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(Juridinio asmens kodas) 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

Vokiečių g. 10, LT-68300 Marijampolė,  

tel. (8-800) 22002, el. p. info@maatc.lt 

 __________________________________________________________________________  
(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Marijampolės regiono 

nepavojingų atliekų sąvartynas, Uosinės k. 7, Marijampolės sen., Marijampolės sav., inertinių 

atliekų surinkimo aikštelė Uosinės k., 4, Marijampolės sen., Marijampolės  sav. ir didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelė nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, Uosinės k., 4, 

Marijampolės sen., Marijampolės  sav. 

 __________________________________________________________________________  
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas) 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, ekologas Tomas Macijauskas,  

mob. tel. (8 800) 22002, el.p.: tomas.macijauskas@maatc.lt 

UAB Infraplanas, Ieva Juozulynienė, mob. tel. + 370 650 22100 el. p.: ievamarga@gmail.com 

 __________________________________________________________________________  
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

mailto:info@maatc.lt
mailto:tomas.macijauskas@maatc.lt
mailto:ievamarga@gmail.com


VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 
 

Atnaujinamas TIPK leidimo Nr. 8.6.-63/09, išduoto 2009 m. sausio 9 d. 19 punktas. “Oro tarša“, pagal 2016 m. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į 

aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis. Inventorizacija suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra 2016-07-20 raštu Nr. (28.1)-A4-7458. 

Inventorizacija ir derinimo raštas pridedami 1 priede. 

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai 

 

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis 

 

Teršalo pavadinimas Teršalo kodas 
Numatoma (prašoma leisti) išmesti, 

t/m. 

1 2 3 

Azoto oksidai 250 0,015 

Kietosios dalelės   

Sieros dioksidas   

Amoniakas   

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX  

Metanas (LOJ) 308 0,029 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Anglies monoksidas 177 0,06 

Anglies monoksidas 5917 1,114 

Azoto oksidai 5872 0,84 

Sieros dioksidas 5897 0,155 

 Iš viso: 2,213 

 

 

 



10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys 

 

Įrenginio pavadinimas: Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas – Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 

(stacionariųjų taršos 

šaltinių veikimo) 

trukmė, val./m. Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

išėjimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

° C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 
X – 6045219 

Y – 467649 
5 0,25 6,3 95,2 0,229 4320 

002 
X – 6045219 

Y – 467643 
4 0,1 31,5 607 0,077 1752 

003 
X – 6045220 

Y – 467642 
4 0,1 30,9 610 0,075 1752 

004 
X – 6045221 

Y – 467645 
4 0,1 32,1 612 0,078 1752 

005 
X – 6045213 

Y – 467631 
7 0,4 5,7 850 0,174 3504 

 

 

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

 

Įrenginio pavadinimas: Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas - Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos 

šaltiniai 

Nr. 

Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Katilinė 

 

001 

 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 41 0,06 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 141 0,015 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,075 



Koogeneracinė dujų jėgainė 002 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,06401 0,377 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03946 0,234 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00243 0,014 

Koogeneracinė dujų jėgainė 003 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,05241 0,326 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03583 0,207 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00322 0,016 

Koogeneracinė dujų jėgainė 004 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,05158 0,322 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03790 0,222 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00379 0,019 

Koogeneracinė dujų jėgainė 005 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00702 0,089 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01404 0,177 

LOJ (metanas) 308 g/s 0,00230 0,029 

Sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00842 0,106 

Iš viso pagal veiklos rūšį: 2,138 

Iš viso įrenginiui: 2,213 

 

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės 

Oro valymo įrenginių nėra, lentelė nepildoma. 

Įrenginio pavadinimas  _______________________________________________________  
 
Taršos šaltinio, į kurį patenka 

pro valymo įrenginį praėjęs 

dujų srautas, Nr. 

Valymo įrenginiai  Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai 

Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas kodas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 

     

     

Taršos prevencijos priemonės: 

 



13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms 

Neatitiktinių teršalų išmetimo nėra, lentelė nepildoma. 

Įrenginio pavadinimas  _______________________________________________________  
 

Taršos 

šaltinio, iš kurio 

išmetami teršalai 

esant šioms 

sąlygoms, Nr. 

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti 

neįprasti (neatitiktiniai) teršalų 

išmetimai 

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės  Pastabos, detaliau 

apibūdinančios neįprastų 

(neatitiktinių) teršalų 

išmetimų pasikartojimą, 

trukmę ir kt. sąlygas 

išmetimų trukmė, 

val., min. 

(kas reikalinga, pabraukti) 

teršalas 
teršalų 

koncentracija 

išmetamosiose 

dujose, mg/Nm3 pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI.  NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR 

ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

 
Atnaujinamas TIPK leidimo Nr. T-M.3-1/2015, pakeisto 2015 m. balandžio mėn. 2 d., 12 punktas “Atliekų susidarymas, naudojimas ir (ar) šalinimas“: 

- planuojama išplėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės surenkamų ir laikomų atliekų kiekius. 2018-09-06 raštu Nr. (30.1)-A4-7287 priimta 

teigiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės intensyvumo didinimo.  

- koreguojamas sąvartyne šalinamų atliekų sąrašas; 

Informacija, susijusi su inertinių atliekų aikštelėje tvarkomomis atliekomis nesikeičia. 

 

23. Atliekų susidarymas. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje  susidarančių atliekų (atliekos 

pavadinimas, kodas) tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą. 

 

Nepavojingų atliekų tvarkymas: 

Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų Uosinės k. 7 šalinamos atliekos nurodytos 24 lentelėje. Atliekos atvežamos, sveriamos, vizualiai 

tikrinamos ar atitinka šalinamų atliekų kriterijus bei šalinamos sąvartyno sekcijose. 

Sąvartynas pildomas laikantis sąvartyno sekcijų užpildymo, eksploatavimo ir uždarymo plano. Į sąvartyną pagal TIPK leidimą Nr. T-M.3-1/2015, 

pakeistą 2015 m. balandžio mėn. 2 d., šalinimui (D1) leidžiamos priimti atliekos 01 04 09; 02 04 01; 02 07 01; 10 01 01; 10 01 02; 10 01 03; 10 09 03 ir 20 03 

03 nebus šalinamos, o panaudojamos sąvartyne šalinamų atliekų sluoksniams perdengti (R10) (žr. 23A lentelę). Bendras numatomas perdengimui panaudoti šių 

atliekų kiekis sudarys iki 1800 t/m. 23A lentelėje išvardintos atliekos nebus sandėliuojamos sąvartyno teritorijoje, o pristatytos į sąvartyną bus iškarto 

nukreipiamos perdengimui. 

Inertinės atliekos priimamos į Marijampolės regiono inertinių atliekų surinkimo aikštelę, Uosinės k. 4. Į inertinių atliekų aikštelę priimamos atliekos ir 

didžiausias laikomų atliekų kiekis nurodytas 26 lentelėje. Sukaupus 3160 t atliekų jos susmulkinamos (žr. 25 lentelę) ir panaudojamos laikiniesiems sąvartyno 

keliams įrengti, vidiniams sąvartyno keliams remontuoti, šalinamoms atliekoms perdengti (žr. 23 lentelę). 

Į Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA) Uosinės k. 4, iš gyventojų priimamos ir joje laikomos atliekos 

nurodytos 26A lentelėje. Į DGASA priimamos atliekos perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių 

registre tolesniam naudojimui ir/ar perdirbimui.  



Siekiant mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekius, į DGASA priimtos didelių gabaritų atliekos (baldai,  stambūs namų apyvokos daiktai ir pan.) 

apdorojami (ardomi, smulkinami) DGASA aikštelėje rankiniu būdu, tam skirtoje zonoje (žr. 25A lentelę). Atskirtas nesmulkintas nepavojingas medienos 

atliekas numatoma patalpinti į tam skirtus konteinerius. Atskirtas medienos atliekas numatoma smulkinti mobiliu medienos smulkintuvu (žr. 25A lentelę). Bus 

perkama smulkinimo paslauga. Susmulkintos medienos atliekos iš smulkintuvo iškris į tam skirtus konteinerius. Atskirtas iš baldų atliekas: metalus, stiklą, 

plastiką, tekstilę numatoma patalpinti į tam skirtus konteinerius pagal atliekų rūšį tam skirtoje zonoje. Medžiagų mišiniai, susidarantys baldų ardymo metu ir 

netinkami perdirbimui, kurių negalima atskirti rankiniu būdu (pvz. porolonas su tekstile ir metalu ir pan.) (kodas 19 12 12)  bus talpinami į atskirą konteinerį. 

Pavojingos (dažytos, lakuotos) medienos atliekos (19 12 06*) bus talpinamos į atskirą konteinerį. 

Į DGASA numatoma priimti elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ) ir didelių gabaritų atliekas (baldus, namų apyvokos reikmenis ir pan.). Atliekų turėtojams 

pristačius EEĮ, ji bus patikrinama ar veikia. Veikianti, t.y. naudojimui pagal paskirtį tinkama EEĮ bus patalpinama į tam skirtą zoną (po stogine). Neveikianti 

EEĮ bus talpinama į EEĮ atliekoms skirtą konteinerį aikštelėje. EEĮ ardyti, taisyti, valyti ar remontuoti nenumatoma. Didelių gabaritų atliekos tinkamos 

tolesniam naudojimui bus kartu su EEĮ patalpinamos į tam skirtą zoną (po stogine). Duomenys apie priimamų atliekų kiekius pateikiami 23B lentelėje. 

Pavojingų atliekų tvarkymas: 

Asbesto turinčios atliekos šalinamos Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno Uosinės k. 7 asbesto šalinimo sekcijose. Šalinamos atliekos 

nurodytos 29 lentelėje. Asbesto turinčios atliekos atvežamos, sveriamos ir šalinamos asbesto šalinimo sekcijose.  

Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, kuomet sudėtinga su technika įvažiuoti į sąvartyno asbesto šalinimo subsekcijas, asbesto atliekos laikomos 

DGASA tam skirtoje zonoje (žr. 31 lentelę). Asbesto atliekos laikomos supakuotos didmaišiuose, brezentu arba dangčiu uždengtuose konteineriuose. 

Siekiant mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekius, į DGASA priimtos didelių gabaritų atliekos (baldai,  stambūs namų apyvokos daiktai ir pan.) esant 

poreikiui ardomi DGASA aikštelėje rankiniu būdu. Ardymo metu gali susidaryti baldinė mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų (žr. 31 lentelę). Tokia 

mediena laikoma konteineriuose tam skirtoje DGASA zonoje. Šios atliekos perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

 

 

 

 

 

 



24. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas 

24.1. Nepavojingosios atliekos 

 

23 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos (Lentelės duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. T-M.3-1/2015, pakeisto 2015 m. 

balandžio mėn. 2 d., 13 lentelės duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono inertinių atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 
 

Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

17 01 01 Betonas Betonas 
R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

3160 Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 01 02 Plytos Plytos 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 01 03 Čerpės ir keramika Čerpės ir keramika 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 01 07 

betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių 

mišiniai, nenurodyti 17 01 

06 

betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 



17 05 04 
gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 

gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 05 08 
kelių skalda, nenurodyta 

17 05 07 

kelių skalda, nenurodyta 

17 05 07 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 08 02 

gipso izoliacinės 

statybinės medžiagos, 

nenurodytos 17 08 01 

gipso izoliacinės statybinės 

medžiagos, nenurodytos 

17 08 01 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

17 09 04 

mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

20 02 02 gruntas ir akmenys gruntas ir akmenys 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas žemės 

ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų apdorojimas 

nenumatomas. Atliekas prieš 

panaudojant R10 numatoma 

susmulkinti R12 būdu (jei 

reikalinga) 

 

23A lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. (Lentelės duomenys keičiami). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas – Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas 
Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–

R11)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

01 04 09 Smėlio ir molio atliekos Smėlio ir molio atliekos 
R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

1800 Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

02 04 01 
Purvas, likęs nuvalius ir 

nuplovus runkelius 

Purvas, likęs nuvalius ir nuplovus 

runkelius 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 



02 07 01 

Žaliavų plovimo, valymo ir 

mechaninio smulkinimo 

atliekos 

Žaliavų plovimo, valymo ir 

mechaninio smulkinimo atliekos 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

10 01 01 

Dugno pelenai, šlakas ir 

garo katilų dulkės (išskyrus 

garo katilų dulkes, 

nurodytas 10 01 04) 

Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų 

dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, 

nurodytas 10 01 04) 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

10 01 02 
Lakieji akmens anglių 

pelenai 
Lakieji anglių pelenai 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

10 01 03 

Lakieji durpių ir 

neapdorotos medienos 

pelenai 

Lakieji durpių ir neapdorotos 

medienos pelenai 

R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

10 09 03 Krosnių šlakai Krosnių šlakai 
R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

20 03 03 Gatvių valymo liekanos Gatvių valymo liekanos 
R10 - apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 

Tolesnis atliekų 

apdorojimas nenumatomas 

 

23B lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. (Lentelės duomenys keičiami pagal PAV atrankos duomenis) 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas 
Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–

R11)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos 
didelių gabaritų atliekos (baldai, 

namų ūkio daiktai ir pan.) 
R101 - paruošimas naudoti pakartotinai 

1000 Naudojami daiktai 

20 01 36 

Nenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 

23 ir 20 01 35 

kompiuteriai, spausdintuvai, 

skalbimo mašinos, 

kita smulki buitinė technika 

R101 - paruošimas naudoti pakartotinai 

25 Naudojami daiktai 

 

 

 

 

 

 

 



Didžiausias leistinas sąvartyne pašalinti atliekų kiekis, 2010-

01-01 – 2030-01-01, tonomis, pagal TIPK leidimą Nr. T-M.3-

1/2015, pakeistą 2015 m. balandžio mėn. 2 d. 

Didžiausias leistinas sąvartyne  pašalinti atliekų kiekis, 

tonomis/metus, pagal TIPK leidimą Nr. T-M.3-1/2015, 

pakeistą 2015 m. balandžio mėn. 2 d. 

750000 37500 

iš jų pavojingų:  

14000 700 

iš jų nepavojingų:  

736000 36800 

 

 

24 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. (Lentelės duomenys keičiami). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas – Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Numatomos šalinti atliekos Atliekų šalinimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Atliekos šalinimo veiklos 

kodas (D1–D7, D10)  

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, 

tonomis/metus 

Didžiausias numatomas 

šalinti bendras atliekų 

kiekis, 2010-01-01 – 

2030-01-01, t 

1 2 3 4 5 6 

02 03 04 
medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 
D1- išvertimas ant žemės  

36 800 736000 

02 06 01 
medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 
D1- išvertimas ant žemės  

02 07 04 
medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medžiagos, netinkamos vartoti ar 

perdirbti 
D1- išvertimas ant žemės  

03 01 05 

pjuvenos, drožlės, skiedros, 

medienos drožlių plokštės ir 

fanera, nenurodyti 03 01 04 

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos 

drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 

03 01 04 

D1- išvertimas ant žemės  

04 02 09 

sudėtinių medžiagų (impregnuotų 

tekstilės gaminių, elastomerų, 

plastomerų) atliekos 

sudėtinių medžiagų (impregnuotų 

tekstilės gaminių, elastomerų, 

plastomerų) atliekos 

D1- išvertimas ant žemės  

04 02 15 
apdailos atliekos, nenurodytos 

04 02 14 

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 
D1- išvertimas ant žemės  

04 02 21 
neperdirbto tekstilės pluošto 

atliekos 

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos 
D1- išvertimas ant žemės  

04 02 22 perdirbto tekstilės pluošto atliekos perdirbto tekstilės pluošto atliekos D1- išvertimas ant žemės  

07 02 13 plastikų atliekos plastikų atliekos D1- išvertimas ant žemės  



10 11 03 stiklo pluošto medžiagų atliekos stiklo pluošto medžiagų atliekos D1- išvertimas ant žemės  

12 01 05 plastiko drožlės ir nuopjovos plastiko drožlės ir nuopjovos D1- išvertimas ant žemės  

12 01 13 suvirinimo atliekos suvirinimo atliekos D1- išvertimas ant žemės  

12 01 21 

naudotos šlifavimo dalys ir 

šlifavimo medžiagos, nenurodytos 

12 01 20 

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo 

medžiagos, nenurodytos 12 01 20 D1- išvertimas ant žemės  

15 01 06 mišrios pakuotės mišrios pakuotės D1- išvertimas ant žemės  

15 01 09 pakuotės iš tekstilės pakuotės iš tekstilės D1- išvertimas ant žemės  

15 02 03 

absorbentai, filtrų medžiagos, 

pašluostės ir apsauginiai drabužiai, 

nenurodyti 15 02 02 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės 

ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 

15 02 02 

D1- išvertimas ant žemės  

16 01 12 
stabdžių trinkelės, nenurodytos 

16 01 11 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 
D1- išvertimas ant žemės  

16 01 19 plastikas plastikas D1- išvertimas ant žemės  

16 01 20 stiklas stiklas D1- išvertimas ant žemės  

17 02 01 medis medis D1- išvertimas ant žemės  

17 02 02 stiklas stiklas D1- išvertimas ant žemės  

17 02 03 plastikas plastikas D1- išvertimas ant žemės  

17 03 02 
bituminiai mišiniai, nenurodyti 

17 03 01 

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 
D1- išvertimas ant žemės  

18 01 04 

atliekos, kurių rinkimui ir 

šalinimui netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų išvengta 

infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 

drabužiai, vystyklai) 

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs reikalavimai, kad 

būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, 

gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 

drabužiai, vystyklai) 

D1- išvertimas ant žemės  

19 08 01 grotų atliekos grotų atliekos D1- išvertimas ant žemės  

19 08 02 smėliagaudžių atliekos smėliagaudžių atliekos D1- išvertimas ant žemės  

19 12 04 plastikai ir guma plastikai ir guma D1- išvertimas ant žemės  

19 12 08 tekstilės gaminiai tekstilės gaminiai D1- išvertimas ant žemės  

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant 

medžiagų mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant 

medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11 

D1- išvertimas ant žemės  

20 01 02 stiklas stiklas D1- išvertimas ant žemės  

20 01 10 drabužiai drabužiai D1- išvertimas ant žemės  

20 10 11 Tekstilės gaminiai Tekstilės gaminiai D1- išvertimas ant žemės  

20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 mediena, nenurodyta 20 01 37 D1- išvertimas ant žemės  

20 01 39 plastikai plastikai D1- išvertimas ant žemės  



Pastabos: * - šalinamos tik netinkamos perdirbti ir kitaip panaudoti didelių gabaritų atliekos. 

** - mišrios komunalinės atliekos šalinamos tik tokiu atveju jeigu sugenda Marijampolės mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, o kitų apskričių MBA įrenginiai 

dėl motyvuotų priežasčių negali priimti mišrių komunalinių atliekų. Tokiu atveju mišrios komunalinės atliekos šalinamos sąvartyne tik gavus leidimą iš Aplinkos apsaugos 

agentūros. 

 

25 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. (Lentelės duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. T-M.3-1/2015, 

pakeisto 2015 m. balandžio mėn. 2 d., 13 lentelės duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono inertinių atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 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 

17 01 01 Betonas Betonas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

3160 

17 01 02 Plytos Plytos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 01 03 Čerpės ir keramika Čerpės ir keramika 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 01 07 

betono, plytų, čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai, nenurodyti 

17 01 06 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių 

mišiniai, nenurodyti 17 01 06 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 05 04 
gruntas ir akmenys, nenurodyti 

17 05 03 
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

20 01 41 kaminų valymo atliekos kaminų valymo atliekos D1- išvertimas ant žemės  

20 02 03 
Kitos biologiškai neskaidžios 

atliekos 

Kitos biologiškai neskaidžios atliekos 

(sodų, parkų, kapinių atliekos) 
D1- išvertimas ant žemės  

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos mišrios komunalinės atliekos D1- išvertimas ant žemės**  

20 03 02 Turgaviečių atliekos Turgaviečių atliekos D1- išvertimas ant žemės  

20 03 03 gatvių valymo liekanos gatvių valymo liekanos D1- išvertimas ant žemės  

20 03 07 didelių gabaritų atliekos didelių gabaritų atliekos D1- išvertimas ant žemės* 

20 03 99 
kitaip neapibrėžtos komunalinės 

atliekos 

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos 
D1- išvertimas ant žemės 



17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 08 02 
gipso izoliacinės statybinės 

medžiagos, nenurodytos 17 08 01 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, 

nenurodytos 17 08 01 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 09 04 

mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

20 02 02 gruntas ir akmenys gruntas ir akmenys 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

 

25A lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. (Lentelės duomenys keičiami pagal PAV atrankos duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 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 

20 03 07 didelių gabaritų atliekos 
didelių gabaritų atliekos (baldai, namų 

ūkio daiktai ir pan.) 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų  
1000 

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 mediena, nenurodyta 19 12 06 
R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų  
550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis (Lentelės duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. T-M.3-1/2015, pakeisto 

2015 m. balandžio mėn. 2 d., 13 lentelės duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono inertinių atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) 

D15)  

 

Didžiausias vienu metu numatomas 

laikyti bendras atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

17 01 01 Betonas Betonas 
R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

3160 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 01 02 Plytos Plytos 
R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 01 03 Čerpės ir keramika 
Čerpės ir 

keramika 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 01 07 

betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių 

mišiniai, nenurodyti 17 01 

06 

betono, plytų, 

čerpių ir 

keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 

06 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 05 04 
gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 

gruntas ir 

akmenys, 

nenurodyti 17 05 

03 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 05 08 
kelių skalda, nenurodyta 

17 05 07 

kelių skalda, 

nenurodyta 17 05 

07 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

17 08 02 

gipso izoliacinės statybinės 

medžiagos, nenurodytos 

17 08 01 

gipso izoliacinės 

statybinės 

medžiagos, 

nenurodytos 

17 08 01 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 



17 09 04 

mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

mišrios statybinės 

ir griovimo 

atliekos, 

nenurodytos 

17 09 01, 

17 09 02 ir 

17 09 03 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

20 02 02 gruntas ir akmenys 
gruntas ir 

akmenys 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 (žr. 25 lentelę), R10 (žr. 

23 lentelę) 

 

26A lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis (Lentelės duomenys keičiami pagal PAV atrankos duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 
Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)  

 

Didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 

popieriaus ir kartono 

pakuotės 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

5 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

20 01 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

15 01 02 
plastikinės (kartu su PET) 

pakuotės 

plastikinės (kartu su 

PET) pakuotės 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

5 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

20 01 39 plastikai plastikai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 4 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 



20 01 40 metalai metalai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

4 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

20 01 02 stiklas stiklas 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

19 12 05 stiklas stiklas 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

16 01 03 naudotos padangos naudotos padangos 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 4 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

20 01 38 
mediena, nenurodyta 20 01 

37 

mediena, nenurodyta 20 

01 37 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

 9 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

19 12 07 
mediena, nenurodyta 

19 12 06 

mediena, nenurodyta 

19 12 06 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

R12 – „atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų“ Perdavimas 

atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre. 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 

23 ir 20 01 35 

nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 

01 23 ir 20 01 35 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
4 

R101 – „paruošimas naudoti pakartotinai“; 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre;  

20 01 10 drabužiai drabužiai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

1,5 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre ir/arba D1-

„išvertimas ant žemės“ (šalinimas 

sąvartyne); 



20 01 11 tekstilės gaminiai tekstilės gaminiai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

1,5 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre ir/arba D1-

„išvertimas ant žemės“ (šalinimas 

sąvartyne); 

19 12 08 tekstilės gaminiai tekstilės gaminiai 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre ir/arba D1 – 

„išvertimas ant žemės“ (šalinimas 

sąvartyne); 

17 09 04 

mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 17 

09 02 ir 17 09 03 

kitos statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nepriskiriamos kitiems 

17 serijos atliekų 

srautams arba statybinių 

atliekų mišiniai, kurių 

negalima atskirti į kitus 

17 serijos atliekų 

srautus (pvz. į 17 01 01 

betoną)  

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 
 

10 

R10 – „apdorojimas žemėje, naudingas 

žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę“ 

(atliekų perdengimui ir laikiniesiems 

sąvartyno keliams formuoti, vidiniams 

sąvartyno keliams remontuoti); 

20 03 07 didelių gabaritų atliekos 

didelių gabaritų atliekos 

(baldai, kt. namų ūkio 

daiktai) 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

50 

R101 – “paruošimas naudoti pakartotinai“; 

R12 – „atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų“ D1- “išvertimas 

ant žemės“ (šalinimas sąvartyne); 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 

(įskaitant medžiagų 

mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 

19 12 11 

medžiagų mišiniai 

netinkami perdirbimui, 

kurių negalima atskirti 

rankiniu būdu (pvz. 

porolonas su tekstile ir 

metalu ir pan.) 

R13 - R1– R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
8 

Perdavimas atliekas tvarkančios įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių registre ir/arba D1 – 

„išvertimas ant žemės“ (šalinimas 

sąvartyne); 

    viso: 106  

 

 

 

 

 

 

 



27 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

Lentelė nepildoma, veikla nevykdoma. 

 

Įrenginio pavadinimas  

 
Atliekos Atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t 

 

1 2 3 4 5 

   

 

 

    

    

24.2. Pavojingosios atliekos 

 

28 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pavojingų atliekų R1-R11 būdais nenaudoja. 

 

Įrenginio pavadinimas 

 

Pavojingųjų 

atliekų technologinio 

srauto žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų naudojimo veikla  

Atliekos naudojimo veiklos 

kodas  

(R1–R11)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

 

Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

      

     

     

 

 

 

 

 



29 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos (Lentelės duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. T-M.3-1/2015, pakeisto 2015 m. balandžio 

mėn. 2 d., 14 lentelės duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas – asbesto šalinimo sekcijos, Uosinės k. 7, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologini

o srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Atliekų šalinimas 

Atliekos šalinimo veiklos 

kodas (D1–D7, D10)  

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m 

Didžiausias 

numatomas 

šalinti bendras 

atliekų kiekis, 2010-

01-01 – 2030-01-01, 

t. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-21 

Atliekos, turinčios 

asbesto, gipso 

izoliacinės 

statybinės 

medžiagos 

17 06 01* 
izoliacinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

izoliacinės medžiagos, 

turinčios asbesto 

D5 – „ šalinimas specialiai 

įrengtuose sąvartynuose“ 

(dėjimas į asbesto 

sekcijas);  

 700  14000 

TS-21 

Atliekos, turinčios 

asbesto, gipso 

izoliacinės 

statybinės 

medžiagos 

17 06 05* 
statybinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

statybinės medžiagos, 

turinčios asbesto 

D5- „šalinimas specialiai 

įrengtuose sąvartynuose“ 

(dėjimas į asbesto 

sekcijas); 

 

30 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pavojingų atliekų paruošimo naudojimui ar šalinimui veiklos nevykdo. 

 

Įrenginio pavadinimas 

 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) 

šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, 

D14, R12, S5)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, 

t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
     

    



    

 

31 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. (Lentelė pildoma  pagal PAV atrankos duomenis). 

 

Įrenginio pavadinimas Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Uosinės k. 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. 

 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio 

srauto pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 ir 

(ar) D15)  

Didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių atliekų, 

kiekis, t  

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-21 

Atliekos, turinčios 

asbesto, gipso 

izoliacinės 

statybinės 

medžiagos 

17 06 01* 

izoliacinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

izoliacinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

10 

D5 -  „šalinimas 

specialiai įrengtuose 

sąvartynuose“ 

(dėjimas į asbesto 

sekcijas); 

TS-21 

Atliekos, 

turinčios asbesto, 

gipso izoliacinės 

statybinės 

medžiagos 

17 06 05* 

statybinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

statybinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

D5 -  „šalinimas 

specialiai įrengtuose 

sąvartynuose“ 

(dėjimas į asbesto 

sekcijas); 

TS-31 

Kietosios 

atliekos, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

19 12 06* 

mediena, 

kurioje yra 

pavojingųjų 

medžiagų 

mediena, 

kurioje yra 

pavojingųjų 

medžiagų 

R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas; 

D15 - D1– D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 
5 

Perdavimas atliekas 

tvarkančios įmonėms, 

registruotoms 

valstybiniame atliekas 

tvarkančių įmonių 

registre 

      viso: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

Lentelė nepildoma, veikla nevykdoma. 

 

Įrenginio pavadinimas  

 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 

Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas 
Didžiausias vienu metu numatomas laikyti 

bendras atliekų kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 

  

    

 

 

 

 

    

    

 

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nustatytus reikalavimus.“; 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų centras“ atliekų nedegina. 

 

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po 

uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus. 

Duomenys nekeičiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ 

 

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą. 

 

28. Triukšmo mažinimo priemonės. 

 

Atnaujinamas TIPK leidimo Nr. 8.6.-63/09, išduoto 2009 m. sausio 9 d., 29 p. “Triukšmo kontrolė“, 30 p. “Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas“ ir 

31 p. “Triukšmo kontrolė ir matavimai. Duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas“, pagal atrankos dėl PAV dokumento duomenis.  

Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada dėl Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, 

Uosinės k., 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. surenkamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimo (2018-09-06 raštas Nr. (30.1)-A4-7287 pridedama 2 

priede. Atrankoje atliktas planuojamos veiklos triukšmo modeliavimas, įvertinant esamus sąvartyno triukšmo šaltinius. Toliau pridedamas atrankos dėl PAV 

dokumento 13 skyrius „Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija“ (16-19 psl.) ir triukšmo modeliavimo rezultatai -  žemėlapiai. 

 

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai. 

Duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. 8.6.-63/09, išduoto 2009 m. sausio 9 d. duomenis.  

 

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams 

mažinti. 

Duomenys nekeičiami ir atitinka TIPK leidimo Nr. 8.6.-63/09, išduoto 2009 m. sausio 9 d. duomenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. PARAIŠKOS DOKUMENTAI, KITI PRIEDAI, INFORMACIJA IR DUOMENYS  

 
1. Priedas. Sąvartyno stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacija. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į 

aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacijos derinimo raštas.................................................................................................................................23 lapai 

2. Priedas. Aplinkos apsaugos agentūros atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada dėl Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės, Uosinės k., 4, Marijampolės sen., Marijampolės sav. surenkamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimo (2018-09-06 raštas Nr. (30.1)-A4-7287. 

Atrankos dokumento 13 skyrius “Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija“ (16 – 19 psl.), triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai.........14 lapų 

3. Priedas. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas..................................................................................................................................21 lapas 

4. Priedas. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 4 priedo 1 priedėlis. Sąmata ir komerciniai pasiūlymai dėl atliekų 

sutvarkymo....................................................................................................................................................................................................................34 lapai 

5. Priedas. Valstybinės rinkliavos už Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo pakeitimą apmokėjimo pavedimo kopija.............................1 lapas 

 




