
  

 

 

  

      APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA      

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas) 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-P.4-6/2015 

 

 

    [ 1 ] [ 6 ] [ 8 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 7 ] [ 6 ] [ 0 ] 

 
     (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „Meksas“ plastiko atliekų tvarkymo įrenginys  Žibučių g. 24, Krekenavos vs., Krekenavos 

sen., Panevėžio r. 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „Meksas“ J. Janonio g. 1, 35101 Panevėžys, tel. 8 616 20352,  

el. p. meksas1@gmail.com 

 

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

 

 

Leidimą sudaro:  

1. Specialioji dalis:  

atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas. 

2. -  

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas  2015   m.     rugpjūčio    11   d.                                

 

                                                                           A. V. 

 

 

 

Taršos prevencijos ir  

leidimų departamento  

Panevėžio skyriaus vedėjas                  Raimondas Palionis               ________________________ 

                                           (Vardas, pavardė)                           (parašas) 

 

 

(Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos depar-

tamento 2014 m. sausio 17 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas      

Nr.P2-2/072)  



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galio-

jimo 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. 

 UAB „Meksas“ plastiko atliekų tvarkymo įrenginys____________ 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 
 

Galimi at-

liekų tvar-

kymo būdai 

(pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 4 

priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarky-

mo tai-

syklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingu-

mas 

(pagal Atlie-

kų tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą) 

Projekti-

nis įrengi-

nio našu-

mas, t. 

Didžiau-

sias vienu 

metu lei-

džiamas 

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 Popierinės pakuotės Popierinės pakuotės Nepavojingos 5 5 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

15 01 05 Kombinuotosios pakuotės Kombinuotosios pakuotės Nepavojingos 1 1 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1 

19 12 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas Nepavojingos 5 5 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

19 12 02 Juodieji metalai Juodieji metalai Nepavojingos 4 4 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 



 

 

  

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 
 

Galimi at-

liekų tvar-

kymo būdai 

(pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 4 

priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarky-

mo tai-

syklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingu-

mas 

(pagal Atlie-

kų tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą) 

Projekti-

nis įrengi-

nio našu-

mas, t. 

Didžiau-

sias vienu 

metu lei-

džiamas 

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 

19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Nepavojingos 1 1 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 

15 01 03 Medinės pakuotės Medinės pakuotės Nepavojingos 2 2 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės Nepavojingos 1,5 1,5 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R4 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų ap-

dorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), nenuro-

dytos 19 12 11 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos (įskai-

tant medžiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

Nepavojingos 3 3 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

D1, R12 

02 01 04 
Plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotę) 

Plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotę) 
Nepavojingos 

340 340 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

07 02 13 Plastikų atliekos Plastikų atliekos Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

12 01 05 Plastiko drožlės ir nuopjovos 
Plastiko drožlės ir nuopjo-

vos 
Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET (po-

lietilentereftalatas)) pakuotės 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pa-

kuotės 

Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 



 

 

  

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 
 

Galimi at-

liekų tvar-

kymo būdai 

(pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 4 

priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarky-

mo tai-

syklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingu-

mas 

(pagal Atlie-

kų tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą) 

Projekti-

nis įrengi-

nio našu-

mas, t. 

Didžiau-

sias vienu 

metu lei-

džiamas 

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 

16 01 19 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

17 02 03 Plastikas Plastikas Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

18 01 04 

Atliekos, kurių rinkimui ir 

šalinimui netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų iš-

vengta infekcijos (pvz., tvars-

liava, gipso tvarsčiai, skalbi-

niai, vienkartiniai drabužiai, 

vystyklai) 

Sterilūs švirkštai (be adatų), 

lašelinių dalys ir pan.) 
Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

19 12 04 Plastikai ir guma  Plastikai  Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

20 01 39 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R1, R3 

 

 

 

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

Šią lentelę pildo įmonės (atliekų darytojas), kurios atliekas laiko jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

2 lentelė nepildoma, mes UAB „Meksas“ nelaiko atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo 



 

 

  

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.  

Įrenginio pavadinimas  UAB „Meksas“ plastiko atliekų tvarkymo įrenginys. 

Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas pavadini-

mas 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 prie-

dą
 

Atliekų naudojimo veiklos 

kodas (R1-R11) ir pavadi-

nimas pagal Atliekų tvar-

kymo taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t/m.
 

Didžiausias 

numatomas 

naudoti atliekų 

kiekis, t/m.  

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 04 
Plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotę) 

Plastikų atliekos (iš-

skyrus pakuotę) 
Nepavojingos 

R3- organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpik-

liai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus bio-

loginio pakeitimo procesus) 

 

910 900 

07 02 13 Plastikų atliekos Plastikų atliekos Nepavojingos 

12 01 05 
Plastiko drožlės ir nuo-

pjovos 

Plastiko drožlės ir 

nuopjovos 
Nepavojingos 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinės (kartu su 

PET (polietilenterefta-

latas)) pakuotės 

Nepavojingos 

16 01 19 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

17 02 03 Plastikas Plastikas Nepavojingos 

18 01 04 

Atliekos, kurių rinkimui 

ir šalinimui netaikomi 

specialūs reikalavimai, 

kad būtų išvengta infekci-

jos (pvz., tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, vien-

kartiniai drabužiai, vys-

tyklai) 

Sterilūs švirkštai (be 

adatų), lašelinių dalys 

ir pan.) 

Nepavojingos 

19 12 04 Plastikai ir guma  Plastikai  Nepavojingos 

20 01 39 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

 

 

 

Numatomos naudojimo metu susidarančios atliekos 



 

 

  

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas pavadini-

mas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 prie-

dą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 04 
Plastikai ir guma (plasti-

kai) 
Plastikai  Nepavojingos 9 R1, R3 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų mi-

šinius), nenurodytos 19 

12 11 

kitos mechaninio at-

liekų apdorojimo at-

liekos (įskaitant me-

džiagų mišinius), ne-

nurodytos 19 12 11 

Nepavojingos 9 D1, R12 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos 

Lentelė nepildoma, nes paraiškoje nurodyta, jog tokia veikla nenumatoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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

Įrenginio pavadinimas UAB „Meksas“ plastiko atliekų tvarkymo įrenginys 

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

Kodas  

pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalin-

ti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, 

S5) ir pavadinimas
 

pagal Atliekų tvar-

kymo taisyklių 4 

priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t/m.
 

Didžiausias 

numatomas pa-

ruošti naudoti ir 

(ar) šalinti at-

liekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 01 01 Popierinės pakuotės Popierinės pakuotės Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

5 5 

15 01 05 
Kombinuotosios pakuo-

tės 

Kombinuotosios pakuo-

tės 
Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

1 1 

19 12 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

5 5 



 

 

  

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

Kodas  

pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalin-

ti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, 

S5) ir pavadinimas
 

pagal Atliekų tvar-

kymo taisyklių 4 

priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t/m.
 

Didžiausias 

numatomas pa-

ruošti naudoti ir 

(ar) šalinti at-

liekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 04 
Plastikų atliekos (išsky-

rus pakuotę) 

Plastikų atliekos (išsky-

rus pakuotę) 
Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

910 900 

07 02 13 Plastikų atliekos Plastikų atliekos Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

12 01 05 
Plastiko drožlės ir nuo-

pjovos 

Plastiko drožlės ir nuo-

pjovos 
Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 



 

 

  

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

Kodas  

pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalin-

ti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, 

S5) ir pavadinimas
 

pagal Atliekų tvar-

kymo taisyklių 4 

priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t/m.
 

Didžiausias 

numatomas pa-

ruošti naudoti ir 

(ar) šalinti at-

liekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 01 19 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

17 02 03 Plastikas Plastikas Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

18 01 04 

Atliekos, kurių rinkimui 

ir šalinimui netaikomi 

specialūs reikalavimai, 

kad būtų išvengta infek-

cijos (pvz., tvarsliava, 

gipso tvarsčiai, skalbi-

niai, vienkartiniai drabu-

žiai, vystyklai) 

Sterilūs švirkštai (be ada-

tų), lašelinių dalys ir 

pan.) 

Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 



 

 

  

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

Kodas  

pagal At-

liekų tvar-

kymo tai-

syklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalin-

ti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, 

S5) ir pavadinimas
 

pagal Atliekų tvar-

kymo taisyklių 4 

priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t/m.
 

Didžiausias 

numatomas pa-

ruošti naudoti ir 

(ar) šalinti at-

liekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 12 04 Plastikai ir guma Plastikai  Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

20 01 39 Plastikai Plastikai Nepavojingos 

R12 - Atliekų būse-

nos ar sudėties pa-

keitimas, prieš vyk-

dant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 

veiklų 

 

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos 

Kodas pa-

gal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 

Patikslintas pavadinimas 

 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

15 01 01 Popierinės pakuotės Popierinės pakuotės Nepavojingos 5 R1, R3 

15 01 05 
Kombinuotosios pakuo-

tės 

Kombinuotosios pakuo-

tės 
Nepavojingos 1 R1 

19 12 01 Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas Nepavojingos 5 R1, R3 



 

 

  

19 12 04 
Plastikai ir guma (plasti-

kai) 

Plastikai ir guma (plasti-

kai) 
Nepavojingos 9 R1, R3 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų mi-

šinius), nenurodytos 19 

12 11 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų miši-

nius), nenurodytos 19 12 

11 

Nepavojingos 9 D1, R12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-P.4-6/2015 PRIEDAI 

 

 

1. AAA priimta paraiška taršos leidimui gauti; 

2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas; 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 

 

 

 

 

2015 m. rugpjūčio 11  d. 
       (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Panevėžio skyriaus vedėjas                                                Raimondas Palionis                                           ________________________ 
                                                                                     (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas) 

 

                                                                                                 A.V. 

  

 

 

 

 


