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(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. LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. rugpjūčio 

14 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. P2-1/124, koreguotas 2013 

m. balandžio 23 d. 

3. Leidimo priedai. 

 

 

 

 

 

Pakeistas       2016   m.   gruodžio  20  d. 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo  

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, 

atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktoriaus funkcijas                 Justina Černienė       __________________ 
                                                             (Vardas, pavardė)                         (parašas) 

                                                               A.V. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių  

3 priedo 4 priedėlis A dalis 

 

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  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

 

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 

Tvarkomos atliekos    

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos 
gyventojų transporto priemonių 

netinkamos naudoti padangos 

R13 
 

R3, R5, R1 

17 01 07 
betono, plytų, čerpių ir keram. 

gaminių mišiniai 

betono, plytų, mūro, keramikos 

laužas 

R13 
 

R5 

17 06 04 izoliacinės medžiagos akmens vatos, stiklo vatos atraižos 
R13, D15 

 
R5, D1 

20 01 01 popierius ir kartonas 
popieriaus/kartono dirbiniai, 

knygos, spauda 

R13 
 

R3 

20 01 02 stiklas 
įvairūs stikliniai daiktai, lakštinis 

stiklas, kt. 

R13 
 

R5 

20 01 11 tekstilės gaminiai 
užuolaidos, patalynė, minkšti 

žaislai, kt. 

R13, D15 
 

R3, D1 
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20 01 36 
nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga 

lygintuvai, virduliai, ventiliatoriai, 

radijo, telefono aparatai, šviestuvai, 

kt. 

R13 
 

R4, R5 

20 01 39 plastikai 

plėvelės, plastikinė tara, įvairūs 

buityje naudojami plastikiniai 

daiktai 

R13 
 

R3 

20 01 40 metalai 
įvairūs buityje naudojami 

metaliniai daiktai 

R13 
 

R4 

20 02 01 biologiškai skaidžios atliekos 

medžių, krūmų lapai ir šakos, žolė, 

sodo daržo ir kitos žaliosios 

atliekos 

R13 
 

R3, R12 

20 03 07 didelių gabaritų atliekos 
įvairūs baldai, durys, langai, kiti 

dideli buityje naudojami daiktai 

D15, R13 
 

R3,R4,R12,D1 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 
 

 
 

19 12 07 mediena 
medinės baldų, langų, durų ir dalys 

ir pan. 

R13, D15 
 

R3, R1, D1 

19 12 12 
kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos  

netinkamos perdirbti ar kitaip 

panaudoti baldų dalys iš plastiko, 

stiklo, medžio drožlių plokščių   

R13, D15 
 

R1, D1 

 

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

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.  

Lentelės nepildomos, nes nebus vykdomos lentelėse nurodytos atliekų tvarkymo veiklos. 

 

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

Įrenginio pavadinimas  Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 
 

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 

20 03 07 didelių gabaritų atliekos 
įvairūs baldai, durys, langai, kiti 

dideli buityje naudojami daiktai 
R12 300 
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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 tvarkyti 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 leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas     Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio 

srauto pavadinimas 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui 

skirtų atliekų laikymas 

Tolimesnis 

atliekų 

apdorojimas 

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 7 8 

Tvarkomos atliekos     

TS-02 

Nechlorintos, 

nehalogenintos 

alyvų atliekos 

13 02 08* 

kita variklio, pavarų dėžės 

ir tepamoji alyva 

įvairūs netinkami naudoti 

tepalai 

 

R13, D15 0,400 

 

R9, D10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-03 

Naftos produktais 

užteršti dumblai, 

gruntai ir atliekos 

15 02 02* 

absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingomis medžiagomis 

tepaluotos pašluostės, tepaluoti 

drabužiai, naudoti sorbentai ir 

pan. 

 

 

D15 
0,100 

 

 

D10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-05 

Ozono sluoksnį 

ardančios 

medžiagos 

20 01 23* 

Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 

 

netinkami naudojimui buitiniai 

šaldytuvai, šaldikliai 

 

R13 
3,000 

 

R4, R5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  16 06 01* 
švino akumuliatoriai netinkami naudoti transporto 

priemonių švino akumuliatoriai 

 

 

R13, D15 

0,500 

 

 

R4,R6,D8,D9 

TS-06 

Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos 

20 01 33* 

baterijos ir akumuliatoriai, 

nurodyti 160601, 160602 

arba 160603 ir nerūšiuotos 

baterijos ir akumuliatoriai, 

kuriuose yra tokių baterijų 

įvairios netinkamos naudoti 

nešiojamos baterijos ir 

akumuliatoriai  (šarminės, 

nikelio kadmio, nikelio metalo 

hidrido, ličio jonų ir kt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-10 

Naudoti netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos 

16 01 07* 
tepalų filtrai netinkami naudoti transporto 

priemonių filtrai 

R13, D15 
 

R4, R12, D10 

16 01 13* 
stabdžių skystis 

 

netinkamas naudoti 

automobilių stabdžių skystis 

R13, D15 
0,54 

R6, D10  

16 01 14* 

aušinamieji skysčiai 

kuriuose yra pavojingų 

medžiagų 

netinkamas naudoti transporto 

priemonių variklių aušinimo 

skystis 

 

R13, D15  

 

R6, D10  

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios 

dalys nenurodytos 160107-

160111, 160113 ir 160114 

naudoti kuro, oro filtrai, 

tepaliniai amortizatoriai ir pan. 

 

R13, D15  

 

R4, R12, D10  

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-11 

Elektrotechnikos ir 

elektronikos 

pavojingos atliekos 

20 01 35* 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 200121 ir 

200123, kurioje yra 

pavojingų sudedamųjų dalių 

 

televizoriai, monitoriai, 

spausdintuvai, kopijavimo 

aparatai, kompiuteriai, 

faksimiliniai aparatai, mobilieji 

telefonai ir kt. 

 

R13 

3,000 

 

R4, R5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-13 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
06 04 04* 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

 

įvairūs termometrai ir kt. 

D15 

0,155 

D10 

 20 01 21* 

dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

įvairios dienos šviesos lempos: 

pailgos, kompaktinės 

D15 D9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-18 

Rūgštinių tirpalų 

atliekos, rūgštys, 

rūgštis išskiriančios 

atliekos 

20 01 14* 

 

rūgštys 

įvairūs buityje naudojami 

valikliai ir buitinės rūgštys 

(acto, fosforo, druskos ir kt.) 

 

R13, D15 
0,02 

 

R6, D9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-21 

Atliekos, turinčios 

asbesto, gipso 

izoliacinės 

statybinės 

medžiagos 

17 06 05* 

statybinės medžiagos, 

turinčios asbesto 

stogų asbocementinė danga, 

kitos statybinės medžiagos ir 

gaminiai, turintys asbesto 

 

D15 

8,000 

 

D5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-22 

Organinių cheminių 

procesų atliekos, 

atliekos, kuriose yra 

organinių tirpiklių, 

tirpikliai ir tirpiklių 

mišiniai 

(nechlorintos, 

nehalogenintos 

20 01 13* 

 

tirpikliai 

 

įvairūs buityje naudojami dažų 

tirpikliai 

 

R13, D15 

0,01 

 

R2, D10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-23 

Dažų, lakų, stiklo 

emalių, klijų ir 

hermetikų atliekos 

(nechlorintos, 

nehalogenintos) 

20 01 27* 

Dažai, rašalas, klijai ir 

dervos, kuriose yra 

pavojingųjų medžiagų 

netinkami naudojimui buityje 

naudojamų dažų, klijų, dervų, 

hermetikų, montav. putų ir kt. 

likučiai 

 

D15 

0,400 

 

D8, D9  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-31 

Kietosios atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų 

15 01 10* 

pakuotės, kuriuose yra 

pavojingų medžiagų likučių 

arba kurios yra jomis 

užterštos 

įvairios buityje naudojamos 

chemijos gaminių pakuotės 

 

D15 
0,200 

 

D9, D10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-32 

Skystosios atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų 

20 01 29* 

Plovikliai, kuriose yra 

pavojingųjų medžiagų 

įvairūs netinkami naudojimui 

buitinės chemijos plovikliai 

 

D15 
0,010 

 

D8, D9 

 

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

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos. 

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

Lentelės nepildomos, nes nevykdys lentelėse nurodytų pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklų. 

 

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų 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 tvarkyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO Nr. P2-1/124 / TL-P.3-32/2016 PRIEDAI 

 

 

 

1. Priimta paraiška taršos leidimui pakeisti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  m.     gruodžio  20  d. 
  (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo  

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, 

atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktoriaus funkcijas                                    Justina Černienė                                            ________________________ 
                                                                                           (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas) 

                                                                                    A.V. 

  

 


