
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
 

 

 

TARŠOS LEIDIMAS 
 

Nr.TL-A.1-6/2015 
 
 

3 0 2 5 2 6 5 5 7 

                                                                                                            (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „Gretvita“ 

Ryto g. 3, Tolkūnų k., Alytaus raj. 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

UAB „Gretvita“ 

 Centrinė g. 7, Balninkų k., Alytaus raj., tel. 8 616 74700, el.p. gretvita@gmail.com 

(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 

įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas 

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojo Taršos Integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas  

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas  2014 m. gruodžio 10 d. 

Pakeistas 2015 m. liepos 14 d. 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų 

departamento Alytaus 

skyriaus vyresnioji specialistė,  

pavaduojanti vedėją                               ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARŠOS LEIDIMO Nr.TL-A.1-6/2015 PRIEDAI 

 

 

1.AAA priimta paraiška taršos leidimui pakeisti. 

2.Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas 

. 

 

 

 

 

 

         2015 m.liepos 14 d._____. 

    (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų 

departamento Alytaus 

skyriaus vyresnioji specialistė 

pavaduojanti vedėją                                        ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 
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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

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

LAIKYMAS  
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas   UAB „ Gretvita“ 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 
Galimi atliekų 

tvarkymo būdai
 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 

priedą 

Kodas
 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 2 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 

priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 01 03 Medžio pelenai Medžio pelenai Nepavojinga 10000 3000 R13- R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

 

R3; R1 

03 01 01 Medžio žievė Medžio žievė Nepavojinga 10000 3000 R3; R1 

10 01 24 Smėlis Smėlis 
 

Nepavojinga 10000 2000 
 

R3; R11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „ Gretvita“ 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Atliekų naudojimo veiklos 

kodas (R1– R11) ir pavadinimas 

pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m. 

Didžiausias 

leidžiamas 

naudoti atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 01 03 Medžio pelenai Medžio pelenai Nepavojinga R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas 

 

R11 Atliekų, gautų vykdant 

bet kurią iš R1-R10 veiklų, 

panaudojimas 

10000 10000 

03 01 01 Medžio žievė Medžio žievė Nepavojinga 10000 10000 

10 01 24 Smėlis 

 

 

Smėlis Nepavojinga 10000 

 

 

10000 

Susidarančios atliekos 

Kodas pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 2 priedą Kiekis, t/m. Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 05 99 Kietos atliekos po 

komposto sijojimo 

Kietos atliekos po 

komposto sijojimo 
Nepavojingos 

300 Naudojamos naujiems 

komposto kaupams formuoti 



 

Kitos sąlygos atliekų apdorojimui ir laikymui, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus UAB „ Gretvita“ 

veiklai vykdyti: 

 

1. veiklos metu surenkamas, apdorojamas bei laikomas atliekas privaloma rūšiuoti bei tvarkyti 2011-05-03 Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721) patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.•   

2. Vesti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą bei teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas 2011-05-03 LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. 367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) patvirtintose Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės nustatyta 

tvarka. 

3. 4 priede) nustatytų veiklos sąlygų bei 

procedūrų. 

4. planuojamų saugoti atliekų kiekiai neviršytų Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane (žr. paraiškos 5 priede) nurodytų 

kiekvienos atliekos didžiausių planuojamų saugoti kiekių. 

5. pakeisti leidimą, būtina nustatyta tvarka atnaujinti, koreguoti Atliekų 

tvarkymo veiklos nutraukimo planą ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. 

6. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie Atliekų tvarkymo veiklos 

nutraukimo plane (žr. paraiškos 5 priede) numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.  

7. tliekas ir kt. veiklos 

liekanas privalu sutvarkyti taip, kad jos nekeltų pavojaus ir grėsmės užteršti aplinką pavojingais junginiais. 

8. Alytaus agentūrą (tel. 8-315-56736, 56737). 

 


