
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-18/2015 
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                           (Juridinio asmens kodas) 

 

 

UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, Vandţiogalos g. 92, Kaunas 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Ekonovus“,  Liepkalnio g. 172, Vilnius, Tel 8 5 2700402, Fax. 8 5 2104797  el. paštas: 

info@ekonovus.lt 

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

 

 

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): 

1. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti)  ir 

laikymas. 

 

Leidimą sudaro  35  puslapiai. 

 

Išduotas 2015 m. sausio 22  d.                                                     

Leidimas galioja iki 2015 m. liepos 8 d. 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Kauno skyriaus vedėja                                   A.V.     Donata Bliudţiuvienė        ________________                        
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 

 

 

 

 

 

Pastaba: Taršos leidimas keičia Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente  2007 m. geguţės 

30 d. išduotą ir 2012 m. geguţės 5 d. koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - 

TIPK) leidimą  Nr.1/636. 

 Vadovaujantis TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 5.4 

punktu iki 2015-07-08 įmonė privalo gauti TIPK leidimą. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 

4 priedėlis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

LAIKYMAS  

 

 

1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas: UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione 

 

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 

Didţiausias vienu 

metu leidţiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 
 

Laikymo 

veiklos kodas 

ir 

pavadinimas 

(R13 ir (ar) 

D15) pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 

priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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03 01 05 

Pjuvenos, droţlės, 

skiedros, mediena, 

medienos droţlių plokštės 

ir faniera, nenurodyti 

030104 

Pjuvenos, 

droţlės, 

skiedros, 

mediena, 

medienos 

droţlių 

plokštės ir 

faniera 

Nepavojinga 2000 200 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

15 01 05 Kombinuotosios pakuotės 

Tetrapakai ir 

kita 

kombinuota 

pakuotė 

Nepavojinga 100 25 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

15 01 06 Mišrios pakuotės 

Įvairios 

nerūšiuotos 

pakuotės 

Nepavojinga 2000 200 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

15 01 01  
Popieriaus ir kartono 

pakuotės 

Kartoninės 

dėţės ir kita 

popieriaus ir 

kartono 

pakuotė 

Nepavojinga 12 000 400 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų  
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20 01 01 Popierius ir kartonas 

Ţurnalai, 

laikraščiai, 

ofisinė 

makulatūra ir 

kt. Pakuočių 

atliekos iš 

popieriui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

Nepavojinga 7000 400 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

 

20 01 02 Stiklas 

Langų ir kitos 

buityje 

susidarančio 

stiklo atliekos. 

Pakuočių 

atliekos iš 

stiklui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

Nepavojinga 1000 50 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

16 01 20 Stiklas 
Automobilinis 

stiklas 
Nepavojinga 100 10 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

 

15 01 02 
Plastikinės pakuotės 

PET 

Plėvelė, PET 

buteliai ir kt. 
Nepavojinga 

1500 

 

500 

150 

100 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 
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20 01 39 Plastikai 

Įvairios buityje 

susidarančios 

perdirbamos 

plastiko 

atliekos. 

Pakuočių 

atliekos iš 

plastikui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

Nepavojinga 1000 100 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

16 01 19 Plastikai 

Automobilinis 

plastikas 

perdirbamas 

Nepavojinga 5 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

 

15 01 03 Medinės pakuotės 

Mediniai 

padėklai ir kita 

medinė 

pakuotė 

Nepavojinga 150 25  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

15 01 07 Stiklo pakuotės 

Stikliniai 

buteliai, 

stiklainiai ir 

kita stiklo 

pakuotė 

Nepavojinga 2500 15 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 
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20 01 40 Metalai 

Įvairios buityje 

susidarančios 

metalinės 

atliekos 

Nepavojinga 20 5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas,  

 

16 01 18 Spalvotieji metalai 

Automobiliniai 

spalvoti 

metalai 

Nepavojinga 8 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

 

16 01 17 Juodieji metalai 
Automobiliniai 

juodieji metalai 
Nepavojinga 30 5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

 

15 01 04 Metalinė pakuotė 

Metalinės 

skardinės ir 

kita metalinė 

pakuotė 

Nepavojinga 40 5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 

200137 

Įvairios buityje 

susidarančios 

medienos 

atliekos 

Nepavojinga 150 30 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 
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16 01 03 Naudotos padangos 
Naudotos 

padangos 
Nepavojinga 100 10  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 01 34 
Baterijos ir akumuliatoriai 

nenurodyti 200133 

Baterijos ir 

akumuliatoriai 
Nepavojinga 2 0,2 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

16 02 14 

Nenaudojama įranga, 

nenurodyta 160209 – 

160213 

Nenaudojama 

įranga 
Nepavojinga 1 0,1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

16 02 16 

Sudedamosios dalys 

išimtos iš nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

160215 

Sudedamosios 

elektros ir 

elektroninės 

įrangos dalys 

Nepavojinga 1 0,1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 01 36 

Nenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 200121, 

200123 ir 200135 

Nenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, kurioje 

nėra pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

Nepavojinga 10 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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20 03 07 Didţiosios atliekos Baldai Nepavojinga 100 20 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio 

atliekų apdirbimo 

veiklas: (S501 

ardymas) 

08 01 12 
Daţų ir lako atliekos, 

nenurodytos 080111 

Daţų ir lako 

atliekos, 

kuriose nėra 

pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

Nepavojinga 5 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 03 01  
Mišrios komunalinės 

atliekos 

Buitinės 

atliekos 
Nepavojinga 24000 300 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio 

atliekų apdirbimo 

veiklas: (S502 

rūšiavimas) 
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13 02 08* 
Kita variklio, pavarų dėţės 

ir tepalinė alyva 

Variklio, 

pavarų dėţės ir 

tepalinė alyva 

H3-B degios: 

skystos 

medţiagos ir 

preparatai, 

kurių 

pliūpsnio 

temperatūra 

lygi arba 

aukštesnė 

negu 21°C ir 

lygi arba 

ţemesnė negu 

55°C 

4 0,3  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
Švino 

akumuliatoriai 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

2 0,5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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16 05 06* 

Laboratorinės cheminės 

medţiagos, įskaitant 

laboratorinių cheminių 

medţiagų mišinius, 

sudarytos iš pavojingų 

cheminių medţiagų arba jų 

turinčios 

Įvairios 

cheminės 

medţiagos 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

1 0,2 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

16 01 21* 

Pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 

160107-160111, 160113-

160114 ir160123-160125 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

0,400 0,1  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

1 0,1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės, 

apsauginiai drabuţiai, 

uţteršti pavojingomis 

cheminėmis medţiagomis 

Pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis 

uţteršti 

sorbentai, 

pašluostės ir kt. 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

2 0,2  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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20 01 21* 

Dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

Dienos šviesos 

lempos 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

4 0,3  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

08 01 11* 

Daţų ir lako, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų, atliekos 

Daţų ir lako 

atliekos 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

6 1  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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08 03 12* 

Daţų atliekos, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų (spaustuviniai 

daţai) 

Daţų atliekos 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

5 0,5  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

08 01 21* 
Daţų ar lakų nuėmiklių 

atliekos 

Daţų, spirito 

atliekos 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

5 0,5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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16 01 13* Stabdţių skystis 
Stabdţių 

skystis 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

1 0,2  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

16 01 14* 

Aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

Aušinamieji 

skysčiai 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

1 0,2  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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15 01 10* 

Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų likučių arba 

kurios jomis uţterštos 

Cheminėmis 

medţiagomis 

uţteršta 

pakuotė 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

5 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 01 33* 

Baterijos ir akumuliatoriai, 

nenurodyti 160601, 

160602 arba 160603, 

nerūšiuotos baterijos ar 

akumuliatoriai, kuriuose 

yra tos baterijos 

Baterijos ir 

akumuliatoriai 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

2 0,3 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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16 02 13* 

Nenaudojama įranga, 

kurioje yra pavojingų 

sudedamųjų dalių, 

nenurodytų 160209- 

160212 

Nenaudojama 

įranga, kurioje 

yra pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

0,400 0,1  

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 01 23* 

Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 

Šaldytuvai 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

10 0,5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 
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20 01 35* 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 200121, 

200123, kurioje yra 

pavojingų sudedamųjų 

dalių 

Televizoriai, 

monitoriai ir 

kita elektros ir 

elektroninė 

įranga, kurioje 

yra pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

10 0,5 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

20 01 27* 

Daţai, rašalas, klijai ir 

dervos, kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

Daţai, rašalas, 

klijai ir dervos, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

H14 – 

Ekotoksiškos: 

atliekos, 

kurios sukelia 

arba gali 

sukelti staigų 

ar uţdelstą 

pavojų 

vienam ar 

daugiau 

aplinkos 

komponentų 

10 1 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas 

04 02 22 
Perdirbto tekstilės pluošto 

atliekos 

Perdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

Nepavojinga 1500 40 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 
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04 02 21 
Neperdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

Neperdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

Nepavojinga 1500 40 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 

12 01 05 
Plastiko droţlės ir 

nuopjovos 

Plastiko 

droţlės ir 

nuopjovos 

Nepavojinga 200 2 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio 

atliekų apdirbimo 

veiklas: (S502 

rūšiavimas) 

20 01 99 
Kitaip neapibrėţtos 

frakcijos 

Pakuočių 

atliekos iš 

individualiose 

valdose 

pastatytų 

konteinerių 

rūšiavimui 

Nepavojinga 3000 100 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų 
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17 09 04 
Mišrios statybos ir 

griovimo atliekos 

Mišrios 

statybinės 

atliekos 

Nepavojinga 500 20 

R13- R1-R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S1-surinkimas,  

S2-veţimas, 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio 

atliekų apdirbimo 

veiklas: (S502 

rūšiavimas) 
 

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma. 

 

3 lentelė. Leidţiamos naudoti atliekos. 

Įmonė R1-R11 tvarkymo būdais atliekų nenaudoja, todėl lentelė nepildoma. 

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

5 lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

Įrenginio pavadinimas: UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, mišrių, kombinuotų, popieriaus ir kartono pakuočių, 

popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, plastikinės, medinės, metalinės pakuotės, medienos atliekų tvarkymas 
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Atliekos 
Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 01 05 Kombinuotosios pakuotės 
Tetrapakai ir kita 

kombinuota pakuotė 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

100 100 

15 01 06 Mišrios pakuotės 
Įvairios nerūšiuotos 

pakuotės 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

2000 2000 

15 01 01  
Popieriaus ir kartono 

pakuotės 

Kartoninės dėţės ir kita 

popieriaus ir kartono 

pakuotė 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

12 000 12 000 
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20 01 01 Popierius ir kartonas 

Ţurnalai, laikraščiai, 

ofisinė makulatūra ir kt. 

Pakuočių atliekos iš 

popieriui skirto „varpo“ 

formos konteinerio 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

7000 7000 

20 01 02 Stiklas 

Langų ir kitos buityje 

susidarančio stiklo 

atliekos. Pakuočių 

atliekos iš stiklui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1000 1000 

15 01 02 
Plastikinės pakuotės 

PET 

Plėvelė, PET buteliai ir 

kt. 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1500 

 

500 

1500 

 

500 

20 01 39 Plastikai 

Įvairios buityje 

susidarančios plastiko 

atliekos. Pakuočių 

atliekos iš plastikui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1000 1000 

15 01 03 Medinės pakuotės 
Mediniai padėklai ir kita 

medinė pakuotė 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

150 150 
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15 01 07 Stiklo pakuotės 

Stikliniai buteliai, 

stiklainiai ir kita stiklo 

pakuotė 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

2500 2500 

15 01 04 Metalinė pakuotė 
Metalinės skardinės ir kita 

metalinė pakuotė 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

40 40 

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 

200137 

Įvairios buityje 

susidarančios medienos 

atliekos 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

150 150 

20 01 99 
Kitaip neapibrėţtos 

frakcijos 

Pakuočių atliekos iš 

individualiose valdose 

pastatytų konteinerių 

rūšiavimui 

Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

3000 3000 
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Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

20 01 01 Popierius ir kartonas 

Laikraščiai, 

ţurnalai, 

ofisinis 

popierius ir kt. 

Nepavojinga 7500 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

15 01 01 
Popieriaus ir 

kartono pakuotė 

Kartoninės 

dėţės ir kita 

popieriaus ir 

kartono 

pakuotė 

Nepavojinga 12500 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

15 01 02 
Plastikinė pakuotė, 

tame tarpe PET 

Plėvelė, PET 

buteliai ir kita 

plastikinė 

pakuotė 

Nepavojinga 2500 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 
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20 01 39 Plastikai 

Įvairios 

plastiko 

atliekos Nepavojinga 10 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

15  01 04 Metalinė pakuotė 

Metalinės 

skardinės ir 

kita metalinė 

pakuotė 

Nepavojinga 100 S4-eksportas 

15 01 05 
Kombinuota 

pakuotė 

Tetrapakai ir 

kita 

kombinuota 

pakuotė 

Nepavojinga 100 S4-eksportas 

15 01 07 Stiklo pakuotė 

Stikliniai 

buteliai, 

stiklainiai ir 

kita stiklo 

pakuotė 

Nepavojinga 3000 

S4-eksportas; 

R5- kitų neorganinių 

medţiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 4330 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

19 12 01 Popierius ir kartonas 

Po rūšiavimo 

likusios 

popieriaus ir 

kartono 

atliekos 

Nepavojinga 500 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

19 12 05 Stiklas  

Po rūšiavimo 

likusios stiklo 

atliekos 
Nepavojinga 100 

S4-eksportas; 

R5- kitų neorganinių 

medţiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 



25 

 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione,  didţiųjų atliekų tvarkymas 

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 03 07 Didţiosios atliekos Baldai Nepavojinga 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias 

išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas: 

(S501 ardymas) 

100 100 

Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 02 Juodieji metalai 

Po rūšiavimo 

likę juodieji 

metalai 

Nepavojinga 10 S4-eksportas 
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19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 20 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

19 12 04 Plastikai 

Po rūšiavimo 

likusios 

plastiko 

atliekos 

Nepavojinga 10 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

19 12 07 
Mediena, 

nenurodyta 191206 

Po rūšiavimo 

likusios 

medienos 

atliekos 
Nepavojinga 30 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

(kompostavimas); 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai 

Po rūšiavimo 

likusios 

tekstilės 

atliekos 

Nepavojinga 30 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 
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Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, mišrių komunalinių atliekų tvarkymas   

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 03 01  
Mišrios komunalinės 

atliekos 
Buitinės atliekos Nepavojinga 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias 

išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas: 

(S502 rūšiavimas) 

24000 24000 

Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

20 01 01 Popierius ir kartonas 

Laikraščiai, 

ţurnalai, 

ofisinis 

popierius ir kt. 

Nepavojinga 2000 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 
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15 01 01 
Popieriaus ir 

kartono pakuotė 

Kartoninės 

dėţės ir kita 

popieriaus ir 

kartono 

pakuotė 

Nepavojinga 2000 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

15 01 02 
Plastikinė pakuotė, 

tame tarpe PET 

Plėvelė, PET 

buteliai ir kita 

plastikinė 

pakuotė 

Nepavojinga 2000 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

20 01 39 Plastikai 

Įvairios 

plastiko 

atliekos Nepavojinga 10 

S4-eksportas; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

15  01 04 Metalinė pakuotė 

Metalinės 

skardinės ir 

kita metalinė 

pakuotė 

Nepavojinga 50 S4-eksportas 

15 01 05 
Kombinuota 

pakuotė 

Tetrapakai ir 

kita 

kombinuota 

pakuotė 

Nepavojinga 50 S4-eksportas 

20 01 40 Metalai Metalo lauţas Nepavojinga 50 S4-eksportas 

20 01 38 
Mediena, 

nenurodyta 200137 

Mediena 

Nepavojinga 50 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 
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15 01 07 Stiklo pakuotė 

Stikliniai 

buteliai, 

stiklainiai ir 

kita stiklo 

pakuotė 

Nepavojinga 1000 

S4-eksportas; 

R5- kitų neorganinių 

medţiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 16790 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, tekstilės atliekų tvarkymas  

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

04 02 22 
Perdirbto tekstilės pluošto 

atliekos 

Perdirbto tekstilės pluošto 

atliekos 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1500 1500 
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04 02 21 
Neperdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

Neperdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 
Nepavojinga 

R12 - atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1500 1500 

Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 2 000 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

04 02 22 
Perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

Perdirbimui 

tinkamos 

perdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

Nepavojinga 500 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

(kompostavimas) 
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04 02 21 

Neperdirbto 

tekstilės pluošto 

atliekos 

Perdirbimui 

tinkamos 

neperdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

Nepavojinga 500 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

(kompostavimas) 

 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, plastiko droţlių ir nuopjovų tvarkymas  

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 01 05 
Plastiko droţlės ir 

nuopjovos 

Plastiko droţlės ir 

nuopjovos 
Nepavojinga 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias 

išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas: 

(S502 rūšiavimas) 

200 200 
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Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 140 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

12 01 05 
Plastiko droţlės ir 

nuopjovos 

Perdirbimui 

tinkamos 

plastiko 

droţlės ir 

nuopjovos 

Nepavojinga 60 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti; 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 
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Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Atliekų tvarkymo įrenginys Kauno regione, mišrių statybos ir griovimo atliekų tvarkymas  

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 09 04 
Mišrios statybos ir 

griovimo atliekos 

Mišrios statybos ir 

griovimo atliekos 
Nepavojinga 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias 

išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas: 

(S502 rūšiavimas) 

500 500 
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Susidarančios atliekos 

Kodas  

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 07 
Mediena, 

nenurodyta 191206 

Po rūšiavimo 

likusios 

medienos 

atliekos 

Nepavojinga 10 

R3-organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas ir (ar) 

atnaujinimas 

(kompostavimas); 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 
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19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

Nepavojinga 290 

D1-išvertimas ant ţemės 

arba po ţeme; 

R1-iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti 

17 01 01 Betonas 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo metu 

atskirtos 

betono atliekos 

Nepavojinga 100 

R5- kitų neorganinių 

medţiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

17 01 02 Plytos 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo metu 

atskirtos plytų 

atliekos 

Nepavojinga 100 

R5- kitų neorganinių 

medţiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

 

 

 

 

LEIDIMO  PRIEDAI 

 

 

 Paraiška taršos leidimui gauti 

 Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

 

 


