
 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.7-16/2016 

 

 

               [3] [0] [3] [2] [2] [8] [9] [0] [9] 
                                          (Fizinio asmens kodas) 

 

 

Nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys, Šienlaukio k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. _____ 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „VUKINTA“, Šiaulelių k. 6, LT-60422 Raseinių r., mob. tel.: +370 671 56557, el. paštas: 

uabvukinta@gmail.com 

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

 

 

Leidimą sudaro: 

 

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

paruošimą naudoti ar šalinti)  ir laikymas. 

 

Leidimą sudaro 7 puslapiai. 

 

2. Leidimo priedai. 

 

Išduotas 2016 m. lapkričio 21 d.                                                                                

 

Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos 

numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, 

atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:                      

Įrenginiui TIPK leidimas nebuvo išduotas. 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

3 priedo 

4 priedėlio A dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR 

LAIKYMAS 

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Vukinta“ nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų 

atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15)  

  

Didţiausias 

vienu metu 

leidţiamas 

laikyti 

bendras 

atliekų, 

įskaitant 

apdorojimo 

metu 

susidaranči

ų atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

 15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 
popieriaus ir kartono pakuotės 

 

 

 

160 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 



3 

 

19 12 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

20 01 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

02 01 04 
plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotes) 

plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotes) 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

07 02 13 plastikų atliekos plastikų atliekos 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

12 01 05 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 
plastiko droţlės ir nuopjovos 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

15 01 02 

plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

16 01 19 plastikas plastikas 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

17 02 03 plastikas plastikas 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

20 01 39 plastikai plastikai 

R3 - Organinių medţiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
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19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medţiagų 

mišinius), nenurodytos 19 

12 11 

Po rūšiavimo likęs netinkamų 

perdirbimui atliekų mišinys 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti;  

D1 - Išvertimas ant ţemės ar po 

ţeme 

 

 

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

 

2 lentelė nepildoma, nes ūkinės veiklos vykdytojas nelaiko nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
 

 

3 lentelė. Leidţiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

 
3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekų. 

 

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

 

4 lentelė nepildoma, nes šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma. 
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5 lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

 

Įrenginio pavadinimas  UAB „Vukinta“ nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys 

 

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) 

šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, 

D14, R12, S5)  

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, 

t/m 

1 2 3 4 5 

15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 
popieriaus ir kartono pakuotės 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

720  

19 12 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

20 01 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

02 01 04 
plastikų atliekos (išskyrus 

pakuotes) 
plastikų atliekos (išskyrus pakuotes) 

07 02 13 plastikų atliekos plastikų atliekos 

12 01 05 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 
plastiko droţlės ir nuopjovos 

15 01 02 

plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

16 01 19 plastikas plastikas 

17 02 03 plastikas plastikas 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai 

20 01 39 plastikai plastikai 
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6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

6 lentelė nepildoma.Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui 

pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus nenustatomos.  

 

_________________________ 
 



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TL-K.7-16/2016 

PRIEDAI 

 

 
1. Ţemės sklypo planas (kopija), 1 lapas; 

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie įregistruotą ţemės sklypą (kopija), 2 

lapai; 

3. Patalpų panaudos sutartys (kopijos), 4 lapai; 

4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie įregistruotus statinius (kopija), 2 

lapai; 

5. Ūkinės veiklos vietos ţemėlapis, 1 lapas; 

6. Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninis reglamentas, 6 lapai; 

7. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas, 3 lapai; 

8. Įmonės registracijos paţymėjimas (kopija), 3 lapai. 

 

 

 

 

2016 m. lapkričio  21 d.                                                                                
(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            

                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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