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partamento 2011 m. birželio mėn. 27 d. išduotą, 2012 m. rugsėjo 17 d. koreguotą, 2014 m.kovo 5 d. 

koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr.P2-5/061. 
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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. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio 

 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

 

Galimi atliekų tvarky-

mo būdai (veiklos)
 

pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Kodas pa-

gal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas pavadini-

mas 

Pavojingumas
 

 
pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio na-

šumas, t. 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas lai-

kyti atliekų 

kiekis, t 
 

Laikymo veiklos 

kodas ((R13 ir 

(ar) D15) ir pa-

vadinimas pagal 

Atliekų tvarky-

mo taisyklių 4 

priedą 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02 05 02 

Nuotekų valymo 

jų susidarymo 

vietoje dumblas 

Pieno pramonės nuo-

tekų valymo dumblas 

(I-a kategorija, A kla-

sės, stabilizuotas) 

- 

300 10 

 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų lai-

kymas (išskyrus 

laikinąjį laikymą 

atliekų susidary-

mo vietoje iki jų 

surinkimo)) 

 

R3 

19 08 12 

Biologinio pra-

moninių nuote-

kų valymo 

dumblas, nenu-

rodytas 19 08 11 

 

Dumblas iš gamybinių  

nuotekų,  biologinio 

valymo įrenginių 

-  

R3 

02 01 03 
Augalų audinių 

atliekos 
Šiaudai, spaliai, šienas 

- 
  

 

 

R3 

02 01 07 
Miškininkystės 

atliekos 

Medžių šakos, šaknys, 

spygliai 

- 
  

 R3 
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03 01 05 

pjuvenos, drož-

lės, skiedros, 

mediena, me-

dienos drožlių 

plokštės ir fane-

ra, nenurodyti 

03 01 04 

Pjuvenos, drožlės, 

skiedros, mediena 

- 

  

  

R3 

15 01 01 

Popieriaus ir 

kartono pakuo-

tės 

Popierinės ir kartoni-

nės pakavimo medžia-

gos 

- 

  

R13(R1–R12 

veiklomis nau-

doti skirtų atlie-

kų laikymas (iš-

skyrus laikinąjį 

laikymą atliekų 

susidarymo vie-

toje iki jų surin-

kimo)) 

R3 

20 01 01 
Popierius ir kar-

tonas 

Atskirai surinktas po-

pierius ir kartonas 

- 
  

R3 

20 01 38 
Mediena, nenu-

rodyta 20 01 37 
Mediena 

- 
  

R3 

20 02 01 
Biologiškai suy-

rančios atliekos 

Lapai, žolė, smulkios 

šakelės, želdynų atlie-

kos, krūmokšniai 

(įskaitant kapinių at-

liekas) 

- 

  

 

R3 

02 03 04 

Medžiagos, ne-

tinkamos vartoti 

ar perdirbti 

Augalinės kilmės pro-

duktai, kurie dėl ko-

mercinių priežasčių 

nėra skirti vartoti 

žmonėms; Augalinės 

kilmės maisto atliekos 

- 

2724 
*žr. lentelę 

žemiau 

 

 

 

R3 

02 03 99 
Kitaip neapi-

brėžtos atliekos 

Kitos augalinės kilmės 

atliekos; Grūdai, sa-

lyklas, sėklos, grūdų 

valymo atliekos ir kt. 

- 

  

  

R3 

20 01 25 
Maistinis aliejus 

ir riebalai 

Atskirai surinktas 

maistinis aliejus ir 

riebalai 

- 

  

 R3 



4 

 

  

19 08 09 

Atskyrus aly-

vą/vandenį gau-

tas riebalų ir 

alyvos mišinys, 

kuriame yra tik 

maistinio alie-

jaus ir riebalų 

Margarino gamybos 

atliekos, iš riebalų 

gaudyklių atskirtas 

riebalų ir alyvos miši-

nys 

- 

  

  

R3 

16 03 06 

Organinės atlie-

kos, nenurody-

tos 16 03 05 

Neatitiktinės, su pasi-

baigusiu galiojimo 

terminu prekių, gami-

nių partijos 

- 

 
*žr. lentelę 

žemiau 

 

 

R13 (R1–R12 

veiklomis nau-

doti skirtų atlie-

kų laikymas (iš-

skyrus laikinąjį 

laikymą atliekų 

susidarymo vie-

toje iki jų surin-

kimo)) 

 

 

 

R3 

02 07 04 

Medžiagos, ne-

tinkamos vartoti 

ar perdirbti 

Alkoholiniai ir neal-

koholiniai gėrimai 

- 

  

 

R3 

02 07 99 
Kitaip neapi-

brėžtos atliekos 

Alus ir kiti gazuoti 

alkoholiniai ir nealko-

holiniai gėrimai 

- 

  

 

R3 

02 05 01 

Medžiagos, ne-

tinkamos vartoti 

ar perdirbti 

Pienas, varškė, fer-

mentiniai sūriai ir kt. 

pieno pramonės atlie-

kos netinkamos žmo-

nių maistui (III kat. 

ŠGP) 

- 

  

 

R3 

02 06 01 

medžiagos, ne-

tinkamos varto-

ti ar perdirbti 

Produktai su pasibai-

gusiu tinkamumo var-

toti terminu, su pažeis-

ta prekine pakuote, 

neatitiktiniai gamybos 

produktai netinkami 

vartoti pagal tiesioginę 

paskirtį. Duonos ir 

konditerijos produktų 

gamybos atliekos 

- 

  

  

R3 
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03 03 01 

medžio žievės 

ir medienos at-

liekos 

medžio žievės ir me-

dienos atliekos 

- 

 10 

 

 

 

R3 

03 01 01 

medžio žievės 

ir kamščiame-

džio atliekos 

medžio žievės ir 

kamščiamedžio atlie-

kos 

- 

 10 

 

 

 

R3 

02 04 99 
kitaip neapi-

brėžtos atliekos 

neatitiktinės prekės, 

tirpalai su cukrumi, 

fruktoze, dekstroze, 

runkelių apdorojimo 

atliekos 

- 

 10 

  

R3 

20 01 08 

Biologiškai suy-

rančios virtuvių 

ir valgyklų at-

liekos 

Augalinės ir gyvulinės 

kilmės atliekų mišinys 

(III kat. ŠGP) 

- 

  

 

R13 (R1–R12 

veiklomis nau-

doti skirtų atlie-

kų laikymas (iš-

skyrus laikinąjį 

laikymą atliekų 

susidarymo vie-

toje iki jų surin-

kimo)) 

 

R3 

02 02 03 

Vartoti ar per-

dirbti netinka-

mos medžiagos 

Gyvūninės kilmės 

maisto produktai, ku-

rie dėl komercinių 

priežasčių nėra skirti 

vartoti žmonėms, 

maisto produktų ga-

mybos atliekos (III 

kat. ŠGP) 

- 

2016 
*žr. lentelę 

žemiau 

R3 

02 02 99 
Kitaip neapi-

brėžtos atliekos 

Kitos gyvūninio mais-

to ruošimo atliekos 

(III kat. ŠGP) 

- 

  

R3 

Pastaba.  

*lentelė, kurioje nurodytas vienu metu didžiausi laikomi atliekų kiekiai: 

 

Atliekų kodai Vienu metu didžiausi laikomi atliekų kiekiai, t 

02 01 03, 02 01 07, 03 01 05, 20 01 38, 20 02 01, 16 03 06, 02 07 04, 02 

07 99, 02 05 01, 15 01 01, 20 01 01, 02 06 01 

72 

02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 19 08 09, 20 01 08, 02 02 03, 02 02 99 30 
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2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. Lentelė nepildoma, nes UAB „Rokvesta" atliekų tvar-

kymo veikla S8 nebus vykdoma. 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio 

 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla 

Kodas pa-

gal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingu-

mas pagal 

Atliekų tvar-

kymo taisyk-

lių 2 priedą
 

Atliekų naudo-

jimo veiklos 

kodas (R1– 

R11) ir pavadi-

nimas pagal At-

liekų tvarkymo 

taisyklių  

4 priedą 

Projektinis įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didžiausias leidžia-

mas naudoti atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 05 02 

Nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas 

Pieno pramonės nuotekų 

valymo dumblas (I-a kate-

gorija, A klasės, stabili-

zuotas) 

- 

R3 (Organinių 

medžiagų, nenau-

dojamų kaip tir-

pikliai, perdirbi-

mas ir (arba) at-

naujinimas (įskai-

tant kompostavi-

mą ir kitus biolo-

ginio pakeitimo 

procesu) 

300 

 

 

 

 

300 

19 08 12 

Biologinio pramo-

ninių nuotekų va-

lymo dumblas, ne-

nurodytas 19 08 11 

Dumblas iš gamybinių  

nuotekų,  biologinio valy-

mo įrenginių 

- 

02 01 03 
Augalų audinių at-

liekos 
Šiaudai, spaliai, šienas 

- 
  

 

02 01 07 
Miškininkystės at-

liekos 

Medžių šakos, šaknys, 

spygliai 

- 
  

 

03 01 05 

pjuvenos, drožlės, 

skiedros, mediena, 

medienos drožlių 

plokštės ir fanera, 

nenurodyti 03 01 04 

Pjuvenos, drožlės, skied-

ros, mediena 

- 

  

 

15 01 01 
Popieriaus ir karto-

no pakuotės 

Popierinės ir kartoninės 

pakavimo medžiagos 

- 
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20 01 01 
Popierius ir karto-

nas 

Atskirai surinktas popie-

rius ir kartonas 

- 
  

 

20 01 38 
Mediena, nenuro-

dyta 20 01 37 
Mediena 

- 
  

 

20 02 01 
Biologiškai suyran-

čios atliekos 

Lapai, žolė, smulkios ša-

kelės, želdynų atliekos, 

krūmokšniai (įskaitant 

kapinių atliekas) 

- 

  

 

02 03 04 

Medžiagos, netin-

kamos vartoti ar 

perdirbti 

Augalinės kilmės produk-

tai, kurie dėl komercinių 

priežasčių nėra skirti var-

toti žmonėms; Augalinės 

kilmės maisto atliekos 

- 

R3 (Organinių 

medžiagų, ne-

naudojamų kaip 

tirpikliai, per-

dirbimas ir (ar-

ba) atnaujinimas 

(įskaitant kom-

postavimą ir 

kitus biologinio 

pakeitimo pro-

cesu) 

 

 

02 03 99 
Kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

Kitos augalinės kilmės 

atliekos; Grūdai, salyklas, 

sėklos, grūdų valymo at-

liekos ir kt. 

- 

2724 

 

2724 

20 01 25 
Maistinis aliejus ir 

riebalai 

Atskirai surinktas maisti-

nis aliejus ir riebalai 

- 
 

 

19 08 09 

Atskyrus aly-

vą/vandenį gautas 

riebalų ir alyvos 

mišinys, kuriame 

yra tik maistinio 

aliejaus ir riebalų 

Margarino gamybos atlie-

kos, iš riebalų gaudyklių 

atskirtas riebalų ir alyvos 

mišinys 

- 

 

 

16 03 06 

Organinės atliekos, 

nenurodytos 16 03 

05 

neatitiktinės, su pasibaigu-

siu galiojimo terminu pre-

kių, gaminių partijos 

- 

  

 

02 07 04 

Medžiagos, netin-

kamos vartoti ar 

perdirbti 

Alkoholiniai ir nealkoho-

liniai gėrimai 

- 

  

 

02 07 99 
Kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

Alus ir kiti gazuoti alkoho-

liniai ir nealkoholiniai gė-

rimai 

- 
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02 05 01 

Medžiagos, netin-

kamos vartoti ar 

perdirbti 

Pienas, varškė, fermenti-

niai sūriai ir kt. pieno 

pramonės atliekos netin-

kamos žmonių maistui (III 

kat. ŠGP) 

- 

  

 

03 03 01 
medžio žievės ir 

medienos atliekos 

medžio žievės ir medienos 

atliekos 

- 
  

 

03 01 01 

medžio žievės ir 

kamščiamedžio 

atliekos 

medžio žievės ir kamš-

čiamedžio atliekos 

- 

R3 (Organinių 

medžiagų, ne-

naudojamų kaip 

tirpikliai, per-

dirbimas ir (ar-

ba) atnaujinimas 

(įskaitant kom-

postavimą ir 

kitus biologinio 

pakeitimo pro-

cesu) 

 

 

02 06 01 

medžiagos, netin-

kamos vartoti ar 

perdirbti 

Produktai su pasibaigusiu 

tinkamumo vartoti termi-

nu, su pažeista prekine 

pakuote, neatitiktiniai 

gamybos produktai netin-

kami vartoti pagal tiesio-

ginę paskirtį. Duonos ir 

konditerijos produktų 

gamybos atliekos 

- 

 

 

02 04 99 
kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

neatitiktinės prekės, tirpa-

lai su cukrumi, fruktoze, 

dekstroze, runkelių apdo-

rojimo atliekos 

- 

 

 

20 01 08 

Biologiškai suyran-

čios virtuvių ir val-

gyklų atliekos 

Augalinės ir gyvulinės 

kilmės atliekų mišinys (III 

kat. ŠGP) 

- 

  

 

02 02 03 

Vartoti ar perdirbti 

netinkamos me-

džiagos 

Gyvūninės kilmės maisto 

produktai, kurie dėl ko-

mercinių priežasčių nėra 

skirti vartoti žmonėms, 

maisto produktų gamybos 

atliekos (III kat. ŠGP) 

- 

 2016 

 

 

2016 

02 02 99 
Kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

Kitos gyvūninio maisto 

ruošimo atliekos (III kat. 

ŠGP) 

- 
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19 12 07 

Mediena, nenuro-

dyta 19 12 06 

 

Komposto sijojimo atlie-

kos 

- 

 65 

 

65 

19 12 12 kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytos 19 12 

11 

biomasė 

- 

 2000 

 

 

 

2000 

Susidarančios atliekos 

Kodas pa-

gal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 Patikslintas 

pavadinimas 

 

Pavojingumas pagal At-

liekų tvarkymo taisyklių 

2 priedą
 

Kiekis, t/m.
 Galimi atliekų tvarkymo 

būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 07 Mediena, nenuro-

dyta 19 12 06 

Komposto si-

jojimo atliekos 
- 65 R3 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. Lentelė nepildoma, nes UAB „Rokvesta“ nenumato šalinti atliekų. 
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio 

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

  

Kodas
 
pa-

gal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo tai-

syklių 2 priedą
 

Atliekų paruo-

šimo naudoti ir 

(ar) šalinti veik-

los kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 

pagal Atliekų 

tvarkymo taisyk-

lių 4 priedą 

Projektinis įrengi-

nio našumas, t/m.
 

Didžiausias lei-

džiamas paruošti 

naudoti ir (ar) 

šalinti atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 05 02 
Nuotekų valymo jų susi-

darymo vietoje dumblas 

Pieno pramonės nuotekų 

valymo dumblas (I-a ka-

tegorija, A klasės, stabili-

zuotas) 

- 

R12 (atliekų 

būsenos ar sudė-

ties pakeitimas, 

prieš vykdant su 

jomis bet kurią 

iš R1-R11 veik-

lų); 

S5 (atliekų pa-

ruošimas naudoti 

ar šalinti) 

 

300 300 

19 08 12 

Biologinio pramoninių 

nuotekų valymo dumblas, 

nenurodytas 19 08 11 

Dumblas iš gamybinių  

nuotekų,  biologinio va-

lymo įrenginių 

- 

02 01 03 Augalų audinių atliekos Šiaudai, spaliai, šienas -    

02 01 07 Miškininkystės atliekos 
Medžių šakos, šaknys, 

spygliai 

- 
   

03 01 05 

pjuvenos, drožlės, skied-

ros, mediena, medienos 

drožlių plokštės ir fanera, 

nenurodyti 03 01 04 

Pjuvenos, drožlės, skied-

ros, mediena 

- 

   

15 01 01 
Popieriaus ir kartono pa-

kuotės 

Popierinės ir kartoninės 

pakavimo medžiagos 

- 
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20 01 01 Popierius ir kartonas 
Atskirai surinktas popie-

rius ir kartonas 

- 
   

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 20 

01 37 
Mediena 

- 
   

20 02 01 
Biologiškai suyrančios 

atliekos 

Lapai, žolė, smulkios 

šakelės, želdynų atliekos, 

krūmokšniai (įskaitant 

kapinių atliekas) 

- R12 (atliekų 

būsenos ar sudė-

ties pakeitimas, 

prieš vykdant su 

jomis bet kurią 

iš R1-R11 veik-

lų); 

S5 (atliekų pa-

ruošimas naudoti 

ar šalinti) 

 

  

02 03 04 
Medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

Augalinės kilmės pro-

duktai, kurie dėl komer-

cinių priežasčių nėra skir-

ti vartoti žmonėms; Au-

galinės kilmės maisto 

atliekos 

- 

2724 2724 

02 03 99 
Kitaip neapibrėžtos atlie-

kos 

Kitos augalinės kilmės 

atliekos; Grūdai, salyk-

las, sėklos, grūdų valymo 

atliekos ir kt. 

- 

   

20 01 25 
Maistinis aliejus ir rieba-

lai 

Atskirai surinktas maisti-

nis aliejus ir riebalai 

- 
   

19 08 09 

Atskyrus alyvą/vandenį 

gautas riebalų ir alyvos 

mišinys, kuriame yra tik 

maistinio aliejaus ir rie-

balų 

Margarino gamybos at-

liekos, iš riebalų gaudyk-

lių atskirtas riebalų ir 

alyvos mišinys 

- 

   

16 03 06 
Organinės atliekos, nenu-

rodytos 16 03 05 

neatitiktinės, su pasibai-

gusiu galiojimo terminu 

prekių, gaminių partijos 

- 

   

02 07 04 
Medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

Alkoholiniai ir nealkoho-

liniai gėrimai 

- 
   

02 07 99 
Kitaip neapibrėžtos atlie-

kos 

Alus ir kiti gazuoti alko-

holiniai ir nealkoholiniai 

gėrimai 

- 
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02 05 01 
Medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

Pienas, varškė, fermenti-

niai sūriai ir kt. pieno 

pramonės atliekos netin-

kamos žmonių maistui 

(III kat. ŠGP) 

- 

   

03 03 01 
medžio žievės ir medie-

nos atliekos 

medžio žievės ir medie-

nos atliekos 

- 
   

03 01 01 
medžio žievės ir kamš-

čiamedžio atliekos 

medžio žievės ir kamš-

čiamedžio atliekos 

- 
   

02 06 01 
medžiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

Produktai su pasibaigu-

siu tinkamumo vartoti 

terminu, su pažeista pre-

kine pakuote, neatitikti-

niai gamybos produktai 

netinkami vartoti pagal 

tiesioginę paskirtį. Duo-

nos ir konditerijos pro-

duktų gamybos atliekos 

- 

   

02 04 99 
kitaip neapibrėžtos atlie-

kos 

neatitiktinės prekės, tir-

palai su cukrumi, frukto-

ze, dekstroze, runkelių 

apdorojimo atliekos)  

- 

   

20 01 08 
Biologiškai suyrančios vir-

tuvių ir valgyklų atliekos 

Augalinės ir gyvulinės kil-

mės atliekų mišinys (III kat. 

ŠGP) 

- 

R12 (atliekų bū-

senos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų); 

S5 (atliekų paruo-

šimas naudoti ar 

šalinti) 

 

  

02 02 03 
Vartoti ar perdirbti netin-

kamos medžiagos 

Gyvūninės kilmės maisto 

produktai, kurie dėl ko-

mercinių priežasčių nėra 

skirti vartoti žmonėms, 

maisto produktų gamy-

bos atliekos (III kat. 

ŠGP) 

- 

2016 2016 

02 02 99 
Kitaip neapibrėžtos atlie-

kos 

Kitos gyvūninio maisto 

ruošimo atliekos (III kat. 

ŠGP) 

- 
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19 12 07 
Mediena, nenurodyta 19 

12 06 

Komposto sijojimo atlie-

kos 

- 
 65 65 

 

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 atliekų tvarkymo 

būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 12 kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytos 19 12 

11 

išpakavimo 

metu 

susidariusios 

perdirbimui 

netinkamos 

pakuotės 

 

 

- 

 

34,56 

R1, D1 

15 01 02 

plastikinės (kartu su 

PET (polietilente-

reftalatas)) pakuo-

tės 

plastikinės 

pakuotės 

 

- 
1,04 R3 

19 12 12 kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų 

mišinius), 

nenurodytos 19 12 

11 

biomasė - 2000 R3 

 

LEIDIMO PRIEDAI 

 

1. Paraiška Taršos leidimui gauti (elektroninė versija); 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (elektroninė versija); 

3. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

 


