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UAB „PAVYZDYS“ , Ramygalos g. 49, Panevėžys, 8 45 555555
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „PAVYZDYS“, Rasų g. 1, Panevėžys, tel./faks. 8 45 444444,
pavyzdys@mail.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Vardas Pavardė, tel./faks. 8 45 11111, mob. 8 888 88888
pavyzdys@mail.lt
(Kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

SUDERINTA su

Panevėžio miesto

savivaldybe

(Atsakingo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, data, parašas)
A.V.

I. DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ
1. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas.
UAB „PAVYZDYS“
2. Adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo veiklos
vykdytojo adreso).
Vėjo g. 1, LT-35101 Panevėžys
3. Ūkinės veiklos/įrenginio vieta, jo valdytojas ir/ar
naudotojas. Nurodoma ūkinės veiklos vietos veiklos
padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų
namų, mokyklų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų
teritorijų bei apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.
(Jeigu vietovės plano ar schemos
nėra, prie
paraiškos priedų pridėti objekto situacinį planą, o
tekste nurodyti atstumus iki mokyklų, gretimų įm. ir
t.t.)

4. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, plotas (ha),
teisinės registracijos dokumento numeris, naudotojo
ir/ar savininko pavadinimas, pavardė, vardas, adresas.
Veikla vykdoma 2000 m2 teritorijoje. Žemė priklauso
UAB “Pavyzdys” nuosavybės teise, dokumento Nr. 8546.
5. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė
veikla, savininko ir/ar naudotojo pavadinimas, pavardė,
vardas ir adresas.
Visi naudojami pastatai priklauso UAB “Pavyzdys”
(Jonui Petraičiui), Rasų g. 1, Panevėžys.
6. Darbuotojų skaičius.
18 darbuotojų.

II. INFORMACIJA APIE ŪKINĘ VEIKLĄ
7. Ūkinės veiklos priskyrimas ūkinės veiklos rūšims,
vadovaujantis Taisyklių 1 ir 2 priedais:
7.1. nurodomos visos ūkinės veiklos objekte vykdomos
veiklos;
Aprašyti visas veiklas
•Galvijų auginimas. Požeminio vandens gavyba.
paskleidimas. Nepavojingų atliekų perdirbimas.

Mėšlo

7.2
nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims pagal
Taisyklių 1 priedą priskiriama ūkinė veikla;
Veiklos rūšis nepriskiriama Taisyklių 1 priedui.
Pagal Taisykles veiklos vykdytojai, kurie nepriskiriami prie
Taisyklių 1 priede nurodytų įrenginiu, turi turėti Leidimą, kai:
(pagal 2 priedą) 1 p. "Iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių paimama ar planuojama
imti 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas ir daugiau vandens, bei vandenį naudojamą
hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW)."
“per mėnesį susidaro 100 tonų ar daugiau nepavojingų atliekų, išskyrus komunalinės atliekas”;
„per mėnesį susidaro 200 kg ar daugiau pavojingų atliekų, kuriose yra arseno, gyvsidabrio ar
kadmio”;
“per mėnesį susidaro 1 tona ar daugiau pavojingų atliekų, išskyrus atliekas, kuriose yra arseno,
gyvsidabrio ar kadmio“

7.3 kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta
tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriam
eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas,
atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama
šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys
apie to įrenginio projektinį pajėgumą;
Įrenginys nepriskiriamas šiai rūšiai, todėl šis punktas
nepildomas.
7.4. įrenginiams, kurių veikloje naudojamos tirpiklių turinčios
medžiagos ir preparatai, pateikiama informacija pagal
Taisyklių 16.6 punktą;
Ūkinėje veikloje tirpikliai nenaudojami todėl šis punktas
nepildomas.
7.5. pateikiami duomenys apie įrenginio, kuriam prašoma
Leidimo, projektinį pajėgumą. (vandens paėmimas 150 m3/d,
1,800 tūkst/m3 metus).

8. Ūkinės veiklos aprašymas ir jos išsidėstymas
teritorijoje, naudojamos technologijos, išmetami į orą,
išleidžiami į vandenis, patenkantys į dirvožemį teršalai,
kuriems turi būti nustatytos ribinės vertės.
8.1. pagrindinius gaminius;
Pagrindiniai gaminiai išvardijami.
8.2. trumpą pagrindinių procesų ir įrangos aprašymą,
pateikiant informaciją apie atliktus ir planuojamus
pakeitimus, įmonės modernizavimą;
Aprašyti procesus, kurie vykdomi, kokia įranga
naudojama,
kokie
įrenginiai,
kaip
planuojama
modernizuoti ar keisti gamybos/veiklos būdą ateityje.

8.3. naujų įrenginių įdiegimo ir veikimo pradžios
planuojamą datą;
Parašyti ar planuojamas naujų įrenginių diegimas,
nurodyti terminus (iki 2008 m. gruodžio 1 d.).
8.4. įprastinės veiklos valandas ir savaitės dienas;
Įmonė dirba I-V nuo 8.00 iki 17.00
VI nuo 9.00 iki 12.00 (darbo laiką dienos ir
nakties metu)
8.5. informaciją apie mobilius taršos šaltinius.
Įmonė ūk. veiklai vykdyti naudoja 3 lengvus
automobilius, 2 traktorius.

Informacija, papildanti ūkinės veiklos aprašymą, pateikiama lentelėse.
1 lentelė. Gaminama produkcija.

Mato vnt.,
Pavadinimas t, m3, vnt.
(asortimentas) ir kt./m.

1

2

Projekti
Planuojama
nis
Pagaminta
pagaminti
pajėgu
2006 m.
2007 m.
mas

3

4

Planuojama
pagaminti
2008 m. ir
vėlesniais
metais

5

6

Stalas

vnt./m.

10 000

7 000

7 500

9 000

Metalo
ruošiniai

t/m.

5 000

4 800

4 800

4 800

2 lentelė. Naudojami mobilūs taršos šaltiniai.
Į aplinkos orą išmetamų teršalų
kiekis

Pavadinimas

Kiekis
vnt.

Sunaudojamo kuro
kiekis t/m.

CO

NOx

CnHm

SO2

Kietosios
dalelės

1

2

3

4

5

6

7

8

a) benziną

2

1400

133,8

37,71

27,18

0,532

1,806

b) dyzeliną

1

600

1,872

17,09

5,86

0,936

0,774

-----

-----

Autotransportas 2007 m.
Automobiliai, naudojantys:

c) suskystintas dujas
d) suslėgtas gamtines dujas
e) kt. degalus
Traktoriai ir kt. mechanizmai
su vidaus degimo varikliais
Geležinkelio transp. 2007 m
Lokomotyvo (variklio) tipas :
Aviacija 2007 m.
....

9. Veiklos valdymas ir kontrolė aplinkosauginiu aspektu.
Pateikiama informacija apie ūkinės veiklos objekte
taikomą ir įdiegtą ūkinės veiklos aplinkosaugos
vadybos ir kontrolės sistemą:
9.1. ūkinės veiklos valdymo struktūra (ūkinės veiklos
valdymo organizacinė schema), aprašant, kaip bendroje
veiklos valdymo sistemoje realizuojamas veiklos
valdymas aplinkosauginiu aspektu (tiesiogiai už
aplinkos apsaugą atsakingi asmenys, darbuotojų
įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais, nurodyti jų
pareigybių aprašymuose ar ūkinės veiklos objekto
vidaus taisyklėse, kitos organizacinės priemonės);

9.2. ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos
(strategija, jei ūkinės veiklos objektas tokią turi);
Pažymima ar yra įdiegta ISO, EMAS kt. Ar planuojama įdegti
aplinkos vadybos sistemą ir ją sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO
14001. Nurodyti sistemos įdegimą terminą (iki 2010 m.).
9.3. ūkinės veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės
(techninės veiklos poveikio aplinkai kontrolės priemonės);
Aprašyti kokios aplinkosauginės priemonės taikomos
(sudaromi organinių trąšų naudojimo laikų tręšimo planai,
vykdomas laistomų laukų dirvožemio, požeminio ir paviršinio
vandens monitoringas ir kt.).
9.4. uždaviniai ateičiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti
(nuorodos į gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo ar
kitus, su aplinkosaugos veiksmingumo gerinimu susijusius
planus).

10. Kita informacija:
10.1. institucijos, parengusios ūkinės veiklos objekto išvadas dėl
projektavimo dokumentų, pavadinimas, pateiktų išvadų apžvalga bei
pateikimo data (naujiems ūkinės veiklos objektams);
Pildoma, jei buvo atliktas PAV.
10.2. institucijos, atlikusios objekto, įrenginio planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą (PAV) (jei toks buvo) pavadinimas, aplinkos
ministerijos ar RAAD išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV;
10.3. (naujiems ūkinės veiklos objektams) naujiemsa įrenginiams – statinio(ių)pripažinimo tinkamu(-ais) naudoti akto kopija, patvirtinta apskrities
viršininko administracijos ne vėliau kaip per 6 mėnesius po Leidimo
išdavimo. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.
10.4. nuotekų valymo įmonė. Pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir
elektroninio pašto adresas įmonės, kuri eksploatuoja nuotakyną (kai
reikalinga);
Pildoma, kai nuotekos išleidžiamos į kitiems objektams priklausantį
nuotakyną.
10.5. pateikiami sutarčių tarp paraiškos teikėjo ir jo abonentų,
besinaudojančių teikiamomis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis,
originalai ar jų patvirtinti nuorašai (TIKRA: Vardas, Pavardė, parašas, data,
antspaudas).
Paviršinių nuotekų tvarkytojai pateikia sutarčių su abonementais.

III. GAMYBOS PROCESAI
11. Detalus veiklos aprašymas:
11.1. aprašoma kiekviena vykdoma veikla, kurios metu
susidaro ir į aplinką išmetami teršalai, ir visi taršos
šaltiniai. Nurodoma, kokių procesų metu ir kokie teršalai
susidaro. Pateikiama įrenginyje vykdomų technologinių
procesų schema, nurodant įeinančius žaliavų, išeinančius
nuotekų ar atliekų, bei išmetimų į orą srautus;
11.2. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta
tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriam
eksploatuoti reikalingas leidimas išmesti šiltnamio dujas,
turi būti pateikta ir informacija, nurodyta Taisyklių 16.5
punkte.

12. Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas.
Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planas turi
būti su konkrečiais veiksmais ir terminais, kada
planuojama planus įgyvendinti. Gamtos išteklių
taupymo ir atliekų mažinimo planas netaikomas veiklos
vykdytojams, kurie jau įdegę aplinkos apsaugos
vadybos sistemą.
13. Avarijų prevencija.
Pateikiama avarijų prevencijos priemonės bei Avarijų
likvidavimo plano titulinio lapo kopiją. Nurodyti
objekto/įrenginio priskyrimo ar nepriskyrimo prie
potencialiai pavojingų įrenginių (LR potencialiai
pavojingų įrenginių priežiūros įstarymas. Žin., 1996, Nr.
46-1116; 2000, Nr. 89-2742)

14. Aplinkosaugos veiksmų planas.
Kiekvieno įrenginio, kuris atitinka ūkinės veiklos rūšių, nurodytų
Taisyklių 1 priede, kriterijus, paraiškoje Leidimui gauti turi būti
pateiktas ūkinės veiklos objekte naudojamų technologijų atitikimo
technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai
prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose,
palyginamasis įvertinimas (3 lentelė). ES GPGB informaciniai
dokumentai ir jų anotacijos pateikiami Aplinkos apsaugos
agentūros tinklapyje (http://aaa.am.lt) bei Europos TIPK biuro
Sevilijoje informacinėje duomenų bazėje adresu: http://eippcb.jrc.es
Kiekvienu atveju, išduodant Leidimą, GPGB parametrų taikymas ir
Leidimo sąlygos konkrečiam įrenginiui aptariamos su RAAD,
remiantis informacija, surinkta pareiškėjo ir RAAD.

Taikoma tik 1 ojo priedo įrenginiams.
15. Siekiant efektyviai pasinaudoti ES GPGB informaciniais
dokumentais, rengiant paraišką rekomenduojama tokia veiksmų
seka
Taikoma tik 1 ojo priedo įrenginiams.

