KLAIPĖDOS MIESTAS
III PRIEDAS
Metai
Duomenys apie objektą

Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma
2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas
Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis

AB „ Baltijos“ laivų statykla
AB „ Baltijos“ laivų statykla
9. (c). Pilies g. 8
Klaipėda
LT-91503
Lietuva
6177970 319671

Vietos koordinatės
1

Upės baseino rajonas ( )
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

30.11
kitos veiklos rūšys

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą kodavimo 6.7
sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)
1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

(įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius
atliekamas medžiagų, daiktų arba produktų paviršiaus
apdorojimas, visų pirma taurinimas, šlichtinimas,
dengimas, riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui
darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba
impregnavimas)

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas
C: apskaičiuota, taikytas skaičiavimo metodas
nemetaniniai lakūs
MAB
organiniai
junginiai (NMLOJ)

T: iš viso 163 000 kg / per metus

2 teršalas Cu
(varis)

C:apskaičiuota, taikytas skaičiavimo metodas

T: iš viso 670 kg / per metus

NRB
Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M:svėrimas

199 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas
5 750 tonų per metus
Skirtos naudoti (R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

2 440 tonų per metus

Adresas (gatvė)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB“ Klaipėdos kartonas “
AB „ Klaipėdos kartonas“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

6. b) Nemuno g. 2
Klaipėda
LT-91199
Lietuva
6177224 319990

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

17.12
popieriaus ir kartono gamyba

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.1. b)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Popieriaus, kartono gamybos įrenginiai
daugiau kaip 20 tonų per dieną gamybos
pajėgumas

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

28 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M:svėrimas;
234 tonos per metus
Skirtos naudoti (R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas;

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

5 610 tonų per metus

Adresas (gatvė)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Klaipėdos keleivių ir krovinių
terminalas “

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

5. a) Nemuno g. 24
Klaipėda
LT-93227
Lietuva
6176280 319480

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.22
pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.1

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti
priimantys daugiau kaip 10 tonų per dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

1 670 tonų per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas;

34 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

Adresas (gatvė)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Klaipėdos mediena “
AB „ Klaipėdos mediena“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

6. b) Liepų g. 68
Klaipėda
LT-92100
Lietuva
6180012 321878

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

16.21
medienos plokščių gamyba

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

Palyginus su TIPK nauja veikla Europos
PRTR reglamente

Medienos drožlių plokščių gamybos
įrenginiai
daugiau kaip 20 tonų per dieną gamybos
pajėgumas
Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Šalyje:

M: svėrimas

5,6 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas

45 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Skirtos naudoti (R) C: apskaičiuota;
407 tonos per metus
Skirtos šalinti (D)

C: apskaičiuota;

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

7 770 tonų per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Klaipėdos nafta “

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

5.c)Burių g. 19
Klaipėda
LT-91003
Lietuva
6180680 318090

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

52.10
sandėliavimas ir saugojimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)
1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis
2 veikla
3 veikla

1.1 Šilumos gamyba
Naftos produktų perkrovimas ir
sandėliavimas
Įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti
pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per
dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

Skirtos šalinti (D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

76 tonos per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Orion Global pet“
UAB „Orion Global pet“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

4.a) (viii) Metalo g. 16
Klaipėda
LT-94102
Lietuva
6176346 324618

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)

20.16
Plastikų gamyba

Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis
Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

4.1. h)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Chemijos įrenginiai pagrindinėms
organinėms cheminėms medžiagoms
gaminti; bazinėms plastinėms
medžiagoms (polimeriniam sintetiniam
pluoštui ir pluoštui turinčiam
celiuliozės)

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

34,1 tonos per metus

Skirtos šalinti (R)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

Miestas (kaimas)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Telefono numeris

(8 46) 46 64 53

Fakso numeris

(8 46) 46 64 52

El. pašto adresas

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas
Adresas (gatv )

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Klaipėdos energija“
Klaipėdos rajoninė katilinė

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

1. (c) Šilutės pl. 26
Klaipėda
LT-92109
Lietuva

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)

6177171 322020

NACE-kodas (4 skaitmenų)

40.30
energetikos pramonė

Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis
Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

1.1

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

(šiluminės elektrinės ir kiti kurą
deginantys įrenginiai > 50 MW
galingumas)

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas SO2

T: iš viso 182 000 kg / per metus

C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
PER

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

0,858 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas

1,90 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „Klaipėdos vanduo“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

5. f) Ryšininkų g. 11
Klaipėda
LT-91116
Lietuva
320566

Šalis
Vietos koordinatės

6173745

1

Upės baseino rajonas ( )
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

37.00
nuotekų valymas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

Palyginus su TIPK nauja veikla Europos PRTR
reglamente

1 veikla

Miesto nuotekų valymo įrenginiai –
100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas

Duomenys apie teršalų išleidimą iš objekto į vandenį pagal kiekvieną Teršalų išleidimas į vandenį
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)
1 teršalas
M: ISO 11905:1997
bendras azotas

T: 189 000 kg / per metus

2 teršalas
bendras
fosforas
3 teršalas
cinkas (Zn)

M: LST EN 1189:2000

T: 6 290 kg / per metus

M: LST ISO 8288:2002

T: 492 kg / per metus

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
4,58 tonos per metus

Šalyje:
Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas
M: svėrimas

Skirtos šalinti (D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

3,25 tonos per metus

Adresas (gatv )

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Vakarų laivų gamykla“
UAB Vakarų buitis“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

5.a) Minijos g. 180
Klaipėda
LT-93269
Lietuva
6171952 321409

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

33.15
laivų remontas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

http://www.wsy.lt

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.1

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti
arba joms panaudoti pajėgumas didesnis
kaip 10 tonų per dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svorio metodas

776 tonų per metus

Skirtos naudoti
(R)
Šalyje:

M: svorio metodas

461 tona per metus

Skirtos šalinti
(D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Vakarų laivų gamykla“
UAB „Vakarų metalgama“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

9. (c). Minijos g. 180
Klaipėda
LT-93269
Lietuva
6172180 321483

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

33.15
laivų remontas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

http://www.wsy.lt

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.7

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

(įrenginiai, kuriuose naudojant
organinius tirpiklius atliekamas
medžiagų, daiktų arba produktų
paviršiaus apdorojimas, visų pirma
taurinimas, šlichtinimas, dengimas,
riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui
darymas, klijavimas, dažymas, valymas
arba impregnavimas)
Teršalų išleidimas į orą

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)
1 teršalas Ni
(nikelis)

M:EN 14385:2004

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

T: iš viso 86 kg / per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Vakarų laivų gamykla“
UAB „Baltic Premator Klaipėda“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

9.c) Minijos g. 180
Klaipėda
LT-93269
Lietuva
6171943 321893

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

33.15
laivų remontas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

http://www.wsy.lt

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą kodavimo 6.7
sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)
1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius
atliekamas medžiagų, daiktų arba produktų paviršiaus
apdorojimas, visų pirma
taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas,
atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas,
valymas arba impregnavimas)

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

9,65 tona per metus

Skirtos šalinti
(D)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje:
M: svėrimas
47 tonos per metus
Skirtos naudoti
(R)
Šalyje:
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas

6 950 tonų per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma
Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Kuusakoski“
UAB „ Kuusakoski“ Klaipėdos
terminalas
5. a) Minijos g. 162
Klaipėda

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

LT-93263
Lietuva
6174099 321097

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.31
mašinų duženų išmontavimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.1

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginiai, pavojingoms atliekoms
naudoti ar šalinti priimantys daugiau
kaip 10 tonų per dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

6 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas

158 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Į kitas šalis:
M: svėrimas
809 tonos per metus
Skirtos naudoti (R)
AS Ecometal
Naudotojo
pavadinimas
Kesk2/26, Sillamae, Estija
Naudotojo adresas
Vietos, kur
naudojamos
Kesk 2/26, Sillamae, Estija
atliekos, adresas
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas
194 000 tonos per metus
Skirtos naudoti (R)
Šalyje
M: svėrimas
21 900 tonų per metus
Skirtos šalinti (D)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
Pavadinimas
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Adresas (gatvė)
Birutės g. 16
Miestas (kaimas)
LT-91204 Klaipėda
Telefono numeris
(8 46) 46 64 53
Fakso numeris

(8 46) 46 64 52

El. pašto adresas

rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Resota“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

5. c) Lypkių g.20
Klaipėda
LT-92195
Lietuva
6175247

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

325911

1

Upės baseino rajonas ( )
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.11
atliekų surinkimas ir tvarkymas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.3

1 veikla

Įrenginiai, nepavojingoms atliekoms
tvarkyti pajėgumas daugiau kaip 50 tonų
per dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas;

18,8 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas;
62 500 tonų per metus
Skirtos naudoti (R)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Tolmetas “

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

5. c) Minijos g.180
Klaipėda
LT-93269
Lietuva
6171997 321602

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.11
nepavojingų atliekų surinkimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.3

1 veikla

Įrenginiai, nepavojingoms atliekoms
tvarkyti pajėgumas daugiau kaip 50 tonų
per dieną

Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Skirtos naudoti (R) M: svėrimas;
35 200 tonų per metus
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Miestas (kaimas)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Telefono numeris

(8 46) 46 64 53

Fakso numeris

(8 46) 46 64 52

El. pašto adresas

rastine@klrd.am.lt

Adresas (gatvė)

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Torlina“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

5. c) Nevėžio g. 5
Klaipėda
LT-91197
Lietuva
6174107 320852

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.11
nepavojingų atliekų surinkimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.3

1 veikla

Įrenginiai, nepavojingoms atliekoms
šalinti pajėgumas daugiau kaip 50 tonų
per dieną

Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas
9 350 tonų per metus
Skirtos naudoti (R)
Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Miestas (kaimas)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Telefono numeris

(8 46) 46 64 53

Fakso numeris

(8 46) 46 64 52

El. pašto adresas

rastine@klrd.am.lt

Adresas (gatvė)

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Geležies laužas“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

5. c) Šilutės pl. 125
Klaipėda
LT-95112
Lietuva
6174163 324444

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.11
nepavojingų atliekų surinkimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.3

1 veikla

Įrenginiai, nepavojingoms atliekoms
tvarkyti pajėgumas daugiau kaip 50 tonų
per dieną

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas;

24,1 tona per metus

Skirtos naudoti
(R)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas;
18 300 tonų per metus
Skirtos naudoti
(R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas;

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

15,1 tona per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Švaros diena “
UAB „ Švaros diena“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

5.c) Liepų g. 85a
Klaipėda
LT-92195
Lietuva
6180437
321582

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

38.11
Atliekų surinkimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

5.3

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms
šalinti daugiau kaip 50 tonų per dieną
pajėgumas

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

86,2 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas

2,42 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Skirtos naudoti (R) M:svėrimas;
6 240 tonų per metus
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

47 800 tonų per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

KLAIPĖDOS RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma
Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Neo Group“
UAB „ Neo Group“
4.a) (viii)
Rimkai, Dovilų seniūnija
Klaipėdos rajonas

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

LT-95006
Lietuva
6174694 325788

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis
Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)

20.16
Plastikų gamyba
308 000 t/m

Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

4.1. h)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Chemijos įrenginiai pagrindinėms organinėms
cheminėms medžiagoms gaminti; bazinėms
plastinėms medžiagoms (polimeriniam
sintetiniam pluoštui ir pluoštui turinčiam
celiuliozės)

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas

33,7 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Šalyje:

M: svėrimas

3,40 tonos per metus

Skirtos šalinti (D)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Skirtos naudoti (R) M: svėrimas
1 090 tonų per metus
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas

1 110 tonų per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatv )
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „ Mars Lietuva“
UAB „ Mars Lietuva“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas

8. b) i) Statybininkų g. 2
Gargždai, Klaipėdos rajonas
LT-96002
Lietuva
6178023 334028

Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

10.11
mėsos perdirbimas ir konservavimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.4. b)

apdorojimo ir perdirbimo įrenginiai,
skirti gaminti iš gyvulių žaliavų
(išskyrus pieną) gamybos pajėgumas
daugiau kaip 75 tonos baigtų produktų
Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Šalyje:

M: svėrimas

19,2 tonos per metus

Skirtos naudoti(R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M:svėrimas

0,08 tonos per metus

Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas
4 710 tonų per metus
Skirtos naudoti (R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M:svėrimas

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

664 tonos per metus

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Bridimeksas“
Veislininkystės ferma
7.a) ii)Vanagų kaimas, Agluonėnų seniūnija
Klaipėdos rajonas

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

LT-96020
Lietuva
6161943 337307

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)

01.46
kiaulių auginimas

Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis
Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (b)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus kiaulių auginimo įrenginiai, kuriuose
yra 2 000 vietų mėsinėms kiaulėms

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas NH3

T: iš viso 12 300 kg / per metus

(amoniakas)

C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

Adresas (gatvė)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Kontvainiai“
UAB „Kontvainiai“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) ii) Agluonėnų kaimas
Klaipėdos rajonas
LT-96020
Lietuva
6165065 338858

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.46
kiaulių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (b)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus kiaulių auginimo įrenginiai,
kuriuose yra 2 000 vietų mėsinėms
kiaulėms

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas NH3 C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

T: iš viso 22 600 kg / per metus

(amoniakas)

SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

KRETINGOS RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „Vievio paukštynas“
Kurmaičių vištų cechas

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) i) Kurmaičių kaimas
Kretingos rajonas
LT-97240
Lietuva
6202186 328513

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.47
naminių paukščių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (a)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus paukščių auginimo
įrenginiai, kuriuose yra 40 000 vietų
paukščiams

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas NH3 C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
(amoniakas)
SSC

T: iš viso 19 900 kg / per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

ŠILUTĖS RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma
Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

ŽŪKB „Pamario paukštynas“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) i) Leitgirių kaimas, Juknaičių
seniūnija
Šilutės rajonas
LT-99334
Lietuva
6124816 346233

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.47
naminių paukščių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (a)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus paukščių auginimo
įrenginiai, kuriuose yra 40 000 vietų
paukščiams

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas

T: iš viso 15 600 kg / per metus

NH3
(amoniakas)

C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Vilkyčių mėsa“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) i) Leitgirių kaimas, Juknaičių
seniūnija
Šilutės rajonas
LT-99369
Lietuva
6154403 335832

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.47
naminių paukščių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (a)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus paukščių auginimo
įrenginiai, kuriuose yra 40 000 vietų
paukščiams

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas

T: iš viso 16 600 kg / per metus

NH3
(amoniakas)

C: taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Grabupėliai“
UAB „Grabupėliai“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis

7.a) ii) Grabupėlių kaimas
Šilutės rajonas
LT-99152
Lietuva
6140079 343998

Vietos koordinatės
1

Upės baseino rajonas ( )
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.46
kiaulių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (b)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus kiaulių auginimo įrenginiai,
kuriuose yra 2 000 vietų mėsinėms
kiaulėms

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas

T: iš viso 62 200 kg / per metus

NH3
(amoniakas)

C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

AB „ Šilutės baldai “
AB „Šilutės baldai“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)

9. c) S.Dariaus ir S.Girėno g. 7
Šilutė
LT-99132
Lietuva
6137346 339003

Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės
Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

31.00
baldų gamyba

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.7

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius, atliekamas
medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimastaurinimas, 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.

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)
Šalyje:

M: svėrimas;

20,7 tonos per metus

Skirtos naudoti (R)
Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos
Šalyje
M: svėrimas;
11 600 tonų per metus
Skirtos naudoti (R)
Šalyje
Skirtos šalinti (D)

M: svėrimas;

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:

151 tona per metus

Adresas (gatvė)

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda

Miestas (kaimas)

(8 46) 46 64 53

Telefono numeris

(8 46) 46 64 52

Fakso numeris

rastine@klrd.am.lt

Pavadinimas

El. pašto adresas

SKUODO RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Mažeikių rugelis“
Ylakių paukštynas

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) i) Stripinių kaimas
Skuodo rajonas
LT-98347
Lietuva
6241407 366411

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.47
naminių paukščių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (a)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus paukščių auginimo
įrenginiai, kuriuose yra 40 000 vietų
paukščiams

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas

T: iš viso 12 000 kg / per metus

NH3
(amoniakas)

C: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

ŠILALĖS RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Vingininkai“
UAB „Vingininkai“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

7.a) ii) Mišučių kaimas
Šilalės rajonas
LT-75112
Lietuva
6146721 386733

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

01.46
kiaulių auginimas

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

6.6 (b)

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

Intensyvaus kiaulių auginimo įrenginiai,
kuriuose yra 2 000 vietų mėsinėms
kiaulėms

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas

T: iš viso 11 500 kg / per metus

NH3
(amoniakas)

C: taikytas skaičiavimo metodas
SSC

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

TAURAGĖS RAJONAS
III PRIEDAS
Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus
teršalus forma

Metai
Duomenys apie objektą

2008 m.

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

UAB „Tauragės keramika“
UAB „ Tauragės keramika“

Objekto pavadinimas
Objekto identifikacinis numeris, adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Pašto indeksas
Šalis
Vietos koordinatės

3. (g) Gaurės g. 26
Tauragė
LT-72343
Lietuva
6125080 392974

Upės baseino rajonas (1)
NACE-kodas (4 skaitmenų)
Pagrindinė ūkinės veiklos rūšis

26.25
naudingųjų iškasenų pramonė

Gamybos apimtis (pasirinktinai)
Įrenginių skaičius (pasirinktinai)
Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)
Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)
Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės
pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)
Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą
kodavimo sistemą ir TIPK kodą, jei jis yra)

3.5

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

(įrenginiai keraminiams gaminiams
degimo būdu gaminti > 75 tonų per
dieną gamybos pajėgumas)

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną
ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į orą

1 teršalas CO
(anglies
monoksidas)

C: taikytas skaičiavimo metodas

T: iš viso 520 000 kg / per metus

PER

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti
prašymus:
Pavadinimas
Adresas (gatvė)
Miestas (kaimas)
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

LR aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos
departamentas
Birutės g. 16
LT-91204 Klaipėda
(8 46) 46 64 53
(8 46) 46 64 52
rastine@klrd.am.lt

