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Vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtintų „Taršos leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 1 priedo kriterijais įmonei reikalinga dalis „Atliekų apdorojimas ir 

laikymas“. 

 

 

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. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „SIGMETA“,  Maironio g. 78A, Raseiniai 

  

 

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 

Didţiausias vienu 

metu leidţiamas 

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 
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02 01 10 
Metalų atliekos (ţemės 

ūkio technikos atliekos) 

ţemės ūkio 

technikos 

metalinės atliekos 
Nepavojinga - 4 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 
Nepavojinga - 5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

16 01 17 

Juodieji metalai Eksploatuoti 

netinkamų 

transporto 

priemonių 

juodojo metalo 

dalys 

Nepavojinga - 400 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 05 

Geleţis, plienas Statybviečių 

griovimo plieno ir 

geleţies atliekos 
Nepavojinga - 800 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

19 12 02 

Juodieji metalai Juodieji metalai 

Nepavojinga - 20 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

20 01 40 

Metalai Metalų atliekos 

atskirtos iš 

komunalinių 

atliekų srauto 

Nepavojinga - 30 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

15 01 04 Metalinės pakuotės 

Metalinės 

pakuotės 
Nepavojinga - 40 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 
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19 10 01 Geleţies ir plieno atliekos 

Geleţies ir plieno 

atliekos 
Nepavojinga - 4 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

16 01 16 

Suskystintų dujų balionai Suskystintų dujų 

balionai 
Nepavojinga - 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

     Viso: 1304   

12 01 03 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Nepavojinga - 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

16 01 18 

Spalvotieji metalai Eksploatuoti 

netinkamų 

transporto 

priemonių 

spalvotojo metalo 

dalys 

Nepavojinga - 5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 01 

Varis, bronza, ţalvaris Statybinių ir 

griovimo vario, 

bronzos ir 

ţalvario metalų 

atliekos 

Nepavojinga - 10 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 02 

Aliuminis Statybinės 

griovimo 

aliuminio metalo 

atliekos 

Nepavojinga - 12 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 
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19 12 03 

Spalvotieji metalai Mechaninio 

apdorojimo – 

rūšiavimo, 

smulkinimo 

spalvotųjų metalų 

atliekos 

Nepavojinga - 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 03 

Švinas Statybinės 

griovimo švino 

metalo atliekos 
Nepavojinga - 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 04 

Cinkas Statybinės 

griovimo cinko 

metalo atliekos 
Nepavojinga - 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 06 

Alavas Statybinės 

griovimo alavo 

metalo atliekos 
Nepavojinga - 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 07 

Metalų mišiniai Statybinės 

griovimo metalų 

mišinių atliekos 
Nepavojinga - 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

17 04 11 

Kabeliai, nenurodyti 

170410 

Kabeliai iš 

statybinių 

griovimo atliekų 
Nepavojinga - 4 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

     Viso: 39   

16 06 01* 

Švino akumuliatoriai Švino 

akumuliatoriai H14 

ekotoksiškos 
- 5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 
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16 06 02* 

Nikelio - kadmio 

akumuliatoriai 

Nikelio - kadmio 

akumuliatoriai H14 

ekotoksiškos 
- 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas 

16 01 21* 

Pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 16 01 

07-16 01 11, 16 01 13-16 

01 14 ir 16 01 23-16 01 25  

Hidrauliniai 

tepaliniai 

amortizatoriai 

H14 

ekotoksiškos 
- 0,5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

R3 – 

organinių 

medţiagų 

nenaudojamų 

kaip 

tirpikliai 

perdirbimas 

ir (arba) 

atnaujinimas, 

R4-metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas 

ir (arba) 

atnaujinimas; 

     Viso: 6,5   

16 02 11* 

Nenaudojama įranga, 

kurioje yra HCFC, 

chlorfluorangliavandenilių 

(HCFC), 

hidrofluorangliavandenilių 

(HFC) 

Šaldymo, 

kondicionavimo 

įranga H14 

ekotoksiškos 
- 0,4 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti;  
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16 02 14 

Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09 – 16 

02 13 

Stambūs ir 

smulkūs namų 

apyvokos 

prietaisai, IT ir 

telekomunikacijos 

įranga, vartojimo 

įranga 

Nepavojinga 

- 10 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti; 

 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas; 

16 02 16 

Sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 160215 

Elektros ir 

elektroninės 

įrangos 

sudedamosios 

dalys iš stambių ir 

smulkių namų 

apyvokos 

prietaisų, IT ir 

telekomunikacijos 

įrangos, vartojimo 

įrangos 

Nepavojinga 

- 2,5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas; 

20 01 23* 

Nenaudojama įranga, 

kurioje yra 

clorfluorangliavandenilių  

Šaldytuvai, 

šaldikliai, ir kt. 

šaldymo įranga 

H14 

ekotoksiškos 
- 0,6 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti; 

 

20 01 35* 

Nenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 ir  20 

01 23, kurioje yra 

pavojingų sudedamųjų 

dalių 

Televizijos ir 

telekomunikacijos 

įranga 

H14 

ekotoksiškos 

- 0,5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti; 
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20 01 36 

Nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 

01 23 ir 20 01 35 

Stambūs ir 

smulkūs namų 

apyvokos 

prietaisai, IT ir 

telekomunikacijos 

įranga, vartojimo 

įranga 

Nepavojinga 

- 10 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas; 

S5 – atliekų 

paruošimas 

naudoti; 

S4 – 

(išveţimas) 

eksportas; 

     Viso: 24   

 

 

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 

 Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma. 

 

 

3 lentelė. Leidţiamos naudoti atliekos. 

 

Įmonė R1-R11 tvarkymo būdais atliekų nenaudoja, todėl lentelė nepildoma. 

 

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti atliekos. 

 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

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

 

Įrenginio pavadinimas UAB „SIGMETA“,  Maironio g. 78A, Raseiniai 

 

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.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti 

naudoti ir 

(ar) šalinti 

atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 10 
Metalų atliekos (ţemės 

ūkio technikos atliekos) 

ţemės ūkio technikos 

metalinės atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas);  

- 40 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 50 

16 01 17 

Juodieji metalai Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių 

juodojo metalo dalys Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 3000 
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17 04 05 

Geleţis, plienas Statybviečių griovimo 

plieno ir geleţies atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 5000 

19 12 02 

Juodieji metalai Juodieji metalai 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 100 

20 01 40 

Metalai Metalų atliekos atskirtos 

iš komunalinių atliekų 

srauto Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 300 

15 01 04 Metalinės pakuotės 

Metalinės pakuotės 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 300 

19 10 01 
Geleţies ir plieno 

atliekos 

Geleţies ir plieno 

atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 50  

16 01 16 

Suskystintų dujų balionai Suskystintų dujų balionai 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 5 
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   - 

Viso 

juodieji 

metalai: 

8845 

12 01 03 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas);  

- 10 

16 01 18 

Spalvotieji metalai Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių 

spalvotojo metalo dalys Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 80 

17 04 01 

Varis, bronza, ţalvaris Statybinių ir griovimo 

vario, bronzos ir ţalvario 

metalų atliekos Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 50 

17 04 02 

Aliuminis Statybinės griovimo 

aliuminio metalo atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 20 

19 12 03 

Spalvotieji metalai Mechaninio apdorojimo 

– rūšiavimo, smulkinimo 

spalvotųjų metalų 

atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 20 
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17 04 03 

Švinas Statybinės griovimo 

švino metalo atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 3 

17 04 04 

Cinkas Statybinės griovimo 

cinko metalo atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 3 

17 04 06 

Alavas Statybinės griovimo 

alavo metalo atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 3 

17 04 07 

Metalų mišiniai Statybinės griovimo 

metalų mišinių atliekos 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 5 

17 04 11 

Kabeliai, nenurodyti 

170410 

Kabeliai iš statybinių 

griovimo atliekų 

Nepavojinga 

R12 - Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-

R11 veiklų (supjaustymas, 

suspaudimas); 

- 15 

 

 

    

Viso 

spalvotieji 

metalai: 

209 

 
 

    
Iš viso: 

9045 
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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 

19 12 12  

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11  

Metalo rūdys, sąšlavos nepavojinga 

 

0,5 

D1 – išvertimas ant ţemės 

ar po ţeme; 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės, 

apsauginiai drabuţiai, 

uţteršti pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis  

Panaudoti absorbentai, 

pjuvenos, smėlis 
H14 ekotoksiškos 0,2 S2 – veţimas; 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės, 

apsauginiai drabuţiai, 

uţteršti pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis  

Tepaluotos pašluostės, 

darbo drabuţiai 
H14 ekotoksiškos 0,1 S2 – veţimas; 

16 01 19 Plastikai 
Plastikai (iš rūšiuojamo 

metalo lauţo) 
nepavojingos 0,8 S4 – (išveţimas) eksportas; 
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Priedų sąrašas 

 

 

 

1. PRIEDAS. Juridinių asmenų registro elektroninis išrašas; 

2. PRIEDAS. Veiklavietės padėties vietovėje schema; 

3. PRIEDAS. Teritorijos nuomos sutartis su ŢŪB „Dţeirana“ 2014.06.26. Nr. 26-06/2014; 

4. PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą (kadastrinis 

Nr. 7263/0016:44); 

5. PRIEDAS. Atliekų tvarkymo zonų išsidėstymas sklypo plane; 

6.  PRIEDAS. Techninės sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui 2014-07-07 Nr. 2871; 

7. PRIEDAS. Atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas; 

8. PRIEDAS. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas; 

9. PRIEDAS. Įsakymai dėl uţ atliekų apskaitą ir radiacinę saugą atsakingų darbuotojų. 

 

 


