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Patikslintos leidimo Nr. 48/T-Š.6-10/2015 sąlygos. 
 
 

Įrenginio pavadinimas: Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Jerubaičiuose 
 
 
13 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms) 
 

Atliekos Naudojimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas Numatomas naudoti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

10 12 08 Keramikos, plytų, čerpių 
ir statybinių konstrukcijų 
gamybos atliekos (po 
terminio apdorojimo) 

Keramikos, plytų, čerpių 
ir statybinių konstrukcijų 
gamybos atliekos  Nepavojingos 

R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

400 

17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių 
mišiniai 

Betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių 
atliekos 

Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

400 

17 03 02 Bituminiai mišiniai, 
nenurodyti 17 03 01 

Bituminiai mišiniai Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

100 

17 05 04 Gruntas ir akmenys, 
nenurodyti 17 05 03 

Gruntas ir akmenys Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

400 

17 06 04 Izoliacinės medžiagos 
nenurodytos 17 06 01 ir 
17 06 03 

Izoliacinės medžiagos Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

300 



 

17 09 04 Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 
09 02 ir17 09 03 

Po rūšiavimo likusios 
mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

Nepavojingos 
R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

3000 

19 08 02 Smėliagaudžių atliekos Nuotekų valymo 
įrenginių smėliagaudžių 
atliekos 

Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

150 

20 03 03 Gatvių valymo liekanos Gatvių valymo liekanos Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

500 

19 12 09 Mineralinės medžiagos 
(pvz.smėlis, akmenys) 

Smėlis. akmenys Nepavojingos R10- Apdorojimas žemėje, naudingas žemės 
ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę 
 

5900 

 
Atliekos naudojamos sąvartyne šalinamų atliekų tarpiniam perdengimui: kiekvienas atliekų kaupo pakėlimas, sudarytas iš keleto sluoksnių, klojamas 20-25 m 

pločio ir apie 2 m aukščio juostomis pradedant nuo sąvartyno sekcijos krašto, esančio arčiausiai privažiavimo prie sekcijos, ir lygiagrečiai tam kraštui. Atliekos 
kaupiamos gilyn per visą sąvartyno sekciją ir tik po to pradedamas antrasis kaupo pakėlimas. Tai užtikrina vienodą grunto, esančio po paviršiumi, sukietėjimą ir 
padidina sąvartyno kaupo stabilumą.  

Pakėlus atliekų kaupo juostą iki nustatyto aukščio daromas apie 0,1 m storio tarpinis perdengimas ir pradedamas antrasis atliekų kaupo pakėlimas vėl pradedant 
nuo sąvartyno krašto. Tarpiniai perdengimai šaltuoju metų periodu, nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1d., nevykdomi. Atliekos naudojamos ir vidinių sąvartyno kelių 
įrengimui. Vidinis sąvartyno privažiavimo kelias statomas etapais, naudojant atliekas ir uždengimo medžiagas, pradedant nuo vieno sąvartyno pakraščio ir sudarant 
transporto priemonėms sąlygas pristatyti atliekas į iškrovimo zoną.  

 

14 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms) 

 

Šalinamos atliekos Šalinimas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas Šalinimo veiklos kodas ir 
pavadinimas 

Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

05 01 99 
Kitaip neapibrėžtos atliekos 
(Koksas ) 

Koksas 
Nepavojingos 

D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 

20 



 

06 03 99 

Kitaip neapibrėžtos atliekos 
(korozinės nuosėdos iš 
rezervuarų valymo piroforiniai 
junginiai ) 

Korozinės nuosėdos iš 
rezervuarų valymo 
piroforiniai junginiai 

Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 

5 

06 04 99 
Kitaip neapibrėžtos atliekos 
(pneumo kabeliai ) 

Pneumo kabeliai Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 

10 

10 01 01 
Dugno pelenai, šlakas ir garo 
katilų dulkės 

Dugno pelenai, šlakas ir 
garo katilų dulkės 

Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 

40 

15 02 03 
Absorbentai, filtrų medžiagos, 
pašluostės ir apsauginiai 
drabužiai, nenurodyti 150202 

Absorbentai, filtrų 
medžiagos, pašluostės ir 
apsauginiai drabužiai 

Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 5 

20 03 02 Turgaviečių atliekos 
Turgaviečių atliekos Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 

po žeme 
10 

 20 03 07 Didžiosios atliekos 
Netinkamos panaudoti 
(perdirbti) didžiosios 
atliekos, baldai 

Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 800 

19 12 12 
Kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 

Netinkamos perdirbti ar 
panaudoti atliekos iš 
atliekų rūšiavimo-
perdirbimo įrenginių 

Nepavojingos D1- Išvertimas ant žemės ar 
po žeme 

17800 

Statybinių medžiagų, turinčių asbesto aikštelė 

17 06 01* 
Izoliacinės medžiagos, kuriose 
yra asbesto 

Atliekos, kuriose yra 
asbesto 

Pavojingos 
Kancerogeninės – HP7 
 

D5-Šalinimas specialiai 
įrengtuose sąvartynuose 400 

17 06 05* 
Statybinės medžiagas, turinčios 
asbesto 

Atliekos, turinčios asbesto Pavojingos 
Kancerogeninės – HP7 
 

 D5-Šalinimas specialiai 
įrengtuose sąvartynuose 800 

 

16 lentelė. Leidžiamas laikyti atliekų kiekis 

 

Atliekos kodas Atliekos pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Atliekos pavojingumas 
Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti atliekų 
kiekis, t 

1 2 3 4 5 

10 12 08 Keramikos, plytų, čerpių ir statybinių 
konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio 
apdorojimo) 

Keramikos, plytų, čerpių atliekos 
Nepavojingos 400 



 

17 01 07 Betono, plytų, čerpiu ir keramikos gaminių 
mišiniai 

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių 
atliekos 

Nepavojingos 
400 

17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 Bituminiai mišiniai Nepavojingos 100 

17 05 04 Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 Gruntas ir akmenys Nepavojingos 400 

17 06 04 Izoliacinės medžiagos nenurodytos 17 06 01 ir 
17 06 03 

Izoliacinės medžiagos Nepavojingos 
300 

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09 03 

Po rūšiavimo likusios mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

Nepavojingos 
3000 

19 08 02 Smėliagaudžių atliekos Nuotekų valymo įrenginių smėliagaudžių atliekos Nepavojingos 150 

20 03 03 Gatvių valymo liekanos Gatvių valymo liekanos Nepavojingos 500 

19 12 09 Mineralinės medžiagos (pvz.smėlis, 
akmenys) 

Smėlis, akmenys Nepavojingos 
5900 

     

 
 
 
 


