
 

 

 

 

 

 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
  

 

TARŠOS LEIDIMAS 
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     (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „Indigo LT“ Elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei kitų nepavojingųjų atliekų 

surinkimo ir tvarkymo punktas, Juodupės g. 26, Dambravos k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. 
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Leidimą sudaro: 

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

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

laikymas. 

2. Leidimo priedai. 
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TARŠOS LEIDIMO NR.  TL-A.5-20 /2016 PRIEDAI 

 

 

1.  Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-17 Nr. (28.4)-A4-11498 priimta paraiška Taršos leidimui gauti. 

2.  Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3.  Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

      

      

 

 

 

               2016 m. lapkričio  ____ 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: UAB „Indigo LT“ Elektros ir elektronikos įrangos atliekų bei kitų nepavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo punktas 

 

 

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 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

elektroninės plokštės ir kitos elektros 

ir elektroninės įrango sudedamosios 

dalys 

R13 - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

510 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas,  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
1
 

 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, R5 - 

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas
2
 



 

 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 
laidai, kabeliai 

R13 - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas,  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
1
 

 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, R5 - 

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas
2
 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 laidai, kabeliai 

R13 - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas,  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
1
 

 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2 

19 12 04 plastikai ir guma 
atliekų tvarkymo metu susidaręs 

plastikas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 



 

 

16 01 19 plastikas plastikas iš ENTP 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, 

S503 – smulkinimas, S504 - 

suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

20 01 39 plastikai 
įv. plastikų atliekos iš komunalinio 

srauto 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

20 01 01  popierius ir kartonas 
popierius ir kartonas iš komunalinio 

srauto 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 



 

 

19 12 01 popierius ir kartonas 
atliekų tvarkymo metu susidaręs 

popierius ir kartonas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės popieriniai maišai, dėžės ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

15 01 02 

plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

polietileniniai, plastikiniai maišai, 

dėžės, virvės ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 



 

 

15 01 03 medinės pakuotės medinės dėžės, padėklai ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas)
1 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

15 01 04 metalinės pakuotės 
metalinės dėžės, įv. talpos, viela ir 

pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas)
1 

 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
2
 

15 01 05 kombinuotosios pakuotės 
„Tetra Pak“ pakuotės, pakuotė nuo 

bulvių traškučių, ledų ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

15 01 06 mišrios pakuotės mišrios pakuotės 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 



 

 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklinė tara ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas)
1 

 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
2
 

15 01 09 pakuotės iš tekstilės tekstiliniai maišai ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, 

apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas (S502 - rūšiavimas, 

S504 - suspaudimas)
1 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti 
2
 

12 01 01 
juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

brokuotos dalys, šlifavimo ir 

tekinimo metu susidarę juodieji 

metalai 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

12 01 02 
juodųjų metalų dulkės ir 

dalelės 
juodųjų metalų dulkės ir dalelės 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2 

16 01 17 juodieji metalai 
ENTP ardymo metu susidarę juodieji 

metalai 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 05 geležis ir plienas 

statybos ir griovimo metu 

susidariusios geležies ir plieno 

atliekos, pvz.: varžtai, sijos, durų, 

langų metalinės dalys ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 10 01 geležies ir plieno atliekos 
atliekų tvarkymo metu susidariusios 

geležies ir plieno atliekos 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 



 

 

19 12 02 juodieji metalai 
atliekų tvarkymo metu susidarę 

juodieji metalai 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, nenurodyta 

20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, tokia kaip 

viryklės, indaplovės, skalbimo 

mašinos, elektriniai peiliai ir pan. 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
2 

20 01 40 metalai metalai iš komunalinio srauto 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

12 01 03 
spalvotųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

brokuotos dalys, šlifavimo ir 

tekinimo metu susidariusios 

spalvotųjų metalų atliekos 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

12 01 04 
spalvotųjų metalų dulkės ir 

dalelės 
spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai iš ENTP 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 02 aliuminis aliuminis 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 



 

 

17 04 03 švinas švinas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 04 cinkas cinkas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 06 alavas alavas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 07 metalų mišiniai metalų mišiniai 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 12 03 spalvotieji metalai 
atliekų tvarkymo metu susidarę 

spalvotieji metalai 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

20 01 40 metalai 
spalvotieji metalai iš komunalinio 

srauto 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

 

Atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančios atliekos 

 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 
130 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

17 04 02 aliuminis aliuminis R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 



 

 

17 04 03 švinas švinas R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 12 01 popierius ir kartonas 
atliekų tvarkymo metu susidaręs 

popierius ir kartonas 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

19 12 04 plastikai ir guma 

plastikai susidarę EEĮ dalių ir laidų, 

kabelių tvarkymo metu bei antrinių 

žaliavų rūšiavimo metu 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba 

kitais būdais energijai gauti,  

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus)
2
 

19 12 02 juodieji metalai 
juodieji metalai susidarę EEĮ dalių ir 

laidų, kabelių tvarkymo metu 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 12 03 spalvotieji metalai 
spalvotieji metalai, susidarę EEĮ 

dalių ir laidų, kabelių tvarkymo metu 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 12 03 spalvotieji metalai 
švinas, susidarę EEĮ dalių ir laidų, 

kabelių tvarkymo metu 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
2
 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

netinkamos perdirbti mechaninio 

atliekų apdorojimo 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
2
 

Pastaba: 
1
 – atliekų tvarkymo veiklos kodai, kurias vykdant atliekos bus apdorojamos pačioje įmonėje; 

2 
– pateikiami atliekų tvarkymo veiklos kodai, kuriomis atliekos gali būti apdorojamos, jas perdavus kitiems tvarkytojams. 

 



 

 

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

Lentelė nepildoma, atliekos S8 atliekų tvarkymo būdu nebus laikomos. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Indigo LT“ Elektros ir elektronikos įrangos atliekų bei kitų nepavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo 

punktas 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla  

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos 

naudojimo veiklos 

kodas (R1–R11)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

elektroninės plokštės ir kitos elektros ir 

elektroninės įrango sudedamosios dalys 

R4 - Metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

5694 R4 - Metalų ir metalų 

junginių perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas,  

R5 - Kitų neorganinių 

medžiagų perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 laidai, kabeliai 

R4 - Metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų 

junginių perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos sudedamosios 

dalys 
laidai, kabeliai 

R4 - Metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų 

junginių perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Lentelė nepildoma, atliekos nešalinamos. 

 

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

Įrenginio pavadinimas: UAB „Indigo LT“ Elektros ir elektronikos įrangos atliekų bei kitų nepavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo 

punktas 
 



 

 

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 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 

15 

elektroninės plokštės ir kitos elektros ir 

elektroninės įrango sudedamosios dalys 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

15000 16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys laidai, kabeliai 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 laidai, kabeliai 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

19 12 04 plastikai ir guma 
atliekų tvarkymo metu susidaręs 

plastikas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 – 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

5000 

16 01 19 plastikai plastikai iš ENTP 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 

- suspaudimas)  

20 01 39 plastikai plastikai iš komunalinio atliekų srauto 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas)
 

20 01 01  popierius ir kartonas 
popierius ir kartonas iš komunalinio 

atliekų srauto 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

19 12 01 popierius ir kartonas 
atliekų tvarkymo metu susidaręs 

popierius ir kartonas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 



 

 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės popieriniai maišai, dėžės ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

5000 

15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

polietileniniai, plastikiniai maišai, dėžės, 

virvės ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

15 01 03 medinės pakuotės medinės dėžės, padėklai ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas) 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės dėžės, įv. talpos, viela ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 - 

rūšiavimas) 

15 01 05 kombinuotosios pakuotės 
Tetra Pak“ pakuotės, pakuotė nuo bulvių 

traškučių, ledų ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 – 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

15 01 06 mišrios pakuotės mišrios pakuotės 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 – 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklinė tara ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 – 

rūšiavimas) 

15 01 09 pakuotės iš tekstilės tekstiliniai maišai ir pan. 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas (S502 – 

rūšiavimas, S504 - suspaudimas) 

12 01 01 juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos 
brokuotos dalys, šlifavimo ir tekinimo 

metu susidarę juodieji metalai 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

10000 



 

 

12 01 02 juodųjų metalų dulkės ir dalelės juodųjų metalų dulkės ir dalelės 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 17 juodieji metalai 
ENTP ardymo metu susidarę juodieji 

metalai 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

17 04 05 geležis ir plienas 

statybos ir griovimo metu susidariusios 

geležies ir plieno atliekos, pvz.: varžtai, 

sijos, durų, langų metalinės dalys ir pan. 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

19 10 01 geležies ir plieno atliekos 
atliekų tvarkymo metu susidariusios 

geležies ir plieno atliekos 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

19 12 02 juodieji metalai 
atliekų tvarkymo metu susidarę juodieji 

metalai 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, tokia kaip viryklės, indaplovės, 

skalbimo mašinos, elektriniai peiliai ir 

pan. 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

20 01 40 metalai metalai iš komunalinio srauto 

R12- Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

 


