
  

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas) 

 

TARŠOS LEIDIMAS 
 

                                                           Nr. TL-P.3-12/2015   

 

 

        [3] [0] [0] [6] [0] [8] [4] [0] [4] 
                  (Juridinio asmens kodas) 

 

 

Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžys 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Metal invest“ Liublino g. 28, LT-35136 Panevėžys, tel. +370 45 589968, faks.+370 45 

589967 el. paštas info@metalinvest.lt 

 (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. Leidimo priedai. 

 

 

 

Pakeistas  2017 m. balandžio         d.                                          

 

 

Direktoriaus įgaliota 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

direktorė                                          

                                                                           Justina Černienė            __________________ 
                                                       (Vardas, pavardė)                           (parašas) 

 

                                                         A.V. 

  

mailto:info@metalinvest.lt


  

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

 ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 4 priedelis A dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

LAIKYMAS 

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžys 

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 10 
Metalų atliekos 

Metalai iš žemės 

ūkio, maisto 

perdirbimo 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

151,0 
R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 



  

12 01 01 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Metalų paviršių 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

15 01 04 Metalinė pakuotė 
Aliuminio skardinės 

ir kt. 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

16 01 12 Stabdžių trinkelės Stabdžių trinkelės 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

16 01 17 Juodieji metalai 
Juodieji metalai iš 

ENTP 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 05 Geležis ir plienas 
Plieno, geležies, 

ketaus atliekos 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

19 10 01 
Geležies ir plieno 

atliekos 

Geležies ir plieno 

atliekos po rūšiavimo, 

pjovimo 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 



  

19 12 02 Juodieji metalai 
Juodieji metalai po 

rūšiavimo, pjovimo 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

20 01 40 Metalai 
Metalai iš 

komunalinio srauto 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

16 01 18 Spalvotieji metalai  
Spalvotieji metalai iš 

ENTP 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 02 Aliuminis Aliuminis iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 11 

Kabeliai, 

nenurodyti 17 04 

10 

Kabeliai iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

19 12 03 Spalvotieji metalai  

Spalvotieji metalai  

po rūšiavimo, 

pjovimo 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 



  

10 10 03 Krosnių šlakas 
Spalvotųjų metalų 

krosnių šlakas 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

12 01 03 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Metalų paviršių 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 04 Cinkas Cinkas iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 01 
Varis, bronza, 

žalvaris 

Varis, bronza, 

žalvaris iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 03 Švinas Švinas iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

17 04 06 Alavas Alavas iš statybų 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 



  

17 04 07 Metalų mišiniai Metalų mišiniai 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

20 01 36 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 

21, 20 01 23 ir 20 

01 35 

EEĮ (stambi, smulki 

buitinė technika ir kt.) 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

16 08 01 

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

aukso, sidabro, 

renio, rodžio, 

paladžio, iridžio 

arba platinos 

(išskyrus 16 08 07) 

Automobilių 

katalizatoriai 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 

20 01 34 

Baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nenurodyti 20 01 

33 

Šarminės ir kt. buityje 

susidarančios 

baterijos 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas (atnaujinimas) 



  

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytos 19 12 

11 

Rūšiavimo likučiai, 

netinkami 

tolimesniam 

perdirbimui 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po 

žeme 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

 

Pastaba: Kursyvu pažymėtos atliekos - atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos. 

 

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. 

Lentelės nepildomos, nes UAB „Metal invest“ Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžyje, nevykdys lentelėse nurodytų atliekų 

tvarkymo veiklų. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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

Įrenginio pavadinimas Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžys 

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 10 
Metalų atliekos 

Metalai iš žemės 

ūkio, maisto 

perdirbimo 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

3099,5 

12 01 01 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Metalų paviršių 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

15 01 04 Metalinė pakuotė 
Aliuminio 

skardinės ir kt. 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

16 01 12 Stabdžių trinkelės Stabdžių trinkelės 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 



  

16 01 17 Juodieji metalai 
Juodieji metalai iš 

ENTP 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 05 Geležis ir plienas 
Plieno, geležies, 

ketaus atliekos 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

19 10 01 
Geležies ir plieno 

atliekos 

Geležies ir plieno 

atliekos po 

rūšiavimo, 

pjovimo 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

19 12 02 Juodieji metalai 

Juodieji metalai po 

rūšiavimo, 

pjovimo 

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) 

16 01 18 Spalvotieji metalai  
Spalvotieji metalai 

iš ENTP 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 02 Aliuminis 
Aliuminis iš 

statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 



  

17 04 11 
Kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 
Kabeliai iš statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

19 12 03 Spalvotieji metalai  

Spalvotieji metalai  

po rūšiavimo, 

pjovimo 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

10 10 03 Krosnių šlakas 
Spalvotųjų metalų 

krosnių šlakas 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

12 01 03 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Metalų paviršių 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 04 Cinkas Cinkas iš statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 01 
Varis, bronza, 

žalvaris 

Varis, bronza, 

žalvaris iš statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 03 Švinas Švinas iš statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

17 04 06 Alavas Alavas iš statybų 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 



  

17 04 07 Metalų mišiniai Metalų mišiniai 

R12 (Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų) 

 

 

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1 Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

3 priedo 4 priedėlio B dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

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

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas  Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžys  

Pavojingųj

ų atliekų 

technologi

nio srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslinta

s atliekos 

pavadinim

as 

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 

TS-06 

Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos 

16 06 01* 

švino 

akumuliatoria

i 

automobili

ų 

akumuliato

riai 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

9,5 

R4 

 



  

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

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Numatomos šalinti  pavojingosios atliekos. 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Lentelės nepildomos, nes UAB „Metal invest“ Atliekų surinkimo aikštelė Meistrų g. 24, Panevėžyje, nevykdys lentelėse nurodytų atliekų 

tvarkymo veiklų.



  

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-P.3-12/2015  PRIEDAI 
 

 

1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui keisti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio         d. 
       (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 
 

 

Direktoriaus įgaliota 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

direktorė                                          

                                                                                          Justina Černienė                                   ________________________ 
                                                                                     (Vardas, pavardė)                                                   (parašas) 

 

                                                                                                 A.V. 

  
 

 

 
 


