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SPRENDIMAS

NEPRIIMTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

2020-06-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-05-
14 raštu Nr. 20-082 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.

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 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
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pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas
sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos 2020-05-28 raštu Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“
paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“, pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos  Aplinkos  kokybės  departamento  2020-06-05  raštu  Nr.  (5.3)-AD5-8466  „Dėl  AB
„Grigeo Klaipėda“ dokumentų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, pagal
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 raštu Nr. (5.1.42E)A5-3300 „Dėl gautos
AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Klaipėdos departamento 2020-06-12 raštu Nr. (3-11
14.3.12E)2-30986  „Dėl  AB  „Grigeo  Klaipėda“  paraiškos  Taršos  integruotos  prevencijos  ir
kontrolės  leidimui  pakeisti  derinimo“  pateiktas  pastabas,  pagal  Šernų  ir  Ketvergių  kaimų
bendruomenės 2020-06-03 raštu Nr. 2020/06/03-01 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės
20 d. pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ išdėstytus
argumentus ir pagal žemiau pateiktą Agentūros pastabą:

Pažymime, kad Agentūros 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 buvo priimta „Atrankos
išvada dėl AB  „Grigeo  Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacijos Dumpių k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada), kurioje pateiktas planuojamos
ūkinės  veiklos  (toliau  –  PŪV)  technologijos  aprašymas:  „PŪV metu  planuojama  modernizuoti
esamus nuotekų valymo įrenginius, uždengiant esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio
nusodinimo talpas, įrengiant oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų
pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų<...>“ ir, kad „<...>Planuojama modernizuoti
susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo veiklą, įrengiant dumblo mechaninio sausinimo įrenginius.
Dėl šios veiklos PŪV metu planuojama statyti du modulinius statinius, kuriuose būtų vykdomas
dumblo  sausinimo  procesas.  Šiuos  statinius  numatoma  prijungti  prie  sklype  jau  esančios
inžinerinės infrastruktūros (elektros, nuotekų tinklų). Prie šių modulinių pastatų numatoma statyti
daugiasluoksnių plokščių (Sandwich tipo) uždarą konstrukciją, kurioje būtų laikomi du konteineriai
sausintam  dumblui  surinkti  iš  sausinimo  įrenginių.<...>“.  Pagal  atrankos  išvadai  pateiktą
informaciją,  PŪV  priimta  atrankos  išvada,  kad  AB  „Grigeo  Klaipėda“  nuotekų  valymo  baro
modernizacijai (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Taip  pat,  atkreipiame dėmesį,  kad  Klaipėdos  rajono savivaldybės  administracija  Agentūrai
2020-05-25 per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę
sistemą  „Infostatyba“ pateikė  „Nuotekų  tinklų  AB  „Grigeo  Klaipėda“ prijungimo  Dumpių  k.,
Klaipėdos  raj.,  statybos  projektą“ (toliau  –  Statybos  projektas),  kuriame projektuojamas  apvalytų
nuotekų tinklas nuo AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos, esančios Dumpiuose (sklypo kad. Nr.
5544/0007:51) iki AB „Klaipėdos vanduo“ slėginių tinklų prie Klaipėdos miesto nuotekų valyklos,
esančios Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.,  t.  y. projektuojamas slėginis nuotekų vamzdynas ir
pasijungimo kamera.  Agentūra pagal kompetenciją  susipažino su Statybos projekto sprendiniais  ir
2020-06-09 raštu Nr. (30.1)-A4e-5021 informavo Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, kad
Statybos projektas neatitinka Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos  pabaigimas  pagal  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr.  D1-878, 5 priedo 8 punkto kriterijų,  t.  y.
Statybos projektas nepriskirtas Agentūros kompetencijai nagrinėti. Kartu Agentūra atkreipė dėmesį,
kad  „<...>Dėl  Projekte  numatytų  pakeitimų  gali  keistis  AB  „Grigeo  Klaipėda“  nuotekų  valymo
įrenginių technologiniai procesai, valomų nuotekų tvarkymo sprendiniai, taršos šaltiniai ir pan., todėl

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“.
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dėl tokio ūkinės veiklos keitimo turėtų būti atlikta atranka, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2
dalimi.“.

Šiuo  metu  pateiktoje  AB  „Grigeo  Klaipėda“  paraiškoje  TIPK  leidimui  pakeisti,  pateikta
informacija, kad „AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir
kvapų kiekį modernizavo esamus nuotekų valymo įrenginius. Uždengtos esamos nuotekų išlyginamojo
rezervuaro  ir  pirminio  nusodinimo  talpos  bei  įsigyti  susidarančio  nuotekų  dumblo  apdorojimo
mechaninio nusausinimo įrenginiai.  Šių priemonių panaudojimo tikslas - sumažinti  į  aplinkos orą
išsiskiriančių  teršalų  ir  kvapų kiekį  bei  sukontroliuoti  jų  pasklidą  išsiskyrimą į  aplinką.  Surinktas
užterštas  oras  valomas  ozonatoriuje. Kiekviename  iš  uždengtų  talpų  oras  susimaišęs  su  ozonu
ištraukiamas  ir  nukreipiamas  į  reaktorius,  kur  sunaikinama  iki  95%  kvapą  sukeliančių
molekulių.<...>“,  taip  pat,  kad  „<...>AB  „Grigeo  Klaipėda“  numato  modernizuoti  apyvartinių
vandenų, susidarančių gamybos procese, valymą. Modernizacijos tikslas - sumažinti taršos (BDS7)
apkrovą biologiniams nuotekų valymo įrenginiams. Šios problemos sprendimui numatoma pastatyti
anaerobinį  bioreaktorių. Iš biorektoriaus apvalytos nuotekos bus paduodamos tolimesniam valymui į
bendrovės  biologinius  valymo  įrenginius  Dumpiuose.  Anaerobinių  valymo  įrenginių  efektyvumas
pagal  BDS7  siekia  apie  80  %.<...>.  Taip  pat  pateiktoje  AB „Grigeo  Klaipėda“  paraiškoje  TIPK
leidimui  pakeisti,  nurodyta,  kad  „<...>Šiuo metu bendrovėje  (Nemuno g.  2)  susidarančių  nuotekų
valymas  nuotekų  valymo  bare  Dumpiuose  yra  sustabdytas.  Nuo  2020-01-07  visos  AB  „Grigeo
Klaipėda“ nuotekos nukreiptos (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir valomos
pagal laikinas tarpusavyje pasirašytas sutartis bei suderintus teršalų normatyvus ir 2020-01-27 AB
„Klaipėdos vanduo“ išduotas Prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-146 (žr. 6 priedą). Vykdant šias
sąlygas derinamas Laikinų nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2 prisijungimo statybos
projektas. <...>“

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į pateiktoje paraiškoje nurodytą informaciją susijusią su
AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimu,
bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, taip pat atsižvelgiant į Atrankos išvadoje priimtą
atrankos išvadą,  kad poveikio aplinkai  vertinimas privalomas ir  į  7 punkte išdėstytus motyvus,
kuriais remtasi priimant atrankos išvadą, bei įvertinant tai, kad šiuo metu dar nėra atliktas PŪV –
AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacija (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.)
–  poveikio  aplinkai  vertinimas,  Agentūra  negali  įvertinti  pateiktoje  AB  „Grigeo  Klaipėda“
paraiškoje  TIPK leidimui pakeisti pateiktų sprendinių, susijusių su AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV,
nes  poveikio  aplinkai  vertinimo  metu  detaliai  neįvertintos  PŪV  alternatyvos  bei  galimybės.
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio
8 dalies 4 punktu ir TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar)
išduodamas tik  atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar)
poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas
keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos
pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į  Lietuvos Respublikos  planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai  vertinimo  įstatymo  teisinio  reguliavimo  sritį,  ir  jei  yra  išduotas  statybą  leidžiantis
dokumentas, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai,
Agentūra negalės priimti AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti, kol nėra atliktos
AB „Grigeo Klaipėda“  PŪV poveikio  aplinkai  vertinimo procedūros.  Paraiška Jums grąžinama
nenagrinėta,  kadangi  neatliktos  AB  „Grigeo  Klaipėda“  PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo
procedūros ir detaliai neįvertintos PŪV alternatyvos, galimybės bei sprendiniai.

Pažymime,  kad  apie  AB „Grigeo Klaipėda“  paraiškoje  TIPK leidimui  pakeisti  nurodytą
informaciją  ir  ketinamus  atlikti  veiksmus,  susijusius  su  susidarančių  nuotekų valymo ir  atliekų
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tvarkymo  sprendinių  pasikeitimu,  bei  naujų  aplinkos  oro  taršos  šaltinių  atsiradimu,  turi  būti
informuota  Klaipėdos  apygardos  prokuratūros  Klaipėdos  apylinkės  prokuratūra,  atliekanti
ikiteisminį  tyrimą,  jog  būtų  sustabdyti  galimai  savavališki,  su  ikiteisminio  tyrimo  įstaiga
nesuderinti ir nesavalaikiai veiksmai siekiant pakeisti TIPK leidimą.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.
PRIDEDAMA:
1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-28 rašto Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl

pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 5 lapai;
2.  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie  Aplinkos  ministerijos  Aplinkos  kokybės

departamento 2020-06-05 rašto Nr. (5.3)-AD5-8466 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ dokumentų Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai; 

3.  Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administracijos  2020-06-05  rašto  Nr.  (5.1.42E)A5-3300
„Dėl gautos AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai; 

4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamento 2020-06-12 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-30986 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 4 lapai;

5.  Šernų ir  Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-06-03 rašto Nr.  2020/06/03-01 „Dėl AB
„Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

2 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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V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
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Liepų g. 11, 
91502 Klaipėda 
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El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

 Nr. .
Į 2020-05-20 Nr. (30.1)-A4-925

Aplinkos apsaugos agentūrai

DĖL PRANEŠIMO APIE AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS GAVIMĄ TIPK 
LEIDIMUI PAKEISTI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išnagrinėjo AB „Grigeo Klaipėda“, esančios 
Nemuno g. 2, Klaipėdoje, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) 
leidimui pakeisti ir teikia pastabas.

TIPK leidimo paraiškoje pateikiama, kad siekiant išvengti galimos rizikos dėl dumblo 
realizavimo (UAB „Fortum Klaipėda“ stabdymo metu ar kt. priežastims, dėl kurių sausintas 
dumblas negalėtų būti priimamas kitų atliekų tvarkytojų arba būtų stabdomi dumblo sausinimo 
įrenginiai), AB „Grigeo Klaipėda“ kaip atsarginę galimybę tvarkyti susidarantį dumblą numato 
pasilikti ir kitą (esamą) dumblo tvarkymo alternatyvą – kompostavimą esamose betonuotose 
aikštelėse (18 psl.). Siekiant kiek įmanoma efektyviau sumažinti išsiskiriančių kvapų emisiją 
siūlome nesausinto dumblo nelaikyti ir nekompostuoti nei atvirose nei uždarose aikštelėse, taip pat 
ir sausintą dumblą. Atsiradus rizikoms dėl dumblo realizavimo numatyti galimybę tik sausintą 
dumblą laikinai laikyti uždarose aikštelėse.

AB „Grigeo Klaipėda“ 2020-05-14 pateikė paraišką Nr. 20-082 (toliau – Paraiška) 
Agentūrai TIPK leidimui pakeisti, Paraiškoje nurodydama tikrovės neatitinkančią situaciją bei esą 
egzistuojantį juridinį nuotekų išleidimo pagrindą, o būtent, jog: 

Nurodoma esama situacija: 
• Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos iš bendrovės (Nemuno 2, Klaipėda) 

laikinai nukreiptos (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą, vadovaujantis 
2020-03-13 Laikinąja nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-
202000009 su AB „Klaipėdos vanduo“. Sutartis pateikiama 14 priede (sutartis bus pratęsta); 
nors šiuo metu minima sutartis yra negaliojanti ir nepratęsta;

• Iš dumblo kompostavimo aikštelių surinktos lietaus ir filtrato valytos nuotekos į 
AB „Klaipėdos vanduo“ priklausantį nuotekų išleidimo kolektorių išleidžiamos 
vadovaujantis 2017-11-02 Nuotekų transportavimo sutartimi Nr. P04-201700006 su AB 
„Klaipėdos vanduo“. Pažymėtina, jog Transportavimo sutarties pagrindu jokių nuotekų AB 
„Grigeo Klaipėda“ nuo 2020-01-07 neturėtų transportuoti, kadangi tai yra uždrausta tiek 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno 
aplinkos apsaugos inspekcijos išduotu privalomuoju nurodymu Nr. K-1 6.1, tiek ir 
Klaipėdos apylinkės prokuratūros. Negana to, yra nesuprantama, kodėl siekiama išimtinai 
lietaus ir filtrato nuotekas iš dumblo kompostavimo aikštelių transportuoti į AB „Klaipėdos 
vanduo“ priklausantį apvalytų nuotekų išleidimo kolektorių, kamera Nr.193, o kitoms 
nuotekoms šalinti pasirinkti kitus būdus. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nurodoma planuojama veikla.
AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja atnaujinti Dumpių nuotekų valymo baro eksploataciją, 

nutiesiant papildomą nuotekų liniją nuo Dumpių nuotekų valymo įrenginių antrinio nusodintuvo iki 
AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valymo tinklų (išleistuvas Nr. 3); nors kaip jau buvo minėta 
Klaipėdos apylinkės prokuratūra neleido rekonstruoti įrenginių Dumpiuose, nes tai gali pakenkti 
atliekamam Ikiteisminiam tyrimui.

Apibendrinant visa tai, darytina išvada, jog AB „Grigeo Klaipėda“, gavusi pakeistą TIPK 
leidimą, planuoja nuotekas išleisti net 3 vietose, nors tiek Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcija, tiek ir Klaipėdos 
apylinkės prokuratūra yra davusios leidimą AB „Grigeo Klaipėda“ išleisti nuotekas tik 1 vietoje, t.y. 
į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus Klaipėdos mieste Nemuno g. 2 pasirašant su AB 
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis. Negana to, pagal Paraiškoje pateikiamą 
informaciją AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja atlikti statybos darbus Dumpiuose esančiuose valymo 
įrenginiuose, kuriems sutikimo Klaipėdos apylinkės prokuratūra nedavė. Tokiais veiksmais yra 
akivaizdžiai bandoma suklaidinti Agentūrą, jog būtų be faktinio ir juridinio pagrindo pakeistas 
TIPK leidimas.

Taip pat pastebėtina tai, jog Paraiškoje yra pateikta neteisinga informacija ir apie AB 
„Grigeo Klaipėda“ su AB „Klaipėdos vanduo“ pasirašytą nuotekų Transportavimo sutartį. Šia 
sutartimi AB „Klaipėdos vanduo“ nenustatė jokių normatyvų AB „Grigeo Klaipėda“ išleidžiamoms 
nuotekoms. Atvirkščiai, į sutartį buvo įrašyti reikalavimai, kuriuos Agentūra nustatė AB „Grigeo 
Klaipėda“ išduotame TIKP leidime. Šia sutartimi AB „Grigeo Klaipėda“ įsipareigojo: „Išleisti 
nuotekas į savitakinį apvalyto vandens kolektorių d 1800 x 2000 mm, neviršijant Klaipėdos regiono 
Aplinkos apsaugos departamento (toliau - KRAAD), išduoto taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimo 29 lentelėje “Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas” nustatytų šių teršiančių 
medžiagų koncentracijų <...>“. Dėl šios priežasties paraiškos 72 puslapio lentelėje „Teršalų 
koncentracijos išleidžiamose nuotekose“ negali būti įvardinamos, kaip leistinos koncentracijos 
pagal AB „Klaipėdos vanduo“ sutartį P04-201700006. Todėl neteisingas ir teiginys, pateiktas 
antroje pastraipoje po lentele: „Kontroliuotini teršalai, vadovaujantis AB „Grigeo Klaipėda“ turimu 
TIPK leidimu ir AB „Klaipėdos vanduo“ 2017-11-02 Nuotekų transportavimo sutartimi Nr. P04-
201700006, pateikti Paraiškos 16 lentelėje.“ Jei iš dumblo kompostavimo aikštelių surinktos lietaus 
ir filtrato valytos nuotekos per AB „Klaipėdos vanduo“ savitakinį apvalyto vandens kolektorių 
išleidžiamos į aplinką (Kuršių marias), informacija apie tai turi būti pateikta paraiškos 18 lentelėje 
„Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“, o ne - 16 lentelės 2 punkte (75 
puslapis). Teiginys, kad „AB „Grigeo Klaipėda“ neišleidžia nuotekų į paviršinį vandens telkinį, 
todėl 18 lentelė nepildoma“ yra neteisingas (77 puslapis).

Atkreiptinas dėmesys, kad Paraiškos 18 puslapyje ir toliau tekste rašoma apie valymo 
įrenginiuose susidarančio dumblo kompostavimą, tačiau remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 
„Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, 
Nr. 61-2196) draudžiama naudoti neapdorotą (pirminį) (AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos 
pirminiame nusodintuve susidarantis dumblas) nuotekų dumblą. Be to, toks dumblas kaip 
kompostas negalėtų būti realizuojamas (26 psl.).

Taip pat turėtų būti tikslinama informacija apie susidarančias paviršines nuotekas, 
nurodoma, kaip jos apskaitomos. Paraiškos 71 puslapyje nurodyta, kad jos išleidžiamos į 
melioracijos griovį, o 72 puslapyje - kad kartu su kompostavimo aikštelių filtratu valytos nuotekos 
išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ kolektorių.

Atsižvelgiant į tai, tikėtina, jog apie Paraiškoje nurodytą informaciją ir ketinamus atlikti 
veiksmus nėra informuota Ikiteisminį tyrimą atliekanti Klaipėdos apylinkės prokuratūra ir tai su šia 
įstaiga nėra suderinta, kadangi visa tai akivaizdžiai prieštarauja šios įstaigos duotiems nurodymams. 
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AB „Grigeo Klaipėda“ planuojama veikla pagal pakeistą TIPK leidimą gali akivaizdžiai pakenkti 
Ikiteisminio tyrimo sėkmei. Todėl apie AB „Grigeo Klaipėda“ pateiktą Paraišką yra būtina 
informuoti Klaipėdos apylinkės prokuratūrą, atliekančią Ikiteisminį tyrimą, jog būtų sustabdyti 
galimai savavališki, su ikiteisminio tyrimo įstaiga nesuderinti ir nesavalaikiai veiksmai siekiant 
pakeisti TIPK leidimą.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Žydrina Žemaitytė, tel. (8 46)  39 61 69, el. p. zydrina.zemaityte@klaipeda.lt
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Aplinkos apsaugos agentūrai
el. p.: aaa@aaa.am.lt

DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ DOKUMENTŲ TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamentas (toliau – Departamentas) išnagrinėjo AB „Grigeo Klaipėda“, adresu Nemuno g. 2, 
Klaipėdos m. ir Dumpių k. Klaipėdos r. pateiktą paraišką TIPK leidimui pakeisti ir papildomus 
dokumentus. Departamentas dėl pateiktų dokumentų teikia šias pastabas:

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.5 p. pateiktas 
„Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 
1 t atliekų“ neatitinka LR aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-111 „DĖL 
APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „Dėl atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ 69 p. ir 3 priedo priedėlio „ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO 
TECHNINIŲ REGLAMENTŲ RENGIMO INSTRUKCIJA“2.5 p.  nustatytų reikalavimų.

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 4 priede pateiktoje nuotekų valymo 
technologinėje schemoje nurodyta, kad į nuotekų paskirstymo kamerą grąžinamas aktyvusis ir 
perteklinis dumblas. Kokiu tikslu tai daroma? Paskirstymo šulinyje numatytas nevalytų nuotekų 
mėginių paėmimas. Jei nuotekos bus sumaišomos su dumblu, atliekama nevalytų nuotekų 
laboratorinė kontrolė tampa neaktuali ir netiksli. 

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 5 priede „Įmonės standartas ĮST 
141011268-4:2020 Kompostas“ nepateikiama rekomendacija, kuria vadovaujantis naudojamo 
pagaminto komposto tręšimo-naudojimo kiekiai. Įmonės išduodamame Komposto kokybės 
pažymėjime nenurodoma biogeninių medžiagų koncentracija pagamintame komposte. Iš pateikiamų 
komposto dokumentų negalima apskaičiuoti komposto panaudojimo normų į ploto vienetą.

AB „Grigeo Klaipėda“ atliekų tvarkymo technologinio proceso metu susidaro popieriaus 
atliekų plovimo metu susidaręs dumblas, nuotekų valymo įrenginiuose valant gamybines nuotekas 
pirminio nusodinimo metu susidaro pirminio sėsdinimo dumblas, nuotekų biologinio valymo metu 
susidaro perteklinis aktyvusis dumblas. Pateiktuose dokumentuose, įmonė teigia, kad gamybos 
metu ir nuotekų valykloje tik susidaro fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05 – 
19 02 06. 

Punkte Nr. 6 ir kt. punktuose  nurodoma - Šiuo metu bendrovėje (Nemuno g. 2) susidarančių 
nuotekų valymas nuotekų valymo bare Dumpiuose yra sustabdytas. Nuo 2020-01-07 visos AB 
„Grigeo Klaipėda“ nuotekos nukreiptos (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir 
valomos pagal laikinas tarpusavyje pasirašytas sutartis bei suderintus teršalų normatyvus – sutarčių 
terminas pasibaigęs, sutartis nebegaliojanti (priedas Nr.14).

Punkte Nr.6 ir kt. punktuose nuodyta -  „Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ 
nuotekos nukreiptos (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir valomos pagal 
laikinas tarpusavyje pasirašytas sutartis bei suderintus teršalų normatyvus ir 2020-01-27 AB „Klaip
ėdos vanduo“ išduotas Prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-146 (žr. 6 priedą). Vykdant šias są
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lygas derinamas Laikinų nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2 prisijungimo statybos 
projektas“ - pateiktos schemos (projektai) nesuderintos.

Punkte Nr. 6 ir kt. punktuose - Atnaujinus Dumpių nuotekų valyklos pilną eksploataciją, 
pirminiame nusodintuve susidaręs pirminis mechaninio valymo dumblas uždara linija (vamzdynais) 
bus paduodamas į planuojamą pastatyti įsigytą sausinimo įrenginį (dekanterį), kur dumblas 
nusausinamas iki 25-30 % sausumo. Nusausintas dumblas, vietoj kompostavimo esamose dumblo 
kompostavimo aikštelėse, pagal pasirašytą sutartį bus perduodamas sudeginimui į UAB „Fortum 
Klaipėda“ atliekų deginimo jėgainę. Tokiu būdu lyginant su esama padėtimi bus ženkliai 
sumažinti kvapai, nes nusausintas dumblas nebebus nukreipiamas į kompostavimo aikšteles“ – 
nepateikiama sutartis su „Fortum Klaipėda“;

Išleistuvo Nr.2 valytų nuotekų mėginių paėmimo vietą siūlome perkelti už apskaitos mazgo 
(19 priedas bei Reglamento 3 priedas, )  Taip pat numatyti sklendžių uždarymo plombavimą.

Siūlymas, kad pateiktų planą dėl tinkamos kokybės komposto panaudojimo (geros kokybės 
komposto sukaupta 18 aikštelių).

Direktorė Inga Buzienė

Diana Šeirienė, tel.8 686 76533, el. p. diana.seiriene@aad.am.lt
Ramūnas Špukas, tel.8 659 89161  el. p. ramunas.spukas@aad.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentūrai 

UAB „Ekosistema”

DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA” PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI DERINIMO

Derinimui pateikta AB „Grigeo Klaipėda“ vykdomai veiklai adresu Nemuno g. 2, 
Klaipėda, paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau - Paraiška).

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2.)-30-60/2005/T-KL.1-
12/2015 (toliau - TIPK) keičiamas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (30.1)-
A4E-3073 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti pateikimo pratęsimo“ bei įmonės veikloje 
atsiradusiais pakeitimais. Pakeitimai susiję su AB „Grigeo Klaipėda“ (toliau – Bendrovė) 
susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimo, bei naujų aplinkos oro 
taršos šaltinių atsiradimo.  

Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose 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“ (toliau – Taisyklės) Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą kompetenciją 
vertiname ar Paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje.  

Paraiškoje nurodoma, kad informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą 
nekeičiama, nes informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo. Vertinant Bendrovės gamybos 
procesų keliamą triukšmą yra vadovaujamasi 2014 m. atliktais triukšmo matavimais, vertinat 
triukšmą Nuotekų valymo bare Dumpių k., Klaipėdos r.  vadovaujamasi 2011 m atliktais triukšmo 
matavimais. Pagal pateiktus duomenis, Bendrovės gamybos apimtys yra padidintos ir gamyboje 
naudojami nauji įrenginiai, todėl triukšmas turėjo būti įvertintas atsižvelgiant į pasikeitusią 
situaciją. 

Paraiškoje nurodoma, kad informacija apie bendrovės išskiriamus kvapus nekeičiama. 
Informacija perkeliama iš turimo TIPK leidimo pagal vėliausiai planuotą ūkinę veiklą, tačiau 
Paraiškoje vertinant kvapus neįvertinti Bendrovės valymo įrenginių Dumpių k.  atlikti pakeitimai, 
įdiegtos ir numatomos diegti kvapų mažinimo priemonės. 

Paraiškoje pateikta prieštaringa informacija apie dumblo tvarkymą: vienoje vietoje 
pateikiama informacija, kad ,,dumblas bus sausinamas ir išvežamas deginimui, o jeigu nebūtų 
galimybės dumblą realizuoti yra paliekamos 5 kompostavimo aikštelės iš 24“, o kitoje vietoje 
pateikiama informacija, kad „padidėjus valomų nuotekų kiekiui susidarys daugiau dumblo ir 
kompostuojamų atliekų, todėl padidės traktoriaus darbo laikas dumblo aikštelėse, kuriose 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34, faks. (8 46) 41 03 35,
el. p. klaipeda@nvsc.lt
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traktorius skleidžia ir varto kompostuojamas atliekas“. Taip pat nepateikiama informacija kaip bus 
tvarkomos likusios dumblo aikštelės.  

Vadovaudamiesi Taisyklių 22.11, 25, punktų ir 4 priedo XII skyriaus reikalavimais, 
prašome pataisyti TIPK parašką pagal šias pastabas:

1. Įvertinti Bendrovės vykdomos veiklos keliamą triukšmą, jo atitiktį visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
atsižvelgiant į  Bendrovės gamybos apimčių padidėjimą, įrangos  ir kt. pakeitimus. 

2. Įvertinti Bendrovės vykdomos veiklos kvapų sklidimą jo atitiktį visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
atsižvelgiant į  Bendrovės gamybos apimčių padidėjimą, įrangos pakeitimus, susidarančių nuotekų 
valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimus, bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių 
atsiradimą  ir kt. pakeitimus. 

3. Paraiškoje nėra įvertintos kvapų mažinimo priemonės,  kurios buvo numatytos AB 
„Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (nuotekų valymo baro modernizacija), numatomos 
vykdyti Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo atrankoje, 
bei priemonės, nurodytos Bendrovės 2019-08-08 rašte Nr. SK/2019-77.

4. Paraiškoje nevertinti iš visų Bendrovės nuorintojų sklindantys  kvapai, nenagrinėta  
galimybė automatizuoti jų veikimą ir kvapų valdymą. 

5. Nepateikti planai su pavaizduotais  triukšmo ir kvapų šaltiniais, kvapų sklidimą 
pagrindžiantys dokumentai. 

6. Patikslinti nuotekų dumblo tvarkymo sprendinius.

Klaipėdos departamento direktorius                                                            Raimundas Grigaliūnas

R. Giedraitis, tel. (8 46) 48 50 94, faks. (8 46) 41 03 35, el. p. rimantas.giedraitis@nvsc.lt 
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Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė 
Kodas 301495742 

Klaipėdos g. 31, Ketvergiai, Klaipėdos r.;  
adresas korespondencijai: Saulės g. 2, Ketvergiai, Klaipėdos r. 95409 

sernuketvergiubendruomene@gmail.com, tel. +370 686 92294 
 

Aplinkos Ministrui 2020.06.03 Nr. 2020/06/03 -01 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI 

 

Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos  „Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui pakeisti“ 

 

1. Bendruomenė, susipažinusi su informacija AB „Grigeo Klaipėda“ paraiška TIPK leidimui pakeisti, 

išreiškia didelį teisėtą nusistebėjimą, nes po 2020 m. sausio mėn. atliktų teisėsaugos ir 

aplinkosaugininkų operacijos buvo išaiškinta neteisėta UAB „Grigeo Klaipėda“ veika, galimai daug 

metų teršiant nevalytomis nuotekomis Kuršių marias. Ikiteisminis tyrimas nebaigtas, žala neįvardinta, 

kuri galimai bus labai ženkli, todėl tokia paraiška turėtų būti atmesta nesvarstant. Be to, paraišką 

pasirašo „Grigeo Klaipėda“ ekologė, kuri yra įtariamoji ikiteisminėje byloje, kaip galimai dalyvavusi 

įmonės neteisėtai išleidžiamų gamybinių nuotekų valdymo procese: titulinis lapas, Ekolgė-DSS 

specialistė Rita Liakstutytė, tel. 8-652 16802, rita.liakstutyte@grigeo.lt. Sutinkame, kad ekologė 

puikiai žino įmonės veiklos procesus, bet jos parašo etiškumas labai abejotinas. 

2 Suinteresuota visuomenė neturi galimybių įvertinti visos paraiškos, kadangi 100-jame psl. nurodyti 

priedai nepateikti svarstymui (nors iš 32 nurodytų priedų tik 4 – konfidenciali informacija). Įmonės 

vadovas savo parašu tvirtina, jog „Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar 

jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) 

paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.“ (Deklaracija, 101 psl.) 

Citata iš 100 psl. 

XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS 
PRIEDŲ SĄRAŠAS: 
1. Geografinė-administracinė padėtis. 
2. Žemės nuomos sutartys (konfidenciali informacija). 
3. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (konfidenciali 
informacija). 
4. VĮ „Registrų centras“ informacija apie AB „Grigeo Klaipėda“ gretimybėse esančius objektus. 
5. ISO sertifikatų kopijos. 
6. AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos Prisijungimo sąlygos nuotekų išleidimui. 
7. Avarinių atvejų, galinčių turėti poveikį aplinkai, sąrašas. 
8. Naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapai. 
9. Ištrauka iš 2019 m. Aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitos. 
10. Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo schemos. 
11. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo ataskaita. 
12. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa. 
13. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos planas. 
14. Laikinąja nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-202000009 su AB 
„Klaipėdos vanduo“ (konfidenciali informacija). 
15. Nuotekų išleidimo iš bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2) į AB „Klaipėdos vanduo“ inžinerinių tinklų 
planas. 
16. Iš iš bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2) išleidžiamų nuotekų tyrimų protokolas. 
17. Nuotekų išleidimo iš bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2) į AB „Klaipėdos vanduo“ tinklus 
technologinė schema ir automatinės laboratorinės įrangos išdėstymo schema. 
18. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamentas. 
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19. Dumpių nuotekų valykloje valomomo filtrato nuotekų išleidimo schema (išleistuvas Nr. 2). 
20. 2017-11-02 Nuotekų transportavimo sutartis Nr. P04-201700006 su AB „Klaipėdos vanduo“ 
(konfidenciali informacija). 
21. Nuotekų valymo baro išleidžiamų nuotekų tyrimų protokolais (išleistuvas Nr. 2). 
22. Nuotekų padavimo iš bendrovės teritorijos (Nemuno g. 2) į Nuotekų valymo barą slėginių linijų planas. 
23. Projektuojamos linijos (Nuotekų valymo baras - AB „Klaipėdos vanduo“) inžinerinių tinklų planas. 
24. Dumpių biologinio nuotekų valymo įrenginių Pripažinimo tinkamu naudoti aktas. 
25. 2017 m. poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita. 
26. AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa sudaryta 2017-2021 
metams. 
27. Biomasės atitikimo biokuro kokybės reikalavimams protokolai. 
28. Komposto kokybinių tyrimų protokolai. 
29. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (sutartys su atliekų tvarkytojais - 
konfidenciali informacija). 
30. Kvapo koncentracijos tyrimų protokolai. 
31. Kvapo sklaidos žemėlapis. 
32. 2018-04-06 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas 
Nr. (3.11 14.3.4 E)BSV9003 „Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių“.” 

3 Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę, kai: 
1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties 
keitimas) projektavimas; 
(pagrindas: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“  4 priedas. 
Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas; kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau 
atliekų; atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, 
kurių aukštis 30 m ir daugiau); nuotekų valyklos, kurių našumas 500 m3/d ir daugiau; šaudyklos, 
automobilių plovyklos. 
Kaip jau paminėta – šie dokumentai yra tiesiogiai susiję su taršos leidimo pakeitimu, tačiau nebuvo 
pateikti visuomenės svarstymui. 
UAB “Grigeo” paraiškos 19 lentelės duomenimis, planuojamas nuotekų valymo našumas yra 
didesnis nei 500m3/d, todėl statybos techninis projektas privalo būti derinamas su visuomene. 

 
 

4. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl taršos leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
11.p. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV 
įstatymas) tokios procedūros yra privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, 
nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, 
patenkančiu į PAV įstatymo taikymo sritį, ir jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį 
privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Lietuvos Respublikos „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ įstatymo  
3 straipsnis. Numato, jog “Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimas 
planuojant, keičiant ir plečiant ūkinę veiklą: 
1. Planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio, mąsto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai: 
1) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 
vertinamas, rūšių sąrašą (šio įstatymo 1 priedas); 
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2) planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka dėl poveikio 
aplinkai vertinimo) metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą; 
Lietuvos Respublikos  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedas 
“PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, KURIOS POVEIKIS APLINKAI PRIVALO BŪTI 
VERTINAMAS, RŪŠIŲ SĄRAŠAS” 
7. Medienos ir popieriaus pramonė: 
7.1. popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų per parą); 
 
Lietuvos Respublikos  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  įstatymo 2 priedas 
“PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, KURIAI TURI BŪTI ATLIEKAMA ATRANKA DĖL 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO, RŪŠIŲ SĄRAŠAS” 
8. Tekstilės, odos, medienos ir popieriaus pramonė: 
8.1. celiuliozės gamyba ar perdirbimas; 
8.2. popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – mažiau kaip 200, bet daugiau 
kaip 20 tonų per parą); 
11. Kitos planuojamos ūkinės veiklos rūšys: 
11.4. nepavojingųjų atliekų naudojimas jas apdorojant biologiniu būdu įrenginiuose, kurių 
pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą; 
11.10. dumblo saugojimas ar šalinimas specialiai įrengtose vietose; 
14.*** Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar 
į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių 
sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių 
rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, 
produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės 
veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 
punkte nurodytus atvejus. 

6. Bendruomenė pažymi, kad nedirbant AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginiams Dumpiuose, 
Klaipėdos r., ženkliai sumažėjo arba visai nepasiekia gyvenamosios aplinkos nemalonūs kvapai, todėl 
gyvenamosios aplinkos pagerėjimą galima tiesiogiai susieti su netinkamai tvarkomų AB „Grigeo 
Klaipėda“ nuotekų veikla. 
 
Vadovaujantis išdėstytais argumentais ir pateiktų teisės aktų nuostatomis, Bendruomenės nuomone, 
keičiant  UAB “Grigeo Klaipėda” taršos leidimą nr. Nr.(11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015  privalo 
BŪTI ATLIEKAMA ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

 
 
 
 
 
 
 
Bendruomenės vardu,  
Pirmininkė      Rasa Kuzavienė 

Originalas paštu siunčiamas nebus 



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA

Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos deartamenui
El. p. aaa  @aaa.am.lt  

 2020-06-     Nr.
Į  Į 2020-05-26 Nr. (30.1)-A4-942

DĖL GAUTOS AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Klaipėdos  rajono  savivaldybės  administracija  informuoja,  kad  susipažino  su  AB „Grigeo
Klaipėda“  pateikta  paraiška  taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimui  Nr.  (11.2.)-30-
60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau  –  TIPK)  pakeisti  ir  teikia  pastabas  bei  pasiūlymus  dėl  TIPK
paraiškos:

1. TIPK paraiškoje leidimui pakeisti nurodyta, kad paliekamos 5 iš 24 dumblo kompostavimo
aikštelės, tačiau nėra nurodyta, kaip jos bus tvarkomos ir eksploatuojamos (ar jos bus laikinos, ar bus
uždengtos, kaip tvarkomos nuo jų susidariusios paviršinės nuotekos). Prašome papildyti informaciją
apie  TIPK  paraiškoje  nurodytą  planuojamą  susidarančių  atliekų  (nuotekų  dumblo)  tvarkymo
modernizaciją. Taip pat prašome nurodyti, kaip bus tvarkomas aikštelėse esamas dumblas, kur ir kaip
bus realizuojamas.

2. TIPK paraiškoje pateikiama informacija apie esamą ir planuojamą gamybinių, buitinių bei
paviršinių  nuotekų  tvarkymą,  nurodyta,  kad  AB  „Grigeo  Klaipėda“  planuoja  atnaujinti  Dumpių
nuotekų valymo baro eksploataciją, nutiesiant papildomą nuotekų liniją nuo Dumpių nuotekų valymo
įrenginių antrinio nusodintuvo iki AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos tinklų, tačiau nenurodyta,
kaip  bus  užtikrinama,  kad  nebūtų  didinamas  galimas  neigiamas  poveikis  aplinkai  ir  visuomenės
sveikatai,  ar numatytos priemonės sumažins ir leis tinkamai kontroliuoti į aplinkos orą patenkančių
teršalų ir kvapų kiekį.

3. TIPK paraiškoje nurodyta, kad nuo 2020-01-07 įmonės įrenginiuose valomos tik paviršinės
nuotekos  ir  nuotekos,  susidariusios  iš  dumblo  kompostavimo aikštelių,  tačiau  nėra  aišku,  kaip  iki
nurodytos  datos  buvo  tvarkomos  nuotekos  (filtratas),  susidariusios  nuo  dumblo  kompostavimo
aikštelių.

4.  TIPK paraiškoje  nurodyta,  kad  paviršinės  nuotekos  išleidžiamos  į  melioracijos  griovį,
tačiau  nepateikta  informacija  apie  esamą  paviršinio  vandens  kokybę  melioracijos  grioviuose,  kur
patenka  surinktos  paviršinės  nuotekos,  nenurodyta,  kaip  paviršinių  nuotekų  išleidimas  gali  veikti
paviršinių vandenų būklę.

Atkreipiame  dėmesį,  kad  TIPK  leidimas  keičiamas  dėl  AB  „Grigeo  Klaipėda“  veikloje
atsiradusių  pakeitimų,  kurie  susiję  su  įmonės  veikloje  susidarančių  nuotekų  valymo  ir  atliekų
tvarkymo sprendinių pasikeitimais bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, todėl vertinant
pasikeitusią Dumpių teritorijos situaciją ir atsižvelgiant į pateiktą informaciją, manome, kad tikslinga
būtų  kompleksiškai  vertinti  visas  įmonės  AB  „Grigeo  Klaipėda“  planuojamas  įdiegti  atliekų
tvarkymo,  nuotekų  sistemos  modernizavimo  bei  taršos  mažinimo  technologijas  atliekant  poveikio
aplinkai  vertinimo  procedūras,  užtikrinant,  kad  nebūtų  prieštaraujama  2018-09-19  Lietuvos
Respublikos  Ministro  Pirmininko  pavedimu Nr.  S-3157,   Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro
2018  m.  rugsėjo  25  d.  įsakymu  Nr.  D1-851  sudarytos  komisijos  pažymoje  2018-11-07  pateiktai
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rekomendacijai  –  nebeplanuoti  teritorijų  planavimo  procese  Dumpių  k.  teritorijoje  įmonių,  kurių
veikloje gali kilti pasekmių, turinčių neigiamą poveikį visuomenės sveikatai,  bei gali būti daromas
neigiamas poveikis aplinkai. 
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