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rašto Nr. (30.1)-A4E-             priedas

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

Įrenginio pavadinimas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai 
skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

TIPK leidimo sąlygos tikslinamos, nes tikslinamas atliekų sąrašas, įtraukiant į tvarkomų atliekų sąrašą  mineralines medžiagas (atliekos kodas 19 

12 09). Patikslintas tvarkomų atliekų sąrašas neįtakoja TIPK leidime nurodyto bendro didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti nepavojingų atliekų 

kiekio, nei metinio leidžiamų naudoti atliekų kiekio padidėjimo, technologinio proceso ar kokio kito kitimo. Dėl šių tikslinimų TIPK leidimo 12 punkto 

13, 14 ir 18 lentelėse pateikta informacija nesikeičia.

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

12 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, 

atliekos

Atliekų naudojimas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo 

veiklos kodas (R1–

R11) 

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m.

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6

17 01 01 betonas betono medžiagų ir gaminių laužas

17 01 02 plytos plytos, plytų ir mūro konstrukcijų 

laužas

17 01 07

betono, plytų, 

čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 0 06

įvairių inertinių statybinių medžiagų ir 

gaminių laužas

R10 - Apdorojimas 

žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos 

būklę

18819,0

Naudojamos sąvartyno 

infrastruktūros įrengimui 

ir atliekų sluoksnių 

perdengimui



2

17 05 04

gruntas ir 

akmenys, 

nenurodyti 17 05 

03

įvairūs moliniai ir smėliniai gruntai

17 09 04

mišrios statybinės 

ir griovimo 

atliekos, 

nenurodytos 

17 09 01, 17 09 02 

ir 17 09 03

perdirbimui ar naudojimui 

netinkamos įvairios mišrios statybos 

ir griovimo atliekos, likusios po 

rūšiavimo statybvietėje, kuriose nėra 

pavojingųjų medžiagų

19 12 09

mineralinės 

medžiagos (pvz., 

smėlis, akmenys)

smėlis, akmenys, žemė bei kitos 

mineralinių medžiagų priemaišos

20 02 01 biologiškai 

skaidžios atliekos

medžių, krūmų lapai ir šakos, žolė, 

sodo daržo bei kitos žaliosios 

atliekos

R3 - Organinių 

medžiagų, 

nenaudojamų kaip 

tirpikliai, perdirbimas 

ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo 

procesus)

9628 Pagaminamas kompostas

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

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

Tolimesnis atliekų apdorojimas
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1 2 3 4 5 6

17 01 01 betonas betono 

medžiagų ir 

gaminių laužas 

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę

17 01 02 plytos plytos, plytų ir 

mūro 

konstrukcijų 

laužas

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę

17 01 07

betono, plytų, 

čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 0 06

įvairių inertinių 

statybinių 

medžiagų ir 

gaminių laužas

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę

17 05 04

gruntas ir 

akmenys, 

nenurodyti 17 05 

03

įvairūs 

moliniai ir 

smėliniai 

gruntai 

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę

17 09 04

mišrios statybinės 

ir griovimo 

atliekos, 

nenurodytos 

17 09 01, 17 09 02 

ir 17 09 03

perdirbimui ar 

naudojimui 

netinkamos 

įvairios 

mišrios 

statybos ir 

griovimo 

atliekos, 

likusios po 

rūšiavimo 

statybvietėje, 

kuriose nėra 

pavojingųjų 

medžiagų

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

6976

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę
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19 12 09

mineralinės 

medžiagos (pvz., 

smėlis, akmenys)

smėlis, 

akmenys, 

žemė bei kitos 

mineralinių 

medžiagų 

priemaišos

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R10 - Apdorojimas žemėje, 

naudingas žemės ūkiui ar 

gerinantis aplinkos būklę

20 02 01 biologiškai 

skaidžios atliekos

medžių, 

krūmų lapai ir 

šakos, žolė, 

sodo daržo bei 

kitos žaliosios 

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)

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų

20 01 02 stiklas įvairios stiklo 

atliekos: 

lakštinis 

stiklas, stiklo 

blokeliai, 

stiklo paketai, 

pakuotės ir 

pan.

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas

15 01 07 stiklo pakuotės buteliai, 

stiklainiai ir 

pan.

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R5 – Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas

19 12 05 stiklas įv. stiklo 

atliekų 

rūšiavimo 

metu susidaręs 

stiklas

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R5 – Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas
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20 03 07
didelių gabaritų 

atliekos

didelių 

gabaritų 

atliekos

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų 

laikymas

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų

D1 - Išvertimas ant žemės ar po 

žeme

20 03 07
didelių gabaritų 

atliekos
kelmai

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai 

gauti;

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų

19 12 02 juodieji metalai metalai iš 

didžiųjų 

atliekų 

ardymo 

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas

19 12 07 mediena, 

nenurodyta 19 12 

06

mediena iš 

didžiųjų 

atliekų 

ardymo 

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai 

gauti;

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų

19 12 10 degiosios atliekos 

(iš atliekų gautas 

kuras)

degiosios 

atliekos iš 

didžiųjų 

atliekų 

ardymo

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti
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19 12 12 kitos mechaninio 

atliekų (įskaitant 

medžiagų 

mišinius) 

apdorojimo 

atliekos, 

nenurodytos 

19 12 11

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti

19 12 12 kitos mechaninio 

atliekų (įskaitant 

medžiagų 

mišinius) 

apdorojimo 

atliekos, 

nenurodytos 

19 12 11

po mechaninio 

apdorojimo 

susidariusios 

netinkamos 

perdirbti 

atliekos iš:

- didžiųjų 

atliekų 

apdorojimo;

- biologiškai 

skaidžių 

atliekų 

apdorojimo

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų 

laikymas

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai 

gauti;

D1 - Išvertimas ant žemės ar po 

žeme

20 03 01**

mišrios 

komunalinės 

atliekos

mišrios 

komunalinės 

atliekos

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų 

laikymas

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų

Pastaba: **Tik išimtinais atvejais, jei Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginys negalės veikti (įrenginio 

gedimo ar kitais nenumatytais atvejais) ir nebus kur dėti nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų, jos bus laikomos Panevėžio regioninio nepavojingų 

atliekų sąvartyne. PRATC įsipareigoja tik šiais išimtinais atvejais priimti į sąvartyną neapdorotas mišrias komunalines atliekas (atliekų kodas 20 03 01). 

Pradėjus veikti MBA įrenginiams, šios atliekos bus perduodamos į MBA įrenginius tolimesniam jų sutvarkymui. Jokiais kitais atvejais nerūšiuotos 

mišrios komunalinės atliekos Sąvartyne nebus laikomos.



TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 

NR. T-P.4-3/2015 PRIEDAI

1. Sprendimas dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio 
nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto 
atliekų sekcijos TIPK leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir patikslinimo.
2. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų 
sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais.
3. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų 
sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, asbesto atliekų sekcijos Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas su priedais.
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