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Leidimą sudaro: 

1.      Specialiosios dalys: 

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

ir laikymas 

 

2. Iki leidimo išdavimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. AM-

14(II), išduotas LR AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. kovo 14 

d., koreguotas 2014 m. balandžio 08 d. 

3. Leidimo priedai. 

 

 

 

Išduotas 2017 m. sausio 31    d. 

. 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti  

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

direktoriaus funkcijas                             Justina Černienė      ____           _______________ 

(Vardas, pavardė)                    (parašas) 

A. V. 
 

 

Pastaba 

Leidimas keičiamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (28.4)-

A4-8681 priimtą atrankos išvadą dėl UAB „Ekonovus“ statybių, gamybinių atliekų rūšiavimo, 

vykdymo antrinių žaliavų rūšiavimo, presavimo apimčių padidinimo poveikio aplinkai vertinimo. 

Šiuo pakeitimu padidinamas didžiausias leidžiamas laikyti bei naudoti atliekų kiekis. 



 

TARŠOS LEIDIMO NR. AM - 14-( II ) / TL-A.1-25/2017 PRIEDAI 

 

 

1.   Aplinkos Apsaugos Agentūros 2017-01-16 Nr. (28.4)-A4-503 priimta paraiška Taršos leidimui gauti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

      

      

 

 

 

               __2017 m. sausio  31____ d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti  

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

direktoriaus funkcijas                                             Justina Černienė___________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 
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SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

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

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“ Alytaus padalinys 

 
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 pakuotė 

Popierinės, 

kartoninės 

dėžės, gofro 

kartono. 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

1975 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

 

15 01 02 

 

Plastikinė pakuotė 

Polietileno 

plėvelė, 

maišai, 

polipropileno 

maišai, LDPE, 

HDPE, 

plastikinė 

pakavimo 

juosta, PVC 

plėvelė 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

 



 

15 01 02 

 

Plastikinė pakuotė 

(PET) 

Polietilentereft

alato buteliai 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

15 01 03 Medinės pakuotės 

Mediniai 

padėklai, 

dėžės 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

15 01 04 Metalinės pakuotės 
Metalinė 

pakuotė 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas  

S4-Eksportas 

15 01 05 
Kombinuotosios 

pakuotės 

“Tetrapakai”, 

kita 

kombinuota 

pakuotė 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

15 01 07 Stiklo pakuotės 

Stikliniai 

buteliai, 

stiklainiai 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5- Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

S4-Eksportas 



17 02 02 Stiklas 
Statybų  

stiklas 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5- Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

20 01 01 
Popierius ir 

kartonas 

Laikraščiai, 

žurnalai, 

lankstinukai, 

spaustuvinis 

popierius, 

kartonas, 

archyvai, 

knygos 

Antrinės 

žaliavos iš 

popieriui 

skirto „varpo“ 

formos 

konteinerio 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

20 01 02 Stiklas 

Namų langų 

stiklas 

Antrinės 

žaliavos iš 

stiklui skirto 

„varpo“ 

formos 

konteinerio 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5- Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 



20 01 38 Mediena 
Medienos 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

20 01 40 Metalai 
Įvairus metalo 

laužas 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas  

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

20 01 39 Plastikai 

Plastiko 

atliekos iš 

mišrių 

komunalinių 

atliekų srauto 

Antrinės 

žaliavos iš 

plastikui skirto 

„varpo“ 

formos 

konteinerio 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

20 01 99 

Kitaip 

neapibrėžtos 

frakcijos (atliekos 

iš individualių 

rūšiavimo 

konteinerių) 

Įvairios 

pakuočių 

atliekos 

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 06 Mišrios pakuotės 

Įvairios 

pakuočių 

atliekos iš 

gyventojams 

pastatytų 

individualių 

rūšiavimo 

konteinerių 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R12 - atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų 

19 12 01 
Popierius ir 

kartonas 

Po antrinių 

žaliavų 

rūšiavimo 

likusios 

popieriaus ir 

kartono 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

19 12 04 Plastikai 

Po antrinių 

žaliavų 

rūšiavimo 

likusios 

plastikų 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

S4-Eksportas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 



20 02 01 

Biologiškai 

suyrančios atliekos 

(kapinių atliekos) 

Kapinių 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

17 09 04 
Mišrios statybos ir 

griovimo atliekos 

Įvairios 

statybinės 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

04 02 21 

Neperdirbto 

tekstilės pluošto 

atliekos 

Neperdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

04 02 22 
Perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

Perdirbto 

tekstilės 

pluošto 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

netinkamos 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

Atliekos papildomai susidarančios atliekų apdorojimo metu.  

20 02 03 

Kitos biologiškai 

nesuyrančios 

atliekos 

Kapinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu 

susidariusios 

biologiškai 

nesuyrančios 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

 
D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 



17 01 01 Betonas 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu 

susidariusios 

betono 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

17 01 02 Plytos 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu 

susidariusios 

plytų atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

17 01 03 Čerpės ir keramika 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu 

susidariusios 

čerpių ir 

keramikos 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

17 01 07 

Betono, plytų, 

čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu susidarę 

betono, plytų, 

čerpių ir 

keramikos 

gaminių 

mišiniai 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 



17 02 01 Medis 

Statybinių 

atliekų 

rūšiavimo 

metu 

susidariusios 

medienos 

atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

R1- Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti 

19 12 05 Stiklas 

Po rūšiavimo 

likusios 

perdirbimui 

tinkamos 

stiklo atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5- Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

19 12 02 Juodieji metalai 

Atliekų 

rūšiavimo metu 

susidarančios 

metalų atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

R4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas  

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

19 12 03 Spalvotieji metalai 

Atliekų 

rūšiavimo metu 

susidarančios 

metalų atliekos 

R13- R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

R4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas  

S4-Eksportas 

D1-išvertimas ant žemės arba po 

žeme 

        

 

 

 

 

 



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

Įrenginio pavadinimas UAB „Ekonovus“, Alytaus padalinys 
 

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 

15 01 05 
Kombinuotosios 

pakuotės 

Tetrapakai ir kita 

kombinuota 

pakuotė 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 

18050 

15 01 06 Mišrios pakuotės 
Įvairios nerūšiuotos 

pakuotės 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

15 01 01  
Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

Kartoninės dėžės ir 

kita popieriaus ir 

kartono pakuotė 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 

20 01 01 
Popierius ir 

kartonas 

Žurnalai, 

laikraščiai, ofisinė 

makulatūra ir kt. 

Pakuočių atliekos iš 

popieriui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 



20 01 02 Stiklas 

Langų ir kitos 

buityje susidarančio 

stiklo atliekos. 

Pakuočių atliekos iš 

stiklui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

15 01 02 

Plastikinės 

pakuotės 

PET 

Plėvelė, PET 

buteliai ir kt. 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 

20 01 39 Plastikai 

Įvairios buityje 

susidarančios 

plastiko atliekos. 

Pakuočių atliekos iš 

plastikui skirto 

„varpo“ formos 

konteinerio 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas ) 

15 01 03 Medinės pakuotės 

Mediniai padėklai 

ir kita medinė 

pakuotė 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

15 01 07 Stiklo pakuotės 

Stikliniai buteliai, 

stiklainiai ir kita 

stiklo pakuotė 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

15 01 04 Metalinė pakuotė 

Metalinės skardinės 

ir kita metalinė 

pakuotė 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 



20 01 40 Metalai Metalo laužas 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 

20 01 38 
Mediena, 

nenurodyta 200137 

Įvairios buityje 

susidarančios 

medienos atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas ) 

20 01 99 
Kitaip neapibrėžtos 

frakcijos 

Pakuočių atliekos iš 

individualiose 

valdose pastatytų 

konteinerių 

rūšiavimui 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

20 02 01 

Biologiškai 

suyrančios atliekos 

(kapinių atliekos) 

Kapinių atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

17 09 04 
Mišrios statybos ir 

griovimo atliekos 

Įvairios statybinės 

atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas) 

04 02 21 

Neperdirbto 

tekstilės pluošto 

atliekos 

Neperdirbto 

tekstilės pluošto 

atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 



04 02 22 
Perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

Perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: (S502- 

rūšiavimas, S504-presavimas) 

19 12 01 
Popierius ir 

kartonas 

Po rūšiavimo 

likusios popieriaus 

ir kartono atliekos 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:  (S504-

presavimas) 

19 12 04 Plastikai 

Po rūšiavimo 

likusios plastikų 

atliekos 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:  (S504-

presavimas) 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos 

Po rūšiavimo 

likusios perdirbimui 

netinkamos atliekos 

S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:  (S504-

presavimas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


