
 

 
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 
TARŠOS LEIDIMAS 

 
Nr. TL-V.7-        /2015 

 
 
 

      
3 0 3 3 7 0 2 6 0 

     (Juridinio asmens kodas) 
 
 
 

Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo 
centras, Žarijų g. 8, Vilnius  

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 
 

Viešoji įstaiga Užstato sistemos administratorius 
Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 8 698 88866, el. paštas: info@usad.lt  

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 
 

 
 
Leidimą sudaro: 9 puslapiai  

1. Specialioji dalis: Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 
paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas  

2. Leidimo priedai. 
 
 
 
 
 
 
 
Išduotas 2015 m. lapkričio          d. 
 
 
 
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 
A. V. 

 



 

2 
 

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 VšĮ Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo centras 
 

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 02 

plastikinės (kartu su 
PET 

(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

plastikinės (kartu su 
PET 

(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

nepavojingosios 15000 1250 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R3, R12, 
S52 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 6000 500 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R4, R12, 
S52 
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15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės nepavojingosios 35000 500 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R5, R12, 
S52 

15 01 02 

plastikinės (kartu su 
PET 

(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

plastikiniai maišai nepavojingosios 1500 125 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R3, R12, 
S52 

19 12 12 

kitos mechaninio 
atliekų apdorojimo 
atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio 
atliekų apdorojimo 
atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

nepavojingosios 80 5 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R12; S4; 
S52  

15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 
etiketės nepavojingosios 200 5 

R13 – R1–R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas1 

R12; S4; 
S52 

15 01 02 

plastikinės (kartu su 
PET 

(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

etiketės, kamšteliai nepavojingosios  5 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R3; R12; 
S4; S52  

15 01 04 metalinės pakuotės kamšteliai nepavojingosios 220 5 
R13 – R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas1 

R4; R12; 
S4, S52 
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2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
Lentelė nepildoma, pavojingosios atliekos nebus laikomos ilgiau kaip 6 mėnesius, nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo. 
3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 
Lentelė nepildoma, nes atliekos nenaudojamos. 
4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 
Lentelė nepildoma, nes atliekos nešalinamos. 
51 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
 
Įrenginio pavadinimas VšĮ Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo centras 
 

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 

15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 
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 veikla: 
S502 –rūšiavimas; 

S504 – suspaudimas 

15 000 15 000 

Susidarančios atliekos 
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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 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 
nepavojingosios 14 850 R3, R12, S4, S5 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), nenurodytos 
19 12 11 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

nepavojingosios 50 R1, R12, S5, D1, S4 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės etiketės nepavojingosios 100 R1, R12, S5, D1, S4 

15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
etiketės, kamšteliai nepavojingosios  R1, R12, S4, S5 
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52 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
 
Įrenginio pavadinimas VšĮ Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo centras 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 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 
numatomas 

paruošti 
naudoti ir (ar) 
šalinti atliekų 
kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 01 04 
metalinės 
pakuotės 

metalinės pakuotės 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 veikla: 
S502 –rūšiavimas; 

S504 – suspaudimas 

6 000 6 000 

Susidarančios atliekos 
Kodas  
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas 
pavadinimas 

 
Pavojingumas pagal atliekų 
tvarkymo taisyklių 2 priedą 

Kiekis, t/m. Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 
15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės nepavojingosios 6 000 R4, R12, S4, S5 
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53 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
 
Įrenginio pavadinimas VšĮ Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo centras 
 

 
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 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 
numatomas 

paruošti 
naudoti ir (ar) 
šalinti atliekų 
kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės 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 veikla: 
S502 –rūšiavimas; 

S503 – smulkinimas 

35 000 35 000 

Susidarančios atliekos 
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Kodas  
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

 
Pavojingumas pagal 

atliekų tvarkymo 
taisyklių 2 priedą Kiekis, t/m. Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 
15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės nepavojingosios 34 650 R5, R12, S4, S5 

15 01 04 metalinės pakuotės kamšteliai nepavojingosios 220 R4, R12, S4, S5 
15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės etiketės nepavojingosios 100 R1, R12, S5, D1, S4 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), nenurodytos 
19 12 11 

nepavojingosios 30 R1, R12, S5, D1, S4 

 
 
 
 
 
 
54 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
 
Įrenginio pavadinimas VšĮ Užstato sistemos administratorius Užstatinių pakuočių atliekų skaičiavimo centras 
 
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 
Kodas  
pagal 
Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 
1 priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Pavojingu
mas 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 
numatomas paruošti 
naudoti ir (ar) šalinti 
atliekų kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 
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15 01 02 

plastikinės (kartu su 
PET 
(polietilentereftalatas
)) pakuotės 

plastikiniai 
maišai 

nepavojing
osios 

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 veikla: 
S502 –rūšiavimas; 
S504 – suspaudimas 

1500 1500 

Susidarančios atliekos 
Kodas  
pagal 
Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 
1 priedą 

Pavadinimas Patikslintas 
pavadinimas 

 
Pavojingumas 
pagal atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 2 
priedą 

Kiekis, t/m. Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 

15 01 02 

plastikinės (kartu su 
PET 
(polietilentereftalatas)) 
pakuotės 

plastikiniai maišai 
nepavojingosi
os 

1500 R3, R12, S4, S5 

 
 



 

 
 

 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis 

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

 
 
 
 
1. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas 
2. Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas 
3. Paraiška Taršos leidimui gauti 
 
 
 
 
 
 
 

2015 m. lapkričio            d. 
(Priedų sąrašo sudarymo data) 
 
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 
A. V. 

 
 
 

 
 


