
 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

PAKEISTAS 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-V.7-19/2015 

 

 

 

      

1 2 1 9 2 2 7 8 3 

     (Juridinio asmens kodas) 

 

 

AB „Vilniaus baldai“, baldų gamybos padalinys Nr. 2 

Savanorių pr. 197, Vilnius 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

AB „ Vilniaus baldai“ Savanorių pr. 178B, Vilnius,  

tel., 8 5 252 5700, faks., 8 5 231 1130, el. p. info@vilniausbaldai.lt 

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

 

 

 

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Nuotekų tvarkymas ir išleidimas  

Aplinkos oro taršos valdymas 

 

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. 

gruodžio 29 d. atnaujintą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-83 

(koreguotas 2012 m. lapkričio 21 d.). 

 

 

 

Leidimą sudaro 3 puslapiai. 

 

Išduotas 2015 m. sausio 9 d. 

 

Pakeistas 2015 m. kovo 16 d.                                                    A. V. 

 

 

 

Taršos prevencijos ir  

leidimų departamento               Justina Kraskauskaitė                               ____________________ 

Vilniaus skyriaus vedėja              (Vardas, pavardė)                                                 (parašas) 

 

 

Pastaba: pakeista specialioji dalis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 

1 priedėlis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS 

 
1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį leidžiama išleisti nuotekas, kai 

nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.). 

Eilės Nr. 
Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo 

koordinatės 

Leistina priimtuvo apkrova  

hidraulinė teršalais (svorio vienetais) 

m3/d. parametras mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 

2 

Buitinės ir gamybinės nuotekos 

išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ 

fekalinės kanalizacijos tinklus (išleistuvas 

Nr. 2, Jankiškių g.) 

- 

BDS7 mgO2/l 460 

ChDS mgO2/l 800 

Skendinčios medžiagos mg/l 500 

Nafta mg/l 1 

Sunkieji ir kiti metalai mg/l neturi būti 
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2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų 

metu - paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį. 

Nr. Teršalo pavadinimas 

Nuotekų užterštumas prieš 

valymą 

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas 

išleidžiant į aplinką 

Minimalus 

išvalymo 

efektyvumas, 

% 
mom., 

mg/l 

Vidut., 

mg/l 
t/metus 

DLK mom., 

mg/l 

DLK vidut., 

mg/l 

DLT paros, 

t/d. 

DLT metų, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Skendinčios medžiagos 165 150 3,4711 50 30 - - - 80 

Naftos produktai 11 10 0,2314 7 5 - - - 50 

 

 

LEIDIMO PRIEDAI: 

Aplinkos monitoringo programa 

Paraiška Taršos leidimui pakeisti 

____________________ 


