
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.7-10/2015 

 

 

    [[ 1] [7] [2 ] [ 2] [0] [ 8] [ 2] [ 8] [1] 

                                   (Juridinio asmens kodas) 

 

 

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“,  Popieriaus, plastiko, stiklo atliekų bei popieriaus ir 

kartono pakuotės,  plastikinės pakuotės, metalinės  ir stiklo pakuotės tvarkymo įrenginys  

Ţemaičių g. 10, LT-60119, Raseiniai 

tel.: 8 (428) 51596, faksas: 8 (428) 53362, el. paštas: rkp@zebra.lt 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, Ţemaičių g. 10, LT-60119, Raseiniai 

tel. : 8 (428) 51596, faksas: 8  (428) 53362, el. paštas: rkp@zebra.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   8  puslapiai. 

 

Išduotas 2015 m. kovo 26  d.                                                     

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

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

 

 

Pastaba: Taršos leidimas keičia Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente  2006 m. spalio 1 d. 

išduotą, 2008 m. birželio 30 d. ir 2009 m. rugsėjo 24 d. koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimą Nr.7/1. 
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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. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas:  UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“,  Popieriaus, plastiko, stiklo atliekų bei popieriaus ir kartono pakuotės,  

plastikinės pakuotės, metalinės  ir stiklo pakuotės tvarkymo įrenginys  Ţemaičių g. 10, LT-60119, Raseiniai 

 

 

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 ir 

pavadinimas (R13 ir 

(ar) D15) pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 01 01 

Popieriaus ir 

kartono 

pakuotės 

Popieriaus ir 

kartono 

pakuotės 

 

nepavojingos 

56 45 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3 – organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 
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19 12 01 
Popierius ir 

kartonas 

Popierius ir 

kartonas 

 

nepavojingos 

22 20 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3 – organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

20 01 01 
Popierius ir 

kartonas 

Popierius ir 

kartonas 

 

nepavojingos 

35 30 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3 – organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

15 01 07 
Stiklo 

pakuotės 

Stiklo 

pakuotės 

 

nepavojingos 

 50 45 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R5 – kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

panaudojimas 

16 01 20 Stiklas Stiklas 

 

 

nepavojingos 10 8 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R5 – kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

panaudojimas 

17 02 02 

 

Stiklas 

 

Stiklas 

 

nepavojingos 

10 6 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R5 – kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

panaudojimas 

20 01 02 

 

Stiklas 

 

 

Stiklas 

 

 

nepavojingos 

15 9 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R5 – kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

panaudojimas 
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15 01 02 
Plastikinės 

pakuotės 

Plastikinės 

pakuotės 

 

nepavojingos 

85 80 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3– organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

16 01 19 Plastikai Plastikai 

 

 

nepavojingos 33 28 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3 – organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

17 02 03 Plastikas Plastikas 

 

 

nepavojingos 17 12 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R3 – organinių 

medžiagų, 

naudojamų kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

15 01 04 
Metalinės 

pakuotės 

Metalinės 

pakuotės 

 

 

nepavojingos 
5 3 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R 4- Metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

 
 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

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

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

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

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

 

Įrenginio pavadinimas:  UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“,  Popieriaus, plastiko, stiklo atliekų bei popieriaus ir kartono pakuotės,  

plastikinės pakuotės, metalinės  ir stiklo pakuotės tvarkymo įrenginys  Ţemaičių g. 10, LT-60119, Raseiniai 

 

 

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.
 

Didžiausias 

leidžiamas 

paruošti 

naudoti ir 

(ar) šalinti 

atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 01 01 
Popieriaus ir kartono 

pakuotės 

Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

56 35 

19 12 01 Popierius ir kartonas 
Popierius ir 

kartonas 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

22 30 
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20 01 01 Popierius ir kartonas 
Popierius ir 

kartonas 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

35 110 

15 01 02 Plastikinės pakuotės 
Plastikinės 

pakuotės 

 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

85 95 

16 01 19 Plastikai Plastikai 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

33 30 

17 02 03 Plastikas Plastikas 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

17 25 

15 01 04 Metalinės pakuotės 
Metalinės 

pakuotės 

 

 

nepavojingos 

R12 – atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų (rūšiavimas, 

presavimas) 

 

5 2 
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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 11 

Kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

Kitos 

mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos 

(įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

Nepavojingos 

 

 

 

 

1,5 

D1 – išvertimas ant žemės ar 

po žeme 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytus 19 12 

11 

Kitos 

mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos 

(įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytus 19 

12 11 

Nepavojingos 8,5 

D1 – išvertimas ant žemės ar 

po žeme 
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15 01 03 Medinės pakuotės 
Medinės 

pakuotės 
Nepavojingos 1,5 

R3 – organinių medžiagų, 

naudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas 

15 01 05 
Kombinuotos 

pakuotės 

Kombinuotos 

pakuotės 
Nepavojingos 2 

R3 – organinių medžiagų, 

naudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas 

15 01 06 Mišrios pakuotės 
Mišrios 

pakuotės 
Nepavojingos 3 

R3 – organinių medžiagų, 

naudojamų kaip tirpikliai 

perdirbimas 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDIMO  PRIEDAI 

 

 

 Paraiška taršos leidimui gauti 

 Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

 

 


