
  

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas) 

 

TARŠOS LEIDIMAS 
 

                                                           Nr. P2-5/062/TL-P.6-19/2016   

 

 

        [ 3] [0] [2] [7] [1] [3] [6] [ 1] [0] 
                  (Juridinio asmens kodas) 

 

 

Sliekų auginimo ir kompostavimo aikštelė, K. Donelaičio g. 16, Rokiškis 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Biohumus&Soil“ K. Donelaičio g. 16, Rokiškis te. 8 686 05346. El. p. info@biohumussoil.lt 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

 

 

Leidimą sudaro:  

1. Specialioji dalis:  atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar  

šalinti) ir laikymas. 

2. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas            m.               d.        

 

Pakeistas  2016 m. gruodžio       d.                                          

 

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti 

 Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

direktoriaus funkcijas                                  Justina Černienė            __________________ 
                                                       (Vardas, pavardė)                           (parašas) 

 

                                                         A.V. 

  



  

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

 ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 4 priedelis A dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR 

LAIKYMAS 

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Biohumus&Soil“, Sliekų auginimo ir kompostavimo aikštelė, K. Donelaičio g. 16, Rokiškis 

 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas Pavadinimas 

Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 

ir (ar) D15)  

 

Didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, kiekis, 

t 

1 2 3 4 5 6 

02 01 06 

gyvūnų ekskrementai, 

šlapimas ir mėšlas 

(įskaitant naudotus 

šiaudus), srutos, atskirai 

surinkti ir tvarkomi ne 

susidarymo vietoje 

Gyvulių 

ekskrementai, 

šlapimas ir mėšlas 

(įskaitant 

panaudotus šiaudus), 

srutos 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

2002,4  

(bendras nepavojingųjų 

atliekų laikymo kiekis) 

R3 



  

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

UAB „Biohumus&Soil“ nenumato laikyti nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8), todėl 2 lentelė nepildoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 08 

biologiškai skaidžios 

virtuvių ir valgyklų 

atliekos 

Biologiškai 

suyrančios maisto ir 

maisto gamybos 

virtuvių ir valgyklų 

atliekos 

R3 

02 01 03 augalų audinių atliekos 
Vaisių ir daržovių 

atliekos 

R3 

20 02 01 
biologiškai skaidžios 

atliekos 

Lapai, šiaudai, 

šienas, žalia masė 

R3 



  

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Biohumus&Soil“, Sliekų auginimo ir kompostavimo aikštelė, K. Donelaičio g. 16, Rokiškis 

 

Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla  

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas 

 
Pavadinimas 

Patikslintas 

pavadinimas 

Atliekos naudojimo veiklos 

kodas (R1–R11)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 

02 01 06 

gyvūnų 

ekskrementai, 

šlapimas ir mėšlas 

(įskaitant naudotus 

šiaudus), srutos, 

atskirai surinkti ir 

tvarkomi ne 

susidarymo vietoje 

Gyvulių 

ekskrementai, 

šlapimas ir 

mėšlas (įskaitant 

panaudotus 

šiaudus), srutos 

R3 - Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus) 

5000  R3 

20 01 08 

biologiškai skaidžios 

virtuvių ir valgyklų 

atliekos 

Biologiškai 

suyrančios maisto 

ir maisto 

gamybos virtuvių 

ir valgyklų 

atliekos 

20 (100 m
3
)  

 
R3 

02 01 03 
augalų audinių 

atliekos 

Vaisių ir 

daržovių atliekos 

800 (1000 m
3
) 

R3 

20 02 01 
biologiškai skaidžios 

atliekos 

Lapai, šiaudai, 

šienas, žalia masė 
R3 



  

 

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. 

UAB „Biohumus&Soil“  nenumato šalinti nepavojingųjų atliekų, todėl 4 lentelė nepildoma .  

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

UAB „Biohumus&Soil“  nenumato paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingųjų atliekų, todėl 4 lentelė nepildoma. 

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1 Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

3 priedo 4 priedėlio B dalis 

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo . 

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Numatomos šalinti  pavojingosios atliekos. 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Specialioji dalis ir joje esančios lentelės nepildomos, nes UAB „Biohumus&Soil“ sliekų auginimo ir kompostavimo aikštelė nevykdys lentelėse 

nurodytų pavojingų atliekų tvarkymo veiklų. 



  

TARŠOS LEIDIMO Nr. P2-5/062/TL-P.6-19/2016  PRIEDAI 

 

 

1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui keisti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio       d. 
       (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 
 

 

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti 

 Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

direktoriaus funkcijas                                                       Justina Černienė                                   ________________________ 
                                                                                     (Vardas, pavardė)                                                   (parašas) 

 

                                                                                                 A.V. 

  
 

 

 
 


