
 

 

 

 

 

 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
  

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-A.1-17/2016 

 

3 0 3 2 6 3 0 7 3 

     (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB “ Eilana” plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu 

Pramonės g. 1, Alytus  

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

UAB “Eilana“, Tverevičiaus g. 10-48, LT – 10217 Vilnius. Tel. +370 686 72532, el.p. 

azuoliutas@gmail.com 

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

 

 

Leidimą sudaro: 

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): 

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

laikymas. 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį 

išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) 

koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: - 

3. Leidimo priedai. 

    

 

Išduotas   2016 m. sausio   25     d. 

Pakeistas 2017 m. liepos   31      d. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota 

Poveikio aplinkai vertinimo  

departamento direktorė                              Justina Černienė                _______________ 

                                                                  (Vardas, pavardė)                  (parašas) 

 

 

                                      A.V. 

 

 

 



 

 

 
TARŠOS LEIDIMO NR. TL-A.1-17 /2016 PRIEDAI 

 

 

1.  Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-21 Nr. (28.4)-A4-14252 priimta paraiška Taršos leidimui gauti. 

2.  Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.  

3.  Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

      

  1
1
 Aplinkos apsaugos agentūros  2017-07-14 Nr. (28.4)-A4-7368 priimta paraiška Taršos leidimui pakeisti 

  2
1 
  Atliekų naudojimo  ar šalinimo techninis reglamentas 

  3
1
  Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

               2017 m. liepos     31    __ d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 

 

______________ 



SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

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

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas:  Plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui 

skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo 

veiklos 

kodas (R13 

ir (ar) D15)  

  

Didžiausias 

vienu metu 

numatomas 

laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

apdorojimo 

metu 

susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

02 01 04 
plastikų atliekos 

(išskyrus pakuotę) 

Žemės ūkyje, sodininkystėje, akvakultūros, 

miškininkystės, medžioklės ir žūklės metu 

susidarančios plastikų atliekos (pvz., plėvelė 

šienainiui pakuoti agrarinė plėvelė, žūklės priemonių 

plastikinės dalys ir kt.) 

 R13 

150 

    

 

 

                          

                          R1, R12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1, R12 

07 02 13 plastikų atliekos 
Organinių cheminių procesų metu susidarančios 

plastikų atliekos 

 R13 

12 01 05 
plastiko drožlės ir 

nuopjovos 

Plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų 

paviršiaus apdorojimo atliekos 

 R13 

15 01 02 plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinės pakuotės, įskaitant atskirai surinktas 

komunalines plastikinių pakuočių atliekas 

R13 



 

 

16 01 19 plastikai 

Plastikinės detalės, susidarančios išardžius 

netinkamas eksploatuoti netinkamas transporto 

priemones ir transporto priemones ir transporto 

priemonių eksploatavimo atliekos   (pvz., kėbulo 

dalys, žibintai, posparniai ir kt 

R13 

 

R1, R12 

    R1, R12 

17 02 03 plastikas 

Statybinės plastiko atliekos (plastikiniai vamzdžiai, 

movos ir kt.) ir plastikos atliekos, susidarančios 

pastatų  griovimo metu (langų rėmai, vamzdžiai, 

apdailos priemonės) 

R13 

 

19 12 04 plastikai ir guma 

Atliekų mechaninio apdorojimo  (rūšiavimo, 

smulkinimo                          granuliavimo ir kt) metu 

susidarančios plastikų atliekos 

R13 

 

R1, R12 

19 12 12  

kitos mechaninio 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 

19 12 11 

Mechaninio  apdorojimo metu susidarančios plastikų 

atliekos 

 

R13 

 

R1, R12 

20 01 39  
Plastikai 

 

Buityje ir organizacijose susidarančios plastikų 

atliekos     (pvz., plastikiniai buteliai ir kt) 

R13 R1, R12 

19 12 10  
Degiosios atliekos 

  
 iš atliekų gautas kuras R13 0,09 R1 

 

  

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas Plastikų atliekų perdirbimo pirolizės būdu  
  

Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla   



 

 

Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos 

naudojimo 

veiklos kodas 

(R1–R11)  

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, 

t/m. 

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas 

1 2 3 4 5 6 

02 01 04 
plastikų atliekos 

(išskyrus pakuotę) 

Žemės ūkyje, sodininkystėje, akvakultūros, 

miškininkystės, medžioklės ir žūklės metu susidarančios 

plastikų atliekos (pvz., plėvelė šienainiui pakuoti agrarinė 

plėvelė, žūklės priemonių plastikinės dalys ir kt.) 

R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

9900  

R1, R12 

07 02 13 plastikų atliekos 
Organinių cheminių procesų metu susidarančios plastikų 

atliekos 
R1 

R1, R12 

12 01 05 
plastiko drožlės ir 

nuopjovos 

Plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus 

apdorojimo atliekos 
R1 

R1, R12 

15 01 02 plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinės pakuotės, įskaitant atskirai surinktas 

komunalines plastikinių pakuočių atliekas 
R1 

R1, R12 

16 01 19 plastikai 

Plastikinės detalės, susidarančios išardžius netinkamas 

eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir transporto 

priemones ir transporto priemonių eksploatavimo atliekos   

(pvz., kėbulo dalys, žibintai, posparniai ir kt 

R1 

R1, R12 

 
plastikas 

Statybinės plastiko atliekos (plastikiniai vamzdžiai, movos 

ir kt.) ir plastikos atliekos, susidarančios pastatų  griovimo 

metu (langų rėmai, vamzdžiai, apdailos priemonės) 
R1 

R1, R12 
17 02 03 

19 12 04 plastikai ir guma 
Atliekų mechaninio apdorojimo  (rūšiavimo, smulkinimo                          

granuliavimo ir kt) metu susidarančios plastikų atliekos 
R1 

R1, R12 

19 12 12  

kitos mechaninio 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 

19 12 11 

 

 

Mechaninio  apdorojimo metu susidarančios plastikų 

atliekos 

 

R1 

R1, R12 

20 0139 Plastikai  
Buityje ir organizacijose susidarančios plastikų atliekos     

(pvz., plastikiniai buteliai ir kt) 
R1 

R1, R12 

 



 

 

 

 

 

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

Įrenginio pavadinimas Plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu  

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 

02 01 04 
plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotę) 

Žemės ūkyje, sodininkystėje, akvakultūros, 

miškininkystės, medžioklės ir žūklės metu 

susidarančios plastikų atliekos (pvz., plėvelė 

šienainiui pakuoti agrarinė plėvelė, žūklės 

priemonių plastikinės dalys ir kt.) 

R12 

9900  

07 02 13 plastikų atliekos 
Organinių cheminių procesų metu susidarančios 

plastikų atliekos 
R12 

12 01 05 plastiko drožlės ir nuopjovos 
Plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų 

paviršiaus apdorojimo atliekos 
R12 

15 01 02 plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

Plastikinės pakuotės, įskaitant atskirai surinktas 

komunalines plastikinių pakuočių atliekas 
R12 

16 01 19 plastikai 

Plastikinės detalės, susidarančios išardžius 

netinkamas eksploatuoti netinkamas transporto 

priemones ir transporto priemones ir transporto 

priemonių eksploatavimo atliekos   (pvz., kėbulo 

dalys, žibintai, posparniai ir kt 

R12 

17 02 03 plastikas 

Statybinės plastiko atliekos (plastikiniai vamzdžiai, 

movos ir kt.) ir plastikos atliekos, susidarančios 

pastatų  griovimo metu (langų rėmai, vamzdžiai, 

apdailos priemonės) 

R12 

19 12 04 plastikai ir guma 

Atliekų mechaninio apdorojimo  (rūšiavimo, 

smulkinimo                          granuliavimo ir kt) 

metu susidarančios plastikų atliekos 

R12 

 



 

 

19 12 12  

kitos mechaninio apdorojimo 

atliekos (įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 19 12 11 

Mechaninio  apdorojimo metu susidarančios 

plastikų atliekos 

Buityje ir organizacijose susidarančios plastikų 

atliekos     (pvz., plastikiniai buteliai ir kt) 

R12 

 

20 01 39  Plastikai 
Buityje ir organizacijose susidarančios plastikų 

atliekos     (pvz., plastikiniai buteliai ir kt) 
R12  

 
 

 

  

 



 

 

                                                                                                                                                 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

2 priedo 

4 priedėlio B dalis 

  

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

  

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

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

  

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas :plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu 
  

Pavojingųj

ų atliekų 

technologi

nio srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio srauto 

pavadinimas 

Atliekos kodas 
Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 

ir (ar) D15)  

Didžiausias vienu 

metu numatomas 

laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu 

susidarančių 

atliekų, kiekis, t  

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS28 
Atliekų deginimo ar 

pirolizės atliekos 
19 12 05* Dujų valymo papločiai 

 D15 
0,05 

D10 

TS32 

Skystosios atliekos, 

kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

19 01 06* Dujų valymo vandeninės 

skystosios atleikos ir 

kitos vandeninės 

skystosios atliekos 

 D15 

0,1 

D10 

  

 

 


