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UAB „Tolmeta“ Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir kitų nepavojingųjų atliekų supirkimo, 
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Leidimą sudaro: 22 puslapiai  

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 

paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas  

 

2. Leidimo priedai. 
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A. V. 



2 

 

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 „Tolmeta“ juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir kitų atliekų supirkimo, laikymo ir pardavimo punktas 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02 01 10 metalų atliekos metalų atliekos nepavojingosios 50 000 1500 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 12 06 brokuoti šablonai brokuoti šablonai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

12 01 01 

juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

12 01 02 
juodųjų metalų 

dulkės ir dalelės 

juodųjų metalų dulkės 

ir dalelės 
nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

16 01 16 
suskystintų dujų 

balionai 

suskystintų dujų 

balionai 
nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 10 01 
geležies ir plieno 

atliekos 

geležies ir plieno 

atliekos 
nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 01 40 metalai metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

12 01 03 

spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

nepavojingosios 600 100 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 01 04 
spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 

spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 
nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

17 04 01 
varis, bronza, 

žalvaris 
varis, bronza, žalvaris nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 04 02 aliuminis aliuminis nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

17 04 03 švinas švinas nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 04 04 cinkas cinkas nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

17 04 06 alavas alavas nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 04 07 metalų mišiniai metalų mišiniai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

19 12 03 spalvotieji metalai spalvotieji metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 01 40 metalai metalai nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

16 01 06 

eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

eksploatuoti 

netinkamos transporto 

priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

nepavojingosios 1200 200 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 02 14 

Nebenaudojama 

įranga, nenurodyta 

16 02 09–16 02 13 

Nebenaudojama 

elektros ir elektroninė 

įranga (nepavojingi 

stambūs namų 

apyvokos prietaisai)  

nepavojingosios 120 20 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R3 – organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus); 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 - R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

S4– išvežimas2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 02 16 

Sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, 

nenurodytos 16 02 

15 

Sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos  

elektros ir elektroninės 

įrangos ( įvairios 

nepavojingosios 

atliekos išimtos iš 

stambių namų 

apyvokos prietaisų)   

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R3 – organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus); 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 - R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

S4– išvežimas2 
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Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Galimi atliekų tvarkymo 

būdai pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 

1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t  

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 01 36 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 

21, 20 01 23 ir 20 

01 35 

Nebenaudojama 

elektros ir elektroninė 

įranga (nepavojingi 

stambūs namų 

apyvokos prietaisai) 

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas1 

R3 – organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus); 

R4 – metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 - R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

S4– išvežimas2 

 

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

Lentelė nepildoma, pavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Lentelė nepildoma, atliekos nenaudojamos. 
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4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Lentelė nepildoma, atliekos nešalinamos. 

 

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

Įrenginio pavadinimas UAB „Tolmeta“ juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir kitų atliekų supirkimo, laikymo ir pardavimo punktas 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

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 nepavojingosios 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 

S5 - atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

(S503 – smulkinimas, 

S507 – supjaustymas) 

50 000 50 000 

10 12 06 brokuoti šablonai brokuoti šablonai nepavojingosios 

12 01 01 
juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 
nepavojingosios 

12 01 02 
juodųjų metalų dulkės ir 

dalelės 

juodųjų metalų dulkės ir 

dalelės 
nepavojingosios 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 

16 01 16 suskystintų dujų balionai suskystintų dujų balionai nepavojingosios 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas nepavojingosios 

19 10 01 geležies ir plieno atliekos geležies ir plieno atliekos nepavojingosios 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

20 01 40 metalai metalai nepavojingosios 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

nepavojingosios 1 200 1 200 
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Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Kiekis, 

t/m. 
Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

02 01 10 metalų atliekos metalų atliekos nepavojingosios 

50 000 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas)2 

10 12 06 brokuoti šablonai brokuoti šablonai nepavojingosios 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

12 01 01 
juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

juodųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 
nepavojingosios 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

12 01 02 
juodųjų metalų dulkės ir 

dalelės 

juodųjų metalų dulkės ir 

dalelės 
nepavojingosios 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 
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Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Kiekis, 

t/m. 
Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

16 01 16 suskystintų dujų balionai suskystintų dujų balionai nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 
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Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Kiekis, 

t/m. 
Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

19 10 01 geležies ir plieno atliekos 
geležies ir plieno 

atliekos 
nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 
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Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą 

Kiekis, 

t/m. 
Galimi atliekų tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

20 01 40 metalai metalai nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei 

skysčių, nei kitų 

pavojingų sudedamųjų 

dalių 

nepavojingosios 

1 200 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai nepavojingosios 

R4 – metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas; 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

R13 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 

S4 - išvežimas (eksportas) 
 

 

 



 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.7-29/2015 PRIEDAI 
 

 

1. Paraiška Taršos leidimui gauti 

2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas 

3. Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas 

 

 

 

 

 

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 

 

 

 

 
 


