
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
 

 

 

TARŠOS LEIDIMAS 
 

Nr.TL-A.5-15/2015 
 
 

3 0 0 6 1 3 1 5 9 

                                                                                                            (Juridinio asmens kodas) 

 

Medinių pakuočių atliekų tvarkymo aikštelė 

Petkeliškių g. 23, Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.  

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

UAB „Padėklų centras“ 

Petkeliškių g. 23, Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., tel. 8 319 60593, el.p. info@alsena.lt  

(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 

įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas 

       2.  Leidimo priedai. 

 

 

 

Išduotas 2015 m. rugsėjo 16 d. 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų 

departamento Alytaus 

skyriaus vedėja                               ___Dalė Amšiejienė__________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARŠOS LEIDIMO Nr.TL-A.5-15/2015 PRIEDAI 

 

 

1.Aplinkos Apsaugos Agentūros 2015-09-07 Nr. (15.1)-A4-9868  priimta paraiška taršos leidimui gauti. 

2.Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas 

. 

     . 

 

 

 

 

         2015 m. rugsėjo 16 d._____. 

    (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)                     (parašas) 

A. V. 
 

 

 



 

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 „Padėklų centras“ medinių pakuočių atliekų tvarkymo 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
 

(pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą) 

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 

15 01 03 Medinė pakuotė 

Mediniai 

padėklai, kita 

medinė 

pakuotė 

(dėžės) 

Nepavojinga 400 150 

R13 (R1 – R12 

veikloms naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R12 –Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, 

prieš vykdant su 

jomis bet kurią 

iš R1-R11 

veiklų  

 
 

 

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

Įrenginio pavadinimas  

        Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nelaiko jų susidarymo vietoje. 
 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas  

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Įrenginio pavadinimas  

         Lentelė nepildoma, nes įmonė nešalina atliekų 
 



 

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

Įrenginio pavadinimas  UAB „Padėklų centras“ medinių pakuočių atliekų tvarkymo aikštelė 
 

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 03 Medinė pakuotė 
Mediniai padėklai, kita 

medinė pakuotė (dėžės) 
Nepavojinga 

R12 – Atliekų būsenos 

ar sudėties pakeitimas, 

prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

4500 3000 

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu 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 01 Popieriaus ir kartono 

pakuotė 

Popieriaus ir 

kartono 

pakuotė 

Nepavojinga 1,5 

R3- organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas  

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Plastikinė 

pakuotė – PP, 

PET juostos 

Nepavojinga 4 

R3-- organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas 

19 12 02 Metalai Metalai Nepavojinga 0,1 R4-metalų ir metalų junginių 



(ardomų 

padėklų vinys, 

tvirtinimo 

juostos) 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

19 12 07 Mediena, nenurodyta 

19 12 06 

Medienos 

atliekos 

(nuopjovos, 

drožlės) 

Nepavojinga 900 

R1 – iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais 

energijai gauti, R12 – Atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų 
 

 

 

 


