite ar vykdant veiklą bus naudojami sorbentai (Paraiškos 10 priede
pateikta sorbentų techniniai aprašymai).
7. 1.6 punkte nurodykite veiklas, kurių metu vanduo bus naudojamas gamybos reikmėms,
pateikite informaciją kaip vykdoma vandens apskaita.
8. 1.7 punkte pateikite informaciją kaip bus vykdoma buitinių nuotekų apskaita ir
patikslinkite kaip apskaitomos paviršinės nuotekos. Pateikite informaciją kaip tvarkomos
paviršinės nuotekos nuo UAB „Grinda“ teritorijos.
9. 1.9 punkte turi būti nurodyta valymo įrenginių statybą leidžiančių dokumentų numeriai ir
datos ir nuorodos į juos, jei šie dokumentai viešai paskelbti; nuorodos į sprendimus dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (sprendimus dėl planuojamų ūkinių veiklų
galimybes) arba į atrankos išvadas, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
10. Atkreipiame dėmesį, kad su Paraiška turi būti pateikiama papildoma informacija dėl
paviršinių nuotekų išleidimo, nurodyta Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“.
11. Patikslinkite Paraiškos dalies „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas
gamyboje“ 1 lentelės „Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos“ grafas,
pateikite informaciją apie visas veikloje naudojamas žaliavas ir papildomas medžiagas, 3 stulpelyje
patikslinkite matavimo vienetus.
12. Specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelės 4 grafą
(išleistuvams: 1, 40, 41, 42, 64, 66, 73, 74) papildykite, nurodydami kokiose (pavadinimas, pvz.,
Verkių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai) valymo įrenginiuose valomos nuotekos ir nurodykite
valymo įrenginių identifikavimo kodus; 6 grafoje patikslinkite 59 išleistuvo vietą.
13. Specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelės 2 grafoje (59
išleistuvui) įrašykite teršalą „Amonio azotas (NH4-N)“; 6 ir 8 grafose įrašykite pagal galiojančius
teisės aktus nustatytas NH4-N koncentracijas.
14. Specialiosios paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 5 lentelės 3 grafoje
patikslinkite valymo įrenginių pavadinimus, nurodykite tipą/markę, 4 grafoje patikslinkite valymo
įrenginių pastatymo ir rekonstrukcijos datas, 5-7 grafas papildykite, nurodydami įrenginių
projektinius našumus m3/m, pateikite informaciją apie projektinius į valymo įrenginius patenkančių
nuotekų užterštumus ir liekamuosius užterštumus pagal naftos produktus ir skendinčias medžiagas,
išvalymo efektyvumus, nurodytus projektinėje dokumentacijoje.
15. Prašome pateikti Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą (toliau –
Reglamentas) vadovaujantis Reglamento rengimo metodinėmis rekomendacijomis.
16. Reglamente rašote, kad atlieka 19 08 02, atvežta į išeikvotą karjerą nėra laikoma, o iš
karto panaudojama gerinant aplinkos būklę, o Specialioje paraiškos dalyje „Atliekų apdorojimas
(naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ lentelėje Nr. 1 rašote,
kad minėta atlieka bus laikoma R13 veiklos kodu. Patikslinkite.
17. Informuojame, kad vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo
plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto LR
aplinkos ministro 2015 m. balandžio mėn. 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo mėn. 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos
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nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” 5.6
papunkčiu, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano priemonių įgyvendinimo
sąmatai (toliau – Sąmata) pagrįsti, įmonė turi pateikti bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius
pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją
(internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.). Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų
tvarkymo įkainių vidurkiai.
18. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos
nutraukimo planas (toliau – Planas) ir Reglamentas turi būti patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto
asmens antspaudu ir originaliu parašu. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu, Agentūrai turi
būti pateikti du Plano egzemplioriai.
19. Plano 2 punkto lentelėje patikslinkite atliekos 19 08 02 tvarkymo būdą, kadangi skiriasi
informacija Plane ir Paraiškos specialiojoje dalyje.
20. Ištaisius Sąmatą, atitinkamai perskaičiuokite ir bendrą laidavimo draudimo sutarties ar
banko garantijos (toliau – Garantija) vertę. Informuojame, kad pasikeitus Sąmatos sumai,
Agentūrai turėsite pateikti naują ar pakeistą Garantiją, suteiktą patikslintoje sąmatoje nurodytai
sumai. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 21 punktu, Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) naudai, joje turi būti numatyta, kad bankas
ar draudimo bendrovė įsipareigoja Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytu atveju (-ais) AAD sumokėti
Garantijoje numatytą sumą Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.
21. Atkreipiame dėmesį, kad jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima
tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio
aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (nesusidaro teršalai ar pan.), pildant paraiškos formą
atitinkamos lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir
lentelės vietoje pateikiamas pagrindimas, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.
22. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos (toliau – Monitoringo programa) 3 punkte
nurodykite visus veikloje susidarančius teršalus ir jų kiekį.
23. Monitoringo programos 3 lentelės 1 grafoje įrašykite išleistuvų identifikavimo kodus, 3
grafoje nurodykite teršalų matavimo vienetus.
24. Monitoringo programos 8 punkte nurodykite papildomą informaciją (kokius duomenis
kur registruojate, vykdote apskaitą, teikiate ataskaitas.
25. Papildykite Monitoringo programos 10 punktą. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2017 m.
sausio 1 d. įsigaliojo Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) pakeitimas, pagal kurį pasikeitė
Nuostatų 27.1 papunktis ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių
matavimų duomenų teikimo tvarka: praėjusio kalendorinių metų ketvirčio taršos šaltinių
išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys, nurodyti Nuostatų 3
priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Aplinkos
apsaugos agentūrai pareikalavus.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytus Paraiškos dokumentus
pateikti Agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateikta visa Paraiškos
informacija kartu su Paraiškos priedais. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
Paraišką pataisymui galite atsiimti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos
departamento Vandenų taršos prevencijos skyriuje darbo dienomis: adresu Juozapavičiaus g. 9,
Vilniuje, 503 kabinete.
Turite teisę apskųsti šį sprendimą 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
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vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.

Direktoriaus įgaliota
Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamento direktorė

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt
Viktorija Lazarė, 8 706 68 045, el. p. viktorija.lazare@aaa.am.lt

Justina Černienė
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