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1. Specialioji dalis:  

Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti 

įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas 
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departamento Alytaus 
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TARŠOS LEIDIMO Nr.TL-A.1-12/2014 PRIEDAI 

 

 

1.Aplinkos Apsaugos Agentūros 2015-10-27 Nr. (15.1)-A4-11984  priimta paraiška taršos leidimui gauti. 

2.Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas 

. 

     . 

 

 

 

 

                2015 m. spalio 30 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 „Regmetas“ atliekų tvarkymo aikštelė

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 ir pavadinimas 

((R13 ir (ar) D15) 

pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 

priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 01 01 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Nepavojingos 2342,62 0,3 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų);  

D14 

(Perpakavimas, 

prieš vykdant bet 

kurią iš D1-D13 

veiklų) 

12 01 03 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Nepavojingos 2342,62 0,3 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 



15 01 04 
Metalinės 

pakuotės 

Metalinės 

pakuotės 
Nepavojingos 2342,62 5,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

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 

Nepavojingos 2342,62 100,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Nepavojingos 2342,62 1500,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

16 01 18 
Spalvotieji 

metalai 

Spalvotieji 

metalai 
Nepavojingos 2342,62 150,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

16 08 01 

Panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

aukso, sidabro, 

renio, rodžio, 

paladžio, iridžio 

arba platinos 

(išskyrus 16 08 

07) 

Panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

aukso, sidabro, 

renio, rodžio, 

paladžio, iridžio 

arba platinos 

(išskyrus 16 08 

07) 

Nepavojingos 2342,62 1,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 



17 04 01 
Varis, bronza, 

žalvaris 
Varis, žalvaris Nepavojingos 2342,62 70,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

17 04 02 Aliuminis Aliuminis Nepavojingos 2342,62 120,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

17 04 03 Švinas Švinas Nepavojingos 2342,62 5,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

17 04 04 Cinkas Cinkas Nepavojingos 2342,62 5,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

17 04 05 Geležis ir plienas Geležis ir plienas Nepavojingos 2342,62 180,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 



17 04 07 Metalų mišiniai Metalų mišiniai Nepavojingos 2342,62 180,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

17 04 11 

Kabeliai, 

nenurodyti 17 04 

10 

Kabeliai, 

nenurodyti 17 04 

10 

Nepavojingos 2342,62 15,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų); 

D14 

(Perpakavimas, 

prieš vykdant bet 

kurią iš D1-D13 

veiklų) 

19 10 01 
Geležies ir plieno 

atliekos 

Geležies ir plieno 

atliekos 
Nepavojingos 2342,62 5,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

16 06 01* 
Švino 

akumuliatoriai 

Švino 

akumuliatoriai 

H14 

(Ekotoksiškos) 
2342,62 6,0 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų); 

D14 

(Perpakavimas, 

prieš vykdant bet 

kurią iš D1-D13 

veiklų) 



15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėžtus 

tepalų 

filtrus),pašluostės, 

apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėžtus 

tepalų 

filtrus),pašluostės, 

apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

H14 

(Ekotoksiškos) 
2342,62 0,02 

R13 (R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų); 

D14 

(Perpakavimas, 

prieš vykdant bet 

kurią iš D1-D13 

veiklų) 

 
 

 

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

Šią lentelę pildo įmonės (atliekų darytojas), kurios atliekas laiko jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ veiklos metu atliekų laikyti nenumato. 

 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas naudojančios (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ atliekų tvarkymo veiklos metu atliekų nenaudos. 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ atliekų tvarkymo veiklos metu atliekų nešalins. 

 

 

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

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

 

 

 

 

 

 



Įrenginio pavadinimas UAB „Regmetas“ 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 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 
Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų); 

2424,0 15,0 

12 01 03 

Spalvotųjų meta;ų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Spalvotųjų meta;ų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 3,0 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 5,0 



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 

Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 100,0 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 1500,0 

16 01 18 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 150,0 

16 08 01 

Panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos 

(išskyrus 16 08 07) 

Panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos 

(išskyrus 16 08 07) 

Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 1,0 

17 04 01 Varis, bronza, žalvaris Varis, žalvaris Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 70,0 



17 04 02 Aliuminis Aliuminis Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 120,0 

17 04 03 Švinas Švinas Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 5,0 

17 04 04 Cinkas Cinkas Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 5,0 

17 04 05 Geležis ir plienas Geležis ir plienas Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 180,0 

17 04 07 Metalų mišiniai Metalų mišiniai Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 180,0 



17 04 11 
Kabeliai, nenurodyti 17 04 

10 

Kabeliai, nenurodyti 17 04 

10 
Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 15,0 

19 10 01 Geležies ir plieno atliekos Geležies ir plieno atliekos Nepavojingos 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 5,0 

16 06 01* Švino akumuliatoriai Švino akumuliatoriai 
H14 

(Ekotoksiškos) 

R12 (Atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, preš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų) 

2424,0 70,0 

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 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

H14 

(Ekotoksiškos) 
0,1 

R12 (Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų); 

D14 (Perpakavimas, prieš 

vykdant bet kurią iš D1-D13 

veiklų); 

D15 (D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas) 

 
 


