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UAB „Grainmore“ probiotik ų ir grūdų produktų gamykla 

Trakų r. sav., Senųjų Trakų k., Plačioji g. 27 
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 
UAB „Grainmore“ 

Trakų r. sav., Senųjų Trakų k., Plačioji g. 27, 
tel.: +370 6862 2623, faks. +370 3771 9657, el. p. info@grainmore.com  

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

 
 
Leidimą sudaro:  

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas 
 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį 
išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) 
koregavimo (jei tokie buvo) datos:  
 
3. Leidimo priedai. 
 
 
Išduotas  2015 m. lapkričio 27 d. 
 
Pakeistas ........m. ............  ..... d. 
 
 
 
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo       _____________________                _________________ 
                                                                          (Vardas, pavardė)                               (parašas) 
 

                 A. V. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 
 ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 
2 priedėlis 

 
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS 

 
1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis. 
 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas Leidžiama išmesti, t/m. 

1 2 3 
Azoto oksidai (A) 250 7,265 
Azoto oksidai (B) 5872 1,360 
Kietosios dalelės (A) 6493 2,259 
Kietosios dalelės (B) 6486 0,029 
Kietosios dalelės (C) 4281 18,203 
Sieros dioksidas (A) 1753 0,878 
Sieros dioksidas (B) 5897 0,012 
Amoniakas  - - 
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX - 
   
   
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXX 
Anglies monoksidas (A) 177 45,505 
Anglies monoksidas (B) 5917 0,533 
Sieros rūgštis 1761 0,001 
 Iš viso: 76,045 
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2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu) 
 
Įrenginio pavadinimas UAB „Grainmore“ probiotikų ir grūdų produktų gamykla 
 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 
Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 

Katilinės kaminas 002 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/m3 4 000 45,505 
Azoto oksidai (A) 250 mg/m3 750 7,265 
Kietos dalelės(A) 6493 mg/m3 400 2,259 
Sieros dioksidas (A) 1753 mg/m3 2 000 0,878 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

003 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,058 1,654 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

004 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,042 1,198 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

005 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,031 0,884 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

006 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,031 0,884 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

007 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,038 1,083 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

008 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,038 1,083 

Išmetimo anga iš gamybos 
korpuso 

009 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,008 0,228 

Kaminas iš granolos linijos 010 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,007 0,116 
Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,014 0,295 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,0002 0,006 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,0001 0,003 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,006 0,171 

Kaminas iš granolos linijos 011 Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,007 0,116 
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Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 
Taršos šaltiniai Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 

Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,014 0,295 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,0002 0,006 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,0001 0,003 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,006 0,171 

Išmetimo anga iš džiovyklos 012 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,120 0,075 
Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,258 0,192 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,003 0,004 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,002 0,002 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,56 2,328 

Išmetimo anga iš džiovyklos 013 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,120 0,075 
Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,258 0,192 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,003 0,004 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,002 0,002 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,56 2,328 

Išmetimo anga iš džiovyklos 014 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,120 0,075 
Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,258 0,192 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,003 0,004 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,002 0,002 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,56 2,328 

Išmetimo anga iš džiovyklos 015 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,120 0,075 
Azoto oksidas (B) 5872 g/s 0,258 0,192 
Kietos dalelės (B) 6486 g/s 0,003 0,004 
Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,002 0,002 
Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,56 2,328 

Išmetimo anga iš valomosios 016 Kietos dalelės (C) 4281 g/s 0,56 1,532 
Išmetimo anga iš akumuliatorių 
pakrovimo patalpos 

017 Sieros rūgštis 1761 g/s 0,0001 0,001 

 Iš viso įrenginiui: 76,045 
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3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 
 

Eil. 
Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1. 

Vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-04-10 
įsakymų Nr.D1-244 LAND 43-2013 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, reikalavimais, išmetamų 
aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per 
kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka 
teikiamos ataskaitos. 

2. 

Atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan., dėl kurių pasikeitė įmonės poveikis aplinkos orui, 
paruošti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos 
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 
m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340.  

3. 
Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius 
veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis 

 
TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.5- 14 /2015 PRIEDAI  

 
 

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais: 
1.1. 1 priedas. Žemėlapis su gretimybėmis; 
1.2. 2 priedas. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa; 
1.3. 3 priedas. Oro teršalų kiekio skaičiavimai; 
1.4. 4 priedas. Aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatai (aplinkos oro taršos žemėlapiai); 
1.5. 5 priedas. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai, įgaliojimas dėl įmonės dokumentų 

pasirašymo; 
1.6. 6 priedas. Dezinfekavimo priemonių saugos duomenų lapai; 
1.7. 7 priedas. Paviršinių nuotekų valymo įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija atitikties 

sertifikatas. 
1.8. 8 priedas. Gamyklos sklypo planas. UAB „Trakų vandenys“ prisijungimo sąlygos. 

Suvestinio inžinerinių tinklų plano štampas su gretimų sklypų savininkų suderinimais. 
 
 
 
 

2015 m. lapkričio 27 d. 
(Priedų sąrašo sudarymo data) 
 
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 
A. V. 

 


