
Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. spalio  16       d.  

rašto Nr. (30.1)-A4e- 9240   priedas 

 

Patikslintos sąlygos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-U.4-3/2015  
 

Įrenginio pavadinimas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Utenos regiono mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo 

įrenginiai, Mockėnų k., Utenos r. 

 

 

 

Siekiant vykdyti degiųjų atliekų (atliekos kodas 19 12 10) perrūšiavimo veiklą, papildoma Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-

U.4-3/2015 (toliau - TIPK leidimas) 14 lentelė duomenimis, kad mechaninio rūšiavimo įrenginyje bus rūšiuojamos ne tik mišrios komunalinės atliekos 

(atliekos kodas 20 03 01), bet ir iš Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje įrengtų degiųjų atliekų saugojimo aikštelių atvežta degioji 

atliekų frakcija (19 12 10), kuri buvo laikyta daugiau nei 2 metus.  

Taip pat papildoma TIPK leidimo 15 lentelėje informacija apie tai, kad Atliekų priėmimo zonoje bus laikomos ne tik mišrios komunalinės atliekos, bet 

ir degiosios atliekos, kurias reikia perrūšiuoti. Dėl šios planuojamos veiklos naujų atliekų kodų neatsiranda ir bendras didžiausias vienu metu leidžiamas 

laikyti atliekų kiekis nesikeičia. Įrenginyje papildomai rūšiuojant degiąsias atliekas naujų taršos šaltinių neatsiras, bus ir toliau vykdoma ta pati atliekų 

rūšiavimo veikla, kuri vykdoma ir dabar. Įrenginio projektiniai pajėgumai nesikeičia. 

Šia planuojama vykdyti veikla papildomas ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ Mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo 

įrenginių atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos techninis reglamentas. 

 

 

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.  

Įrenginio pavadinimas Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginys 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas 

(D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 

20 03 01 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

Buityje 

susidarančios 

atliekos 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501 – ardymas, 

išmontavimas; S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas); 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant 

su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
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19 12 10 

Degiosios 

atliekos (iš 

atliekų gautas 

kuras) 

Daugiau kaip 2 

metus išlaikytos, 

energetinę vertę 

turinčios atliekos, 

kurias reikia 

perrūšiuoti 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501 – 

ardymas, išmontavimas; S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas); 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

 

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.  

Įrenginio pavadinimas Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginys  

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

20 03 01 
Mišrios 

komunalinės atliekos 

Buitinės 

komunalinės 

atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

522 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti (S501 – ardymas, išmontavimas; 

S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas) 

19 12 10 

Degiosios atliekos 

(iš atliekų gautas 

kuras) 

Daugiau kaip 2 

metus išlaikytos, 

energetinę vertę 

turinčios atliekos, 

kurias reikia 

perrūšiuoti 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

30 
R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 

19 12 11 

Biologiškai 

skaidžios atliekos 

(frakcija 20-

80mm) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

566 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 09 

Mineralinės 

medžiagos (pvz. 

smėlis, akmenys) 

Smėlis, 

akmenys, žemė 

(frakcija 0-

20mm) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

19 05 01 

Nekompostuotos 

komunalinių ar panašių 

atliekų frakcijos 

Rūšiavimo 

proceso liekanos 

(frakcija 0-

20mm) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant 

medžiagų 

mišinius), nenurodytus 

19 12 11 

Rūšiavimo 

proceso liekanos 

(frakcija 0-

20mm) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

D15 - D1– D14 

veiklomis šalinti skirtų 

atliekų laikymas 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme 

19 12 02 Juodieji metalai Juodieji metalai 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

15 01 04 Metalinės pakuotės 
Metalinės 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant 

medžiagų 

mišinius), nenurodytus 

19 12 11 

Rūšiavimo 

atliekos 

(frakcija nuo 80-

320 mm) 

rūšiavimo 

atliekos 

(frakcija nuo 320 

mm) 

D15 - D1– D14 

veiklomis šalinti skirtų 

atliekų laikymas 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme 

19 12 10 
Degiosios atliekos 

(iš atliekų gautas kuras) 

Energetinę vertę 

turinčios atliekos 

(išrūšiuotos atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti 

19 12 07 
Mediena, 

nenurodyta 19 12 06 

Po rūšiavimo 

likusios medienos 

atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai 

Po rūšiavimo 

likusios tekstilės 

atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme* 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

D15 - D1– D14 

veiklomis šalinti skirtų 

atliekų laikymas 

15 01 01 
Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

Išrūšiuotos 

popieriaus ir kartono 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 03 Medinės pakuotės 
Išrūšiuotos 

medinės pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 06 Mišrios pakuotės 
Išrūšiuotos 

mišrios pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 05 
Kombinuotos 

pakuotės 

Išrūšiuotos 

kombinuotos 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 05 Stiklas 
Stiklas 

(išrūšiuotos atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

15 01 07 stiklo pakuotės 
Stiklo pakuotės 

(išrūšiuotos atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

15 01 02 
Plastikinės (kartu 

su PET) pakuotės 

Plastikinės 

(kartu su PET) 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 03 Spalvoti metalai Spalvoti metalai 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

19 12 04 Plastikai ir guma 
Plėvelės /PE 

(išrūšiuotos atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 01 
Popierius ir 

kartonas 

Kartonas 

(išrūšiuotos atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

20 01 36 

Nebenaudojama 

elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 

01 21, 20 01 23,  

20 01 35 

Elektronikos 

atliekos (išrūšiuotos 

atliekos) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
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*Atliekos gali būti šalinamos Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne kol pradės veikti deginimo įrenginiai Vilniuje. 

 

 

Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginys 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant 

medžiagų mišinius), 

nenurodytus 

19 12 11 

Biologiškai 

skaidžios atliekos 

(frakcija 20-80 mm) 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

950 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

19 05 03 
Reikalavimų 

neatitinkantis kompostas 
Stabilatas 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

19 05 99 
Kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

Po sijojimo 

likusios atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 
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atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę (vidaus kelių remontui, 

perdengimo sluoksnių formavimui) 

 

Įrenginio pavadinimas Atrūšiuotų atliekų aikštelė (stoginė) 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) 

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

19 12 08 Tekstilės gaminiai 

Po rūšiavimo 

likusios tekstilės 

atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

D15 - D1– D14 

veiklomis šalinti skirtų 

atliekų laikymas 
 

 

 

 

1120 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme 

15 01 01 
Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

Išrūšiuotos 

popieriaus ir kartono 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 05 
Kombinuotosios 

pakuotės 

Išrūšiuotos 

kombinuotosios 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 
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15 01 03 Medinės pakuotės 
Išrūšiuotos 

medinės pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 06 Mišrios pakuotės 
Išrūšiuotos mišrios 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinės (kartu 

su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

19 12 04 Plastikai ir guma Plėvelės/PE 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 01 Popierius ir kartonas Kartonas 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

15 01 04 Metalinės pakuotės 
Metalinės 

pakuotės 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

20 01 36 

Nebenaudojama 

elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 

01 21, 20 01 23 ir  

20 01 35 pozicijose 

Elektronikos 

atliekos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
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20 01 39 Plastikai Plastikai 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

20 01 01 Popierius ir kartonas 
Popierius ir 

kartonas 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 - organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

20 01 02 Stiklas Stiklas 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R5 – Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

20 01 99 
Kitaip neapibrėžtos 

frakcijos 

Kitaip 

neapibrėžtos atskirai 

surenkamos 

komunalinių (buitinių) 

atliekų frakcijos 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą 

ir kitus biologinio pakeitimo procesus) 

19 12 02 Juodieji metalai Juodieji metalai 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

 

 


