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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo 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 „TIKMETAS“ metalo laužo supirkimo aikštelė 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas  

Galimi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

4priedą 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas
 

 
 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

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 

02 01 10 metalų atliekos 

metalų atliekos iš 

žemės ūkio, 

sodininkystės  
-  80,0  

R4, R12 

12 01 01 

juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

juodųjų metalų 

tekinimo, šlifavimo 

atliekos  
-  10,0 

R13 (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

R4, R12 

15 01 04 metalinės pakuotės įvairi metalinė pakuotė 
-  

10,0 
 

R4, R12 
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16 01 17 juodieji metalai transporto priemonių 

metalinės detalės, 

kėbulai, skardos  
-  

100,0 

 

R4, R12 

17 04 05 geležis ir plienas metalo laužas iš 

statybos ir griovimo 

veiklos 
-  

60,0 

 

R4, R12 

17 04 07 metalų mišiniai metalų mišiniai iš 

statybos ir griovimo 

veiklos 
-  

10,0 

 

R4, R12 

19 12 02 juodieji metalai metalo laužo atliekų 

mechaninio 

apdorojimo (rūšiavimo, 

smulkinimo, 

suslėgimo, granuliavi-

mo) atliekos 

 1200 

20,0 
R13 (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

R4, R12 

20 01 40 metalai metalo laužas, 

susidarantis pas 

fizinius asmenis 
  

50,0 

 

R4, R12 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai, 

susidarantys vykdant 

ENTP tvarkymo veiklą  
  

27,0 

 

R4, R12 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris, 

susidarantis statybos ir 

griovimo veikloje 
  

10,0 

 

R4, R12 

17 04 02 aliuminis aliuminis, susidarantis 

statybos ir griovimo 

veikloje 
  

10,0 

 

R4, R12 

17 04 03 švinas švinas, susidarantis  

statybos ir griovimo 

veikloje  
  

5,0 

 

R4, R12 
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17 04 04 cinkas cinkas, susidarantis  

statybos ir griovimo 

veikloje 
  

3,0 

 

R4, R12 

17 04 06 alavas alavas, susidarantis 

statybos ir griovimo 

veikloje 
  

5,0 R13 (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4, R12 

15 01 04 metalinės pakuotės 

(aliuminis) 

metalo pakuotės iš 

aliuminio   
15,0 

 
R4, R12 

19 12 03 spalvotieji metalai  metalo laužo atliekų 

mechaninio 

apdorojimo (rūšiavimo, 

smulkinimo, 

suslėgimo, granuliavi-

mo) atliekos  

-  

25,0 

 

R4, R12 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

19 12 12 kitos mechaninio atliekų 

(įskaitant medžiagų 

mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 

19 12 11 

atliekos, susidaran-

čios rūšiuojant 

metalo laužą - 1,0 0,1 

R13 (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R1-R11 

 

 

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

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.  

Lentelės nepildomos, nes UAB „Tikmetas“ metalo laužo atliekų tvarkymo aikštelėje lentelėse nurodytų atliekų tvarkymo veiklų nevykdys.  

 

 

 

http://litlex.am.lt/LL.DLL?Tekstas=1&Id=34886&Zd=atliek%2Btvark%2Btaisykl&Vr=23&BF=4#1342z
http://litlex.am.lt/LL.DLL?Tekstas=1&Id=34886&Zd=atliek%2Btvark%2Btaisykl&Vr=23&BF=4#1343z
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.  

Įrenginio pavadinimas UAB „TIKMETAS“ metalo laužo supirkimo aikštelė 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas
 
pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Pavojingumas 
 

Atliekų paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D13, 

D14, R12, S5) ir 

pavadinimas
 
pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą 

Projektinis įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didžiausias 

leidžiamas 

paruošti naudoti 

ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 10 metalų atliekos 
metalų atliekos iš žemės 

ūkio, sodininkystės  -    

12 01 01 
juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

juodųjų metalų tekinimo, 

šlifavimo atliekos  -    

15 01 04 metalinės pakuotės įvairi metalinė pakuotė - 
   

16 01 17 juodieji metalai transporto priemonių 

metalinės detalės, kėbulai, 

skardos  

- R12 – atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

1100 1100 

17 04 05 geležis ir plienas metalo laužas iš statybos ir 

griovimo veiklos 

- 
S5: S502 rūšiavimas   

17 04 07 metalų mišiniai metalų mišiniai iš statybos 

ir griovimo veiklos 

- 
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19 12 02 juodieji metalai metalo laužo atliekų 

mechaninio apdorojimo 

(rūšiavimo, smulkinimo, 

suslėgimo, granuliavimo) 

atliekos 

- 

   

20 01 40 metalai metalo laužas, susidarantis 

pas fizinius asmenis 

- 
   

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai, 

susidarantys vykdant ENTP 

tvarkymo veiklą  

- 

   

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris, 

susidarantis statybos ir 

griovimo veikloje 

- R12 – atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

100 100 

17 04 02 aliuminis aliuminis, susidarantis 

statybos ir griovimo 

veikloje 

- 

S5: S502 rūšiavimas   

17 04 03 švinas švinas, susidarantis  

statybos ir griovimo 

veikloje  

- 

   

17 04 04 cinkas cinkas, susidarantis  

statybos ir griovimo 

veikloje 

- 

   

17 04 06 alavas alavas, susidarantis statybos 

ir griovimo veikloje 

- 
   

15 01 04 metalinės pakuotės 

(aliuminis) 

metalo pakuotės iš 

aliuminio 

- 
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19 12 03 spalvotieji metalai  metalo laužo atliekų 

mechaninio apdorojimo 

(rūšiavimo, smulkinimo, 

suslėgimo, granuliavimo) 

atliekos  

- 

   

       

Susidarančios atliekos 

Kodas pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas
 

Patikslintas pavadinimas 

 

Pavojingumas 
 

Kiekis, t/m.
 

Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 12 kitos mechaninio atliekų 

(įskaitant medžiagų 

mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 19 

12 11 

atliekos, susidarančios 

rūšiuojant metalo laužą 
- 

 

1,0 

 

R1-R12, D1 

      

 

http://litlex.am.lt/LL.DLL?Tekstas=1&Id=34886&Zd=atliek%2Btvark%2Btaisykl&Vr=23&BF=4#1342z
http://litlex.am.lt/LL.DLL?Tekstas=1&Id=34886&Zd=atliek%2Btvark%2Btaisykl&Vr=23&BF=4#1343z
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TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TL-P.1-10/2016 PRIEDAI 

 

 

1. Priimta paraiška taršos leidimui gauti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

 

2016  m.  kovo   18    d. 
           (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota  

Poveikio aplinkai vertinimo  

departamento direktorė                                    Justina Černienė                                            ________________________ 
                                                                  (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas) 

                                                    A.V. 

  

 


