
APLINKOS APSAUGOS AGENT RA

Biudžetin  staiga, A. Juozapavi iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, te l. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridini  asmen  registre,  kodas 188784898

 „Grunto valymo technologijos“
el. p. gvt@gvt.am.lt

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos 
el. p. info@aad.am.lt

2021-01-28 Nr. S-21-18

SPRENDIMAS 
  „ “  GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS JONAVOS NAFTOS PRODUKTAIS 

UŽTERŠTO GRUNTO, DUMBLO IR VANDENS BIOLOGINIO VALYMO  
TIPK LEIDIMO   IR PATIKSLINIMO

2021-03-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija priimanti   
leidimo išdavimo/pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir   
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 1 (toliau – TIPK  100 punktu ir 

  „Grunto valymo technologijos“ Jonavos naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir 
vandens biologinio valymo    apie tai, kad perskirstomas tarp  

    leidžiamas naudoti  kiekis,    
  tipo ir bendro leidžiamo naudoti   kiekio, pagal TIPK  

92.10  atliko   ir   kad Taršos integruotos prevencijos ir 
 leidimo Nr. T-K.1-16/2016 (toliau – TIPK leidimas) keisti nereikia, kadangi pasikeitimai 

neatitinka Aplinkos apsaugos  (toliau –  19¹ dvyliktoje dalyje    
  keisti   turi  patikslintos TIPK leidimo 
Atsižvelgiant  tai ir vadovaudamasi TIPK  97 punktu,  patikslina  „Grunto 

valymo technologijos“ Jonavos naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens biologinio 
valymo  TIPK leidimo 12.2  „   apdorojimas (naudojimas ar 
šalinimas,   ir  naudoti ar šalinti)“ 17  „Leidžiamos naudoti, 
išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos“ galiojusias  ir 
patikslintas  pateikia kartu su šiuo  sprendimu. 

Vykdant TIPK leidimo  laikymosi  turi  vadovaujamasi patikslintomis TIPK 
leidimo  Šis  sprendimas yra  TIPK leidimo Nr. T-K.1-16/2016 dalis. 

Atkreipiame  kad 2018 m.  10 d.  komisijos  
sprendimas Nr. 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos  2010/75/ES 
pateikiamos   gamybos  (toliau – GPGB) išvados   apdorojimo, 
vadovaujantis TIPK  95 punktu, TIPK leidimas turi  pakeistas per ketverius metus nuo 

 sprendimo  GPGB  paskelbimo datos.
Svarbu  kad      tiek paraiškos, tiek TIPK leidimo 

 ir informacija, kuri turi  pateikiama joje,  rekomenduojame  TIPK leidimui 

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“
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pakeisti pateikti pilnos apimties, kas  ir  veiklos vykdytojui vadovautis TIPK 
leidimu, eksploatuojant  taip pat TIPK  išdavusiai ir aplinkos apsaugos  

  institucijai.
Informuojame, kad, atsižvelgiant  darbo organizavimo  priemones2, karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo 2020 m.  7 d. iki karantino režimo 
pabaigos, raštai, sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu ir  elektroniniu paštu arba per 
e. pristatymo   siuntos).

   turite  3.
         PRIDEDAMA:
        1.   5 lapai.
        2. Patikslintos  5 lapai.
        3.  

Direktorius Rimgaudas Špokas

D.  tel. +370 682 96982, el. p. danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 patvirtintas Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2020-03-16  Nr. AV-72  darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos  Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (su visais pakeitimais ir 
papildymais)
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.




