Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje įmonės turinčius Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus eksploatuoti I priedo įrenginius sąrašas
2010 m gegužės 1 d. duomenis
Veikos rūšys
Kurą deginantys įrenginiai, kurių nominalus šiluminis
galingumas didesnis kaip 50 MW

Chemijos įrenginiai bazinėms plastinėms medžiagoms
(polimeriniam sintetiniam pluoštui ir pluoštui, turinčiam
celiuliozės) gaminti
Chemijos
įrenginiai
pagrindinėms
neorganinėms
cheminėms medžiagoms gaminti: deguonies turintiems
organiniams junginiams: alkoholiams, aldehidams,
ketonams, karboksirūgštims, esteriams, acetatams,
eteriams, peroksidams, epoksidinėms dervoms.
Pieno apdorojimo ir perdirbimo įmonės, į kurias priimama
daugiau kaip 200 t pieno per dieną.
Įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti arba joms naudoti,
kai jų pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per dieną.

Sąvartynai, priimantys daugiau negu 10 tonų atliekų per
dieną arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25 000
tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus.
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AB ,,Klaipėdos energija” Rajoninė
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AB ,,Klaipėdos nafta”
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UAB ,,Orion Global Pet”
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UAB ,,Šilutės Rambynas”
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UAB ,,Vilkyškių pieninė”
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UAB ,,Vakarų buitis”
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VŠĮ ,,Grunto valymo technologijos”
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UAB ,,Kuusakoski”
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UAB ,,Klaipėdos keleivių ir krovinių
terminalas”
UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras” nepavojingų atliekų
sąvartynas
UAB ,,Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centras” nepavojingų atliekų
sąvartynas
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Ūkinės veiklos objektas
AB ,,Klaipėdos energija” Elektrinė

Galiojimo laikas

UAB ,,Mestilla”

Veikos rūšys
Įrenginius keraminiams gaminiams degimo būdu gaminti
plytoms, molio dirbiniams, kurių gamybos pajėgumas
didesnis kaip 75 tonos per dieną, degimo krosnies
pajėgumas didesnis kaip 4 m³, o vienos krosnies
džiovinimo talpa didesnė kaip 300 kg/m³.
Įrenginiai, skirti dengimui apsauginėmis lydyto metalo
dangomis, kurių įkrova didesnė kaip 2 tonos plieno per
valandą
Įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius,
atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus
apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų
šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas,
dažymas, valymas arba impregnavimas ir kurių vartojimo
pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis
kaip 200 tonų per metus
gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir
kartono gamyba, kurių gamybos pajėgumas didesnis kaip
20 tonų per dieną
Intensyvaus kiaulių auginimo įrenginiai, kuriuose yra
daugiau kaip 2000 vietų mėsinėms kiaulėms (daugiau kaip
30 kg) ir daugiau kaip 750 vietų paršavedėms

Intensyvaus paukščių auginimo įrenginiai, kuriuose yra
daugiau kaip 40 000 vietų paukščiams
Įmonės, kuriose apdorojamos ir perdirbamos maisto
produktams gaminti skirtos gyvulinės žaliavos (išskyrus
pieną), kurių galutinio produkto gamybos pajėgumas
didesnis kaip 75 tonos per dieną
Įmonės, kuriose apdorojamos ir perdirbamos maisto
produktams gaminti skirtos augalinės žaliavos, kurių
galutinio produkto gamybos pajėgumas didesnis kaip 300
tonų per dieną (ketvirčio vidurkis)
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UAB ,,Grabupėliai”
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2014-12-31

UAB ,,Bridimeksas”
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-
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AB ,,Vingininkai”
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UAB ,,Kontvainiai”
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UAB ,,Agrovet”
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UAB ,,Vilkyčių mėsa”
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Ūkinės veiklos objektas

Galiojimo laikas

UAB ,,Tauragės keramika”

UAB ,,Vakarų cinkas”
UAB ,,Vakarų metalgama”
UAB ,,Baltijos laivų statykla”
UAB ,,Baltic premator Klaipėda”
AB ,,Klaipėdos kartonas”

UAB ,,Mažeikių rugelis”
UAB ,,Masterfoods”

AB ,,Kretingos grūdai”

Neterminuotai

