
 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-39/2015 

 

 

                    [3] [0] [4] [0] [6] [1] [3] [7] [7]

                           (Juridinio asmens kodas) 

 

 

 

UAB „NATUREKA“, Atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginys, 

Raudondvario pl. 150, LT-47174 Kaunas 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „NATUREKA“, Šermukšnių g. 11, Noreikiškių k., Ringaudų sen., LT-53363 Kauno r.,  

tel. 8 699 25273, el.paštas: vinckusd@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. 

 

2. 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:                      

Įmonė TIPK leidimo neturėjo. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

Išduotas    2015 m. rugpjūčio 26 d.  

Pakeistas  2018 m. sausio 15 d. 

 

 

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 „Natureka“ 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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

02 03 04 
medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

0,5 

R3**, R12** 

02 06 01 
medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3**, R12** 

02 07 04 
medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

medţiagos, 

netinkamos vartoti ar 

perdirbti 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3**, R12** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

04 01 06 

dumblas, ypač nuotekų 

valymo jų susidarymo 

vietoje dumblas, 

kuriame yra chromo  

dumblas, ypač 

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, kuriame yra 

chromo  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, R12**, D9**, D10**, D13** 

04 02 09 

sudėtinių medţiagų 

(impregnuotų tekstilės 

gaminių, elastomerų, 

plastomerų) atliekos  

sudėtinių medţiagų 

(impregnuotų 

tekstilės gaminių, 

elastomerų, 

plastomerų) atliekos  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 0,5 

R1**, R12**, D9**, D10**, D13** 

04 02 10 
organinės medţiagos iš 

natūralių produktų 

(pvz., riebalai, vaškas)  

organinės medţiagos 

iš natūralių produktų 

(pvz., riebalai, 

vaškas)  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R3**, R12** 

04 02 21 
neperdirbto tekstilės 

pluošto atliekos  
neperdirbto tekstilės 

pluošto atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 
1 

R12**, D10** 

04 02 22 
perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos  
perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

R12**, D10** 

05 07 02 
atliekos, kuriose yra 

sieros 
atliekos, kuriose yra 

sieros 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, R12**, D10** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

06 05 03 

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, nenurodytas 

06 05 02  

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, nenurodytas 

06 05 02  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, R12**, D9**, D10**, D13** 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4** 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

17 04 01 varis, bronza, ţalvaris varis, bronza, ţalvaris 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

17 04 02 aliuminis aliuminis 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

17 04 03 švinas švinas 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

17 04 05 geleţis geleţis 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

17 04 06 alavas alavas 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R4** 

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 
1 

R3**, R12** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

17 06 04 
izoliacinės medţiagos, 

nenurodytos 17 06 01 

ir 17 06 03 

izoliacinės 

medţiagos, 

nenurodytos 17 06 01 

ir 17 06 03 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R12** 

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** 

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 

1 

R12** 

17 04 11 
kabeliai, nenurodyti 17 

04 10 
kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R12* 

03 01 05 

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, medienos 

droţlių plokštės ir 

fanera, nenurodyti 03 

01 04  

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, medienos 

droţlių plokštės ir 

fanera, nenurodyti 03 

01 04 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 1 

R1**, R3** 

08 01 12 
daţų ir lako atliekos, 

nenurodytos 08 01 11 
daţų ir lako atliekos, 

nenurodytos 08 01 11 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1**, R12**, D9**, D10**, D13** 

08 01 14 
daţų ir lako dumblas, 

nenurodytas 08 01 13 
daţų ir lako dumblas, 

nenurodytas 08 01 13 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

08 01 16 

vandeninis dumblas, 

kuriame yra daţų ar 

lako, nenurodytas 08 

01 15 

vandeninis dumblas, 

kuriame yra daţų ar 

lako, nenurodytas 08 

01 15 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 01 18 
daţų ir lako šalinimo 

atliekos, nenurodytos 

08 01 17 

daţų ir lako šalinimo 

atliekos, nenurodytos 

08 01 17 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

08 01 20 

vandeninės 

suspensijos, kuriose 

yra daţų ar lako, 

nenurodytos 08 01 19 

vandeninės 

suspensijos, kuriose 

yra daţų ar lako, 

nenurodytos 08 01 19 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

08 02 01 
dangos miltelių 

atliekos 
dangos miltelių 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

08 03 08 
vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

daţų 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

daţų 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

08 03 15 
daţų dumblas, 

nenurodytas 08 03 14 
daţų dumblas, 

nenurodytas 08 03 14 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

08 04 10 
klijų ir hermetikų 

atliekos, nenurodytos 

08 04 09 

klijų ir hermetikų 

atliekos, nenurodytos 

08 04 09 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

08 04 16 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

klijų ir hermetikų, 

nenurodytos 08 04 15 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

klijų ir hermetikų, 

nenurodytos 08 04 15 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

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) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 
1 

R5**, R12**, D9** 
 

10 01 03 
lakieji durpių ir 

neapdorotos medienos 

pelenai 

lakieji durpių ir 

neapdorotos 

medienos pelenai 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

10 01 26 
aušinimo vandens 

valymo atliekos 
aušinimo vandens 

valymo atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R5**, R12**, D9** 

12 01 01 
juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
 

 

 

0,5 

R5**, R12** 

12 01 02 
juodųjų metalų dulkės 

ir dalelės 
juodųjų metalų dulkės 

ir dalelės 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

12 01 03 
spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

12 01 04 
spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 
spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

12 01 05 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
2 

R1**, R3** 

12 01 13 suvirinimo atliekos suvirinimo atliekos 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
0,2 

R5**, R12** 

15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

1,5 

R1**, R3** 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas) 

) pakuotės 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas) 

) pakuotės 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1**, R3** 

15 01 03 medinės pakuotės medinės pakuotės 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1**, R3** 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5**, R12** 

15 02 03 

absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės 

ir apsauginiai 

drabuţiai, nenurodyti 

15 02 02 

absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės 

ir apsauginiai 

drabuţiai, nenurodyti 

15 02 02 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  1 

R1**, R12** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

16 01 03 naudotos padangos naudotos padangos 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
1 

R1**, R3** 

16 01 12 
Stabdţių trinkelės, 

nenurodytos  16 01 11 

Stabdţių trinkelės, 

nenurodytos  16 01 

11 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
0,1 

R5**, R12** 

16 01 19 Plastikai Plastikai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
1 

R3** 

16 01 20 Stiklas Stiklas 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R5**, R12** 

16 01 22 
kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 
kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,2 

R1**, D10** 

16 02 16 

sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

16 02 15  

sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,2 

R1**, D10** 

16 05 09 

nebereikalingos 

cheminės medţiagos, 

nenurodytos 16 05 06, 

16 05 07 arba 16 05 08 

nebereikalingos 

cheminės medţiagos, 

nenurodytos 16 05 

06, 16 05 07 arba 16 

05 08 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

5 

R12**, D9** 

16 06 05 
kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 
kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,3 

R1**, D10** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

16 08 01 

panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose 

yra aukso, sidabro, 

renio, rodţio, paladţio, 

iridţio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 

08 07 pozicijoje)  

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 

sidabro, renio, rodţio, 

paladţio, iridţio arba 

platinos (išskyrus 

nurodytas 16 08 07 

pozicijoje) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

0,3 

R5**, R8** 

17 02 02 stiklas stiklas 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
0,3 

R5**, R12** 

17 03 02 
bituminiai mišiniai, 

nenurodyti 17 03 01 
bituminiai mišiniai, 

nenurodyti 17 03 01 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, D10** 

17 05 08 
kelių skalda, 

nenurodyta 17 05 07 
kelių skalda, 

nenurodyta 17 05 07 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R5**, D1** 

18 01 01 
aštrūs daiktai (išskyrus 

nurodytus 18 01 03)  

aštrūs daiktai 

(išskyrus nurodytus 

18 01 03) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
1,5 

R1**, R12** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

18 01 04 

atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos 

(pvz., tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, 

vienkartiniai drabuţiai, 

vystyklai)  

atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad 

būtų išvengta 

infekcijos (pvz., 

tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, 

vienkartiniai 

drabuţiai, vystyklai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
 

R1**, R12** 

18 01 09 
vaistai, nenurodyti 18 

01 08 
vaistai, nenurodyti 18 

01 08 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10** 

18 02 03 

atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų 

išvengta infekcijos  

atliekos, kurių 

rinkimui ir šalinimui 

netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad 

būtų išvengta 

infekcijos  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10** 

19 08 14 

kitokio pramoninio 

nuotekų valymo 

dumblas, nenurodytas 

19 08 13 

kitokio pramoninio 

nuotekų valymo 

dumblas, nenurodytas 

19 08 13 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,2 

R1**, D10** 

19 09 04 
naudotos aktyvintos 

anglys 
naudotos aktyvintos 

anglys 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

5 

R1**, D9** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

19 09 05 
prisotintos arba 

naudotos jonitinės 

dervos 

prisotintos arba 

naudotos jonitinės 

dervos 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

R1**, D9** 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai ir guma 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
0,5 

R1**, R3** 

19 12 08 tekstilės dirbiniai tekstilės dirbiniai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 

R1**, R3**, R5** 

19 12 10 
degiosios atliekos (iš 

atliekų gautas kuras) 
degiosios atliekos (iš 

atliekų gautas kuras) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas 
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, D10** 

19 12 12 

kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

2 

R1**, D10** 

20 01 25 
maistinis aliejus ir 

riebalai 
maistinis aliejus ir 

riebalai 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
1 

R1**, R3** 

20 01 28 
daţai, rašalas, klijai ir 

dervos, nenurodyti 20 

01 27 

daţai, rašalas, klijai ir 

dervos, nenurodyti 20 

01 27 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

1 

R1**, D10** 
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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 susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

20 01 32 
vaistai, nenurodyti 20 

01 31 
vaistai, nenurodyti 20 

01 31 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų laikymas 

0,8 

R1**, D10** 

 VISO: 40,6 t  

 

** 
D5 – Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose; 
D9 -  Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų; 
D10 - Deginimas sausumoje; 
D13 - Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų; 
D14 - Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1–D13 veiklų; 
R1- Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; 
R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); 
R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R8 – Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas; 
R9 - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
 

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. 
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4 lentelė. Leidţiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė nepildoma, nes šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma. 

 

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

 

Įrenginio pavadinimas  UAB „Natureka“ 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 

02 03 04 
medţiagos, 

netinkamos vartoti 

ar perdirbti 

medţiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

 

2500 t/m 

02 06 01 
medţiagos, 

netinkamos vartoti 

ar perdirbti 

medţiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

02 07 04 
medţiagos, 

netinkamos vartoti 

ar perdirbti 

medţiagos, netinkamos 

vartoti ar perdirbti 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

04 01 06 

dumblas, ypač 

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, kuriame 

yra chromo  

dumblas, ypač nuotekų 

valymo jų susidarymo 

vietoje dumblas, 

kuriame yra chromo  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

04 02 09 

sudėtinių medţiagų 

(impregnuotų 

tekstilės gaminių, 

elastomerų, 

plastomerų) atliekos  

sudėtinių medţiagų 

(impregnuotų tekstilės 

gaminių, elastomerų, 

plastomerų) atliekos  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

04 02 10 

organinės 

medţiagos iš 

natūralių produktų 

(pvz., riebalai, 

vaškas)  

organinės medţiagos iš 

natūralių produktų 

(pvz., riebalai, vaškas)  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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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 

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 

05 07 02 
atliekos, kuriose yra 

sieros 
atliekos, kuriose yra 

sieros 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

06 05 03 

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, 

nenurodytas 06 05 

02  

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, nenurodytas 

06 05 02  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 01 
varis, bronza, 

ţalvaris 
varis, bronza, ţalvaris 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 02 aliuminis aliuminis 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 03 švinas švinas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 05 geleţis geleţis 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 06 alavas alavas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 06 04 

izoliacinės 

medţiagos, 

nenurodytos 17 06 

01 ir 17 06 03 

izoliacinės medţiagos, 

nenurodytos 17 06 01 ir 

17 06 03 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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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 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 04 11 
kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 
kabeliai, nenurodyti 17 

04 10 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

03 01 05 

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, medienos 

droţlių plokštės ir 

fanera, nenurodyti 

03 01 04  

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, medienos 

droţlių plokštės ir 

fanera, nenurodyti 03 

01 04 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 12 

daţų ir lako 

atliekos, 

nenurodytos 08 01 

11 

daţų ir lako atliekos, 

nenurodytos 08 01 11 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 14 

daţų ir lako 

dumblas, 

nenurodytas 08 01 

13 

daţų ir lako dumblas, 

nenurodytas 08 01 13 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 16 

vandeninis 

dumblas, kuriame 

yra daţų ar lako, 

nenurodytas 08 01 

15 

vandeninis dumblas, 

kuriame yra daţų ar 

lako, nenurodytas 08 

01 15 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 18 

daţų ir lako 

šalinimo atliekos, 

nenurodytos 08 01 

17 

daţų ir lako šalinimo 

atliekos, nenurodytos 

08 01 17 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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08 01 20 

vandeninės 

suspensijos, kuriose 

yra daţų ar lako, 

nenurodytos 08 01 

19 

vandeninės suspensijos, 

kuriose yra daţų ar 

lako, nenurodytos 08 

01 19 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 02 01 
dangos miltelių 

atliekos 
dangos miltelių atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 08 
vandeninės 

skystosios atliekos, 

kuriose yra daţų 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

daţų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 15 
daţų dumblas, 

nenurodytas 08 03 

14 

daţų dumblas, 

nenurodytas 08 03 14 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 04 10 

klijų ir hermetikų 

atliekos, 

nenurodytos 08 04 

09 

klijų ir hermetikų 

atliekos, nenurodytos 

08 04 09 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 04 16 

vandeninės 

skystosios atliekos, 

kuriose yra klijų ir 

hermetikų, 

nenurodytos 08 04 

15 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

klijų ir hermetikų, 

nenurodytos 08 04 15 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

10 01 03 
lakieji durpių ir 

neapdorotos 

medienos pelenai 

lakieji durpių ir 

neapdorotos medienos 

pelenai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

10 01 26 
aušinimo vandens 

valymo atliekos 
aušinimo vandens 

valymo atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 01 
juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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12 01 02 
juodųjų metalų 

dulkės ir dalelės 
juodųjų metalų dulkės 

ir dalelės 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 03 
spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 04 
spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 
spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 05 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 
plastiko droţlės ir 

nuopjovos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 13 suvirinimo atliekos suvirinimo atliekos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalata

s) ) pakuotės 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas) ) 

pakuotės 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 03 medinės pakuotės medinės pakuotės 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 07 stiklo pakuotės stiklo pakuotės 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 02 03 

absorbentai, filtrų 

medţiagos, 

pašluostės ir 

apsauginiai 

drabuţiai, 

nenurodyti 15 02 02 

absorbentai, filtrų 

medţiagos, pašluostės 

ir apsauginiai 

drabuţiai, nenurodyti 

15 02 02 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 03 naudotos padangos naudotos padangos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 12 
Stabdţių trinkelės, 

nenurodytos  16 01 

11 

Stabdţių trinkelės, 

nenurodytos  16 01 11 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 19 Plastikai Plastikai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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16 01 20 Stiklas Stiklas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 22 
kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 
kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 02 16 

sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, 

nenurodytos 16 02 

15  

sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 05 09 

nebereikalingos 

cheminės 

medţiagos, 

nenurodytos 16 05 

06, 16 05 07 arba 

16 05 08 

nebereikalingos 

cheminės medţiagos, 

nenurodytos 16 05 06, 

16 05 07 arba 16 05 08 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 06 05 
kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 
kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 08 01 

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 

sidabro, renio, 

rodţio, paladţio, 

iridţio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 

16 08 07 pozicijoje)  

panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose 

yra aukso, sidabro, 

renio, rodţio, paladţio, 

iridţio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 

08 07 pozicijoje) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 02 02 stiklas stiklas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 03 02 
bituminiai mišiniai, 

nenurodyti 17 03 01 
bituminiai mišiniai, 

nenurodyti 17 03 01 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

18 01 01 
aštrūs daiktai 

(išskyrus nurodytus 

18 01 03)  

aštrūs daiktai (išskyrus 

nurodytus 18 01 03) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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18 01 04 

atliekos, kurių 

rinkimui ir 

šalinimui netaikomi 

specialūs 

reikalavimai, kad 

būtų išvengta 

infekcijos (pvz., 

tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, 

vienkartiniai 

drabuţiai, 

vystyklai)  

atliekos, kurių rinkimui 

ir šalinimui netaikomi 

specialūs reikalavimai, 

kad būtų išvengta 

infekcijos (pvz., 

tvarsliava, gipso 

tvarsčiai, skalbiniai, 

vienkartiniai drabuţiai, 

vystyklai) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

18 01 09 
vaistai, nenurodyti 

18 01 08 

vaistai, nenurodyti 18 

01 08R12 - Atliekų būsenos 

ar sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti 
D13 - Perskirstymas ar 

maišymas prieš vykdant bet 
kurią iš D1–D12 veiklų 

D14 - Perpakavimas prieš 

vykdant bet kurią iš D1–D13 
veiklų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

18 02 03 

atliekos, kurių 

rinkimui ir 

šalinimui netaikomi 

specialūs 

reikalavimai, kad 

būtų išvengta 

infekcijos  

atliekos, kurių rinkimui 

ir šalinimui netaikomi 

specialūs reikalavimai, 

kad būtų išvengta 

infekcijos  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 08 14 

kitokio pramoninio 

nuotekų valymo 

dumblas, 

nenurodytas 19 08 

13 

kitokio pramoninio 

nuotekų valymo 

dumblas, nenurodytas 

19 08 13 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 09 04 
naudotos aktyvintos 

anglys 
Naudotos aktyvintos 

anglys 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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19 09 05 
prisotintos arba 

naudotos jonitinės 

dervos 

prisotintos arba 

naudotos jonitinės 

dervos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai ir guma 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 12 08 tekstilės dirbiniai tekstilės dirbiniai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 12 10 
degiosios atliekos 

(iš atliekų gautas 

kuras) 

degiosios atliekos (iš 

atliekų gautas kuras) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 12 12 

kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 

11 

kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

nenurodytos 19 12 11 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 25 
maistinis aliejus ir 

riebalai 
maistinis aliejus ir 

riebalai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 28 
daţai, rašalas, klijai 

ir dervos, 

nenurodyti 20 01 27 

daţai, rašalas, klijai ir 

dervos, nenurodyti 20 

01 27 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 32 
vaistai, nenurodyti 

20 01 31 
vaistai, nenurodyti 20 

01 31 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

 

 

 

 

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.  

 

_________________________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

3 priedo 

4 priedėlio B dalis 

 

 
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

LAIKYMAS 

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

 

1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Natureka“ atliekų tvarkymo įrenginys 

 
Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

ţymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 
Atliekos 

pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 
Laikymo veiklos kodas (R13 

ir (ar) D15)  
Didţiausias vienu metu leidţiamas 

laikyti bendras atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu susidarančių atliekų, 

kiekis, t  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-02 
 

Alyvų atliekos 

12 01 09* 

mašininės 

emulsijos ir 

tirpalai, kuriuose 

nėra halogenų 

mašininės 

emulsijos ir 

tirpalai, kuriuose 

nėra halogenų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

0,8 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

12 01 18* 

metalų nuosėdos 

(šlifavimo, 

galandimo ir 

poliravimo 

nuosėdos), 

kuriose yra 

alyvos 

metalų nuosėdos 

(šlifavimo, 

galandimo ir 

poliravimo 

nuosėdos), 

kuriose yra alyvos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 
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13 02 08* 
kita variklio, 

pavarų dėţės ir 

tepalinė alyva 

kita variklio, 

pavarų dėţės ir 

tepalinė alyva 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

16 07 08* 
atliekos, kuriose 

yra tepalų 
atliekos, kuriose 

yra tepalų 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 01 13* 
kita alyva 

hidraulinėms 

sistemoms 

kita alyva 

hidraulinėms 

sistemoms 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-03 

 

Naftos produktais 

uţteršti dumblai, 

gruntai ir atliekos  

05 01 03* 
rezervuarų dugno 

dumblas  
rezervuarų dugno 

dumblas 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

 

 

1,5 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

05 01 06* 

įmonės arba 

įrangos 

eksploatavimo 

tepaluotas 

dumblas 

įmonės arba 

įrangos 

eksploatavimo 

tepaluotas 

dumblas 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

12 01 14* 

mašininis 

dumblas, kuriame 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

mašininis 

dumblas, kuriame 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 05 02* 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

dumblas  

naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

dumblas 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 05 08* 

ţvyro gaudyklės 

ir naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

atliekų mišiniai  

ţvyro gaudyklės 

ir naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

atliekų mišiniai  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 08 99* 
kitaip 

neapibrėţtos 

atliekos 

kitaip 

neapibrėţtos 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 
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15 02 02* 

absorbentai, filtrų 

medţiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėţtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabuţiai, uţteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis 

absorbentai, filtrų 

medţiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėţtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabuţiai, uţteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-04 

Naftos produktais 

uţteršti skysčiai ir 

vanduo, naftos  

mišiniai, lijaliniai 

vandenys  

13 05 07* 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

tepaluotas vanduo 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

tepaluotas vanduo 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

1,5 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 08 02* 
kitos emulsijos kitos emulsijos R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

13 07 03*  
kitos kuro rūšys kitos kuro rūšys R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R9**, R12**, D9**, D10**, 

D13** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-06 
Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos  

16 06 01* švino 

akumuliatoriai 
švino 

akumuliatoriai 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 0,9 R12** 

16 06 06* 

atskirai surinkti 

baterijų ir 

akumuliatorių 

elektrolitai 

atskirai surinkti 

baterijų ir 

akumuliatorių 

elektrolitai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
2 

R5** 

20 01 33* 

baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nurodyti 16 06 

01, 16 06 02 arba 

16 06 03, 

nerūšiuotos 

baterijos ar 

akumuliatoriai, 

kuriuose yra tos 

baterijos 

baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nurodyti 16 06 01, 

16 06 02 arba 16 

06 03, nerūšiuotos 

baterijos ar 

akumuliatoriai, 

kuriuose yra tos 

baterijos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R12** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-08 
Farmacijos 

atliekos 

07 05 10* 

kiti filtrų 

papločiai ir 

panaudoti 

absorbentai 

kiti filtrų 

papločiai ir 

panaudoti 

absorbentai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
 D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
1 

R1**, D10**, R12** 

18 01 08* 
citotoksiniai arba 

citostatiniai 

vaistai  

citotoksiniai arba 

citostatiniai 

vaistai  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
 D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos  

16 01 07* 
tepalų filtrai tepalų filtrai R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
 D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

0,5 

R1**, D10**, R12** 

16 01 13* 
stabdţių skystis stabdţių skystis R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R3**, D10** 

16 01 14* 

aušinamieji 

skysčiai, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

aušinamieji 

skysčiai, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 
 D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R3**, D10** 

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 

pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07-16 01 11, 

16 01 13-16 01 14 

ir 16 01 23-16 01 

25 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R12**,D10** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-11 

Elektrotechnikos 

ir elektronikos 

pavojingos 

atliekos  

16 02 15* 

pavojingos 

sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos 

pavojingos 

sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,4 

R12**, D10** 



26 

 

20 01 35* 

nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, 

nenurodyta 20 01 

21 ir 20 01 23, 

kurioje yra 

pavojingųjų 

sudedamųjų dalių  

nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, 

nenurodyta 20 01 

21 ir 20 01 23, 

kurioje yra 

pavojingųjų 

sudedamųjų dalių 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R12**, D10** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-12 
Atliekos, kuriose 

yra sunkiųjų 

metalų  
06 04 05* 

atliekos, kuriose 

yra kitų sunkiųjų 

metalų  

atliekos, kuriose 

yra kitų sunkiųjų 

metalų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,4 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-13 
Atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio  

06 04 04* 
atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,02 

R12**, D10** 

20 01 21* 

dienos šviesos 

lempos ir kitos 

atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 

dienos šviesos 

lempos ir kitos 

atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,25 

R12**, D10** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-14 
Pesticidų ir 

augalų apsaugos 

atliekos  

02 01 08* 

agrochemijos 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

agrochemijos 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,4 

R1**, D10**, R12** 

20 01 19* 
pesticidai  pesticidai  R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-15 
Kitos 

halogenintos 

atliekos  

14 06 02* 
kiti halogenintieji 

tirpikliai ir 

tirpiklių mišiniai  

kiti halogenintieji 

tirpikliai ir 

tirpiklių mišiniai  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

1 

R1**, R3**, D10**, R12** 

14 06 04* 

dumblai arba 

kietosios atliekos, 

kuriose yra 

halogenintųjų 

tirpiklių  

dumblai arba 

kietosios atliekos, 

kuriose yra 

halogenintųjų 

tirpiklių  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R3**, D10**, R12** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-17 

Nehalogeninti ir 

nechlorinti 

medienos 

konservantai  

03 02 05* 

kiti medienos 

konservantai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

kiti medienos 

konservantai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,3 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-18 

 

Rūgštinių tirpalų 

atliekos, rūgštys, 

rūgštis 

išskiriančios 

atliekos  

06 01 01* 
sieros rūgštis ir 

sulfito rūgštis  
sieros rūgštis ir 

sulfito rūgštis  
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

5 

R5**,D9** 

06 01 02* 
 

druskos rūgštis 
 

druskos rūgštis 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R5**,D9** 

06 01 06* 
kitos rūgštys  kitos rūgštys  R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R5**,D9** 

08 03 16* 
ėsdinimo tirpalų 

atliekos  
ėsdinimo tirpalų 

atliekos  
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R5**,D9** 

11 01 05* 
ėsdinimo rūgštys ėsdinimo rūgštys R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R3**, R5**, D9** 

20 01 14* 
rūgštys rūgštys R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R5**, D9** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-19 

 

Šarminių tirpalų 

atliekos, šarmai  

06 02 04* 
natrio ir kalio 

hidroksidas  
natrio ir kalio 

hidroksidas  
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

5 

R5**, D9** 

06 02 05* 
kiti šarmai  kiti šarmai  R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R3**, R5**, D9** 

11 01 07* 
ėsdinimo šarmai ėsdinimo šarmai R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R3**, R5**, D9** 
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16 01 11* 
stabdţių 

trinkelės, kuriose 

yra asbesto 

stabdţių trinkelės, 

kuriose yra 

asbesto 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

D1**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-22 

Organinių 

cheminių procesų 

atliekos, atliekos, 

kuriose yra 

organinių 

tirpiklių, tirpikliai 

ir tirpiklių 

mišiniai 

(nechlorintos, 

nehalogenintos)  

04 02 14* 

apdailos atliekos, 

kuriose yra 

organinių 

tirpiklių  

apdailos atliekos, 

kuriose yra 

organinių tirpiklių  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

 

 

1,5 

R1**, R5**, D9** 

07 01 04* 

kiti organiniai 

tirpikliai, 

plovimo skysčiai 

ir motininiai 

tirpalai  

kiti organiniai 

tirpikliai, plovimo 

skysčiai ir 

motininiai tirpalai  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R5**, D9** 

14 06 03* 
kiti tirpikliai ir 

tirpiklių mišiniai  
kiti tirpikliai ir 

tirpiklių mišiniai  
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R5**, D9** 

20 01 13* 
tirpikliai  tirpikliai  R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R5**, D9** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-23 

Daţų, lakų, stiklo 

emalių, klijų ir 

hermetikų 

atliekos 

(nechlorintos, 

nehalogenintos)  

08 01 11* 

daţų ir lako, 

kuriuose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų, 

atliekos 

daţų ir lako, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių 

medţiagų, 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

4 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 01 13* 

daţų ir lako 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

daţų ir lako 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 
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08 01 17* 

daţų ar lako 

šalinimo atliekos, 

kuriose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

daţų ar lako 

šalinimo atliekos, 

kuriose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 01 19* 

vandeninės 

suspensijos, 

kuriose yra daţų 

ar lako, kuriuose 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

vandeninės 

suspensijos, 

kuriose yra daţų 

ar lako, kuriuose 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 01 21* 
daţų ar lako 

nuėmiklių 

atliekos 

daţų ar lako 

nuėmiklių 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 03 12* 

daţų atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

daţų atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 03 14* 

daţų dumblas, 

kuriame yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

daţų dumblas, 

kuriame yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 03 17* 

spaustuvinio 

daţiklio atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

spaustuvinio 

daţiklio atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 
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08 04 09* 

klijų ir hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų, 

atliekos 

klijų ir hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių 

medţiagų, 

atliekos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 04 11* 

klijų ir hermetikų 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

klijų ir hermetikų 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 04 13* 

vandeninis 

dumblas, kuriame 

yra klijų ir 

hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

vandeninis 

dumblas, kuriame 

yra klijų ir 

hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

08 04 15* 

vandeninės 

skystosios 

atliekos, kuriose 

yra klijų ir 

hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

vandeninės 

skystosios 

atliekos, kuriose 

yra klijų ir 

hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

20 01 27* 

daţai, rašalas, 

klijai ir dervos, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

daţai, rašalas, 

klijai ir dervos, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-24 
Fotografijos 

pramonės atliekos  

09 01 01* 

vandeniniai 

ryškalų ir 

aktyvatorių 

tirpalai 

vandeniniai 

ryškalų ir 

aktyvatorių 

tirpalai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

1 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

09 01 02* 
vandeniniai 

ofseto plokščių 

ryškalų tirpalai 

vandeniniai ofseto 

plokščių ryškalų 

tirpalai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

09 01 03* 
ryškalų tirpalai su 

tirpikliais 
ryškalų tirpalai su 

tirpikliais 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

09 01 04* 
fiksaţų tirpalai fiksaţų tirpalai R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

09 01 05* 
balinimo tirpalai 

ir balinimo 

fiksaţų tirpalai 

balinimo tirpalai 

ir balinimo 

fiksaţų tirpalai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

09 01 06* 

fotografijos 

atliekų 

apdorojimo jų 

susidarymo 

vietoje atliekos, 

kuriose yra 

sidabro 

fotografijos 

atliekų 

apdorojimo jų 

susidarymo 

vietoje atliekos, 

kuriose yra 

sidabro 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

20 01 17* 
fotografijos 

cheminės 

medţiagos 

fotografijos 

cheminės 

medţiagos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-27 

Netinkami naudoti  
chemikalai, 

cheminės 

medţiagos  

16 03 03* 

neorganinės 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų 

neorganinės 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
4 

R1**, D10**, R12** 

16 03 05* 

organinės 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų 

organinės 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 
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16 05 06* 

laboratorinės 

cheminės 

medţiagos, 

įskaitant 

laboratorinių 

cheminių 

medţiagų 

mišinius, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

laboratorinės 

cheminės 

medţiagos, 

įskaitant 

laboratorinių 

cheminių 

medţiagų 

mišinius, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

16 05 07* 

nebereikalingos 

neorganinės 

cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

nebereikalingos 

neorganinės 

cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

16 05 08 * 

nebereikalingos 

organinės 

cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

nebereikalingos 

organinės 

cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų 

cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-29 
Uţteršti ne naftos 

produktais 

dumblai  
06 05 02* 

nuotekų valymo 

jų susidarymo 

vietoje dumblas, 

kuriame yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

nuotekų valymo 

jų susidarymo 

vietoje dumblas, 

kuriame yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

 

 

 

 

R1**, D10**, R12** 



33 

 

08 01 15* 

vandeninis 

dumblas, kuriame 

yra daţų ar lako, 

kuriuose yra 

organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingųjų 

medţiagų 

vandeninis 

dumblas, kuriame 

yra daţų ar lako, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų 

pavojingųjų 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

2 R1**, D10**, R12** 

17 05 05* 

išsiurbtas 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

išsiurbtas 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

19 08 13* 

kitokio 

pramoninių 

nuotekų valymo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

kitokio 

pramoninių 

nuotekų valymo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

19 02 05* 

fizinio ir 

cheminio 

apdorojimo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

fizinio ir 

cheminio 

apdorojimo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-30 
Pavojingi pelenai 

ir šlakai  
10 01 14* 

bendrojo 

deginimo dugno 

pelenai, šlakas ir 

garo katilų 

dulkės, kuriuose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

bendrojo 

deginimo dugno 

pelenai, šlakas ir 

garo katilų 

dulkės, kuriuose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
0,5 

D5**, R12** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-31 

 

Kietosios 

atliekos, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų  

03 01 04* 

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, 

mediena, 

medienos droţlių 

plokštės ir fanera, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, 

mediena, 

medienos droţlių 

plokštės ir fanera, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
2 

R1**, D10**, R12** 
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10 01 04* 
lakieji naftos 

pelenai ir garo 

katilų dulkės 

lakieji naftos 

pelenai ir garo 

katilų dulkės 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

D5**, R12** 

12 01 20* 

naudotos 

šlifavimo dalys ir 

šlifavimo 

medţiagos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

naudotos 

šlifavimo dalys ir 

šlifavimo 

medţiagos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R5**, R12** 

15 01 10* 

pakuotės, kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų likučių 

arba kurios yra 

jomis uţterštos 

pakuotės, kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų likučių 

arba kurios yra 

jomis uţterštos 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

15 01 11* 

metalinės 

pakuotės, 

įskaitant suslėgto 

oro talpyklas, 

kuriose yra 

pavojingų kietų 

poringų rišamųjų 

medţiagų (pvz., 

asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius 

konteinerius 

metalinės 

pakuotės, 

įskaitant suslėgto 

oro talpyklas, 

kuriose yra 

pavojingų kietų 

poringų rišamųjų 

medţiagų (pvz., 

asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius 

konteinerius 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
 

 R12** 

16 08 02* 

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

pereinamųjų 

metalų arba 

pavojingųjų 

pereinamųjų 

metalų junginių  

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

pereinamųjų 

metalų arba 

pavojingųjų 

pereinamųjų 

metalų junginių  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R8**, R12** 

17 02 04* 

stiklas, plastikas 

ir mediena, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų arba 

kurie yra jomis 

uţteršti  

stiklas, plastikas 

ir mediena, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų arba 

kurie yra jomis 

uţteršti  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 
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17 05 03* 

gruntas ir 

akmenys, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

gruntas ir 

akmenys, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R12**, D10** 

19 02 11* 

kitos atliekos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

kitos atliekos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

19 12 11* 

kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų 

mišinius), kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

kitos mechaninio 

atliekų 

apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų 

mišinius), kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

9 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-32 

Skystosios 

atliekos, kuriose 

yra pavojingų 

cheminių 

medţiagų  

16 10 03* 

vandeniniai 

koncentratai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

vandeniniai 

koncentratai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

1 

R1**, R12**, D9** 

16 10 01* 

vandeninės 

skystosios 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

vandeninės 

skystosios 

atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas  

D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, R12**, D9** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-33 
Naudotos 

aktyvintos anglys  
06 13 02* 

naudotos 

aktyvintos anglys 

(išskyrus 06 07 

02) 

naudotos 

aktyvintos anglys 

(išskyrus 06 07 

02) 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 
1 

R1**, R12**, D9**, D10**, 

D13**, D14** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

TS-36 

 

Atliekos, kuriose 

yra dervų  

 

17 03 01* 

bituminiai 

mišiniai, kuriuose 

yra akmens 

anglių dervos  

bituminiai 

mišiniai, kuriuose 

yra akmens anglių 

dervos  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

 

1 

R1**, D10**, R12** 
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17 03 03* 

akmens anglių 

derva ir 

gudronuotieji 

gaminiai 

akmens anglių 

derva ir 

gudronuotieji 

gaminiai 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas  
D15 – D1-D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų laikymas 

R1**, D10**, R12** 

 VISO: 49,97 t  

 
** 
D5 – Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose; 
D9 -  Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų; 
D10 - Deginimas sausumoje; 
D13 - Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų; 
D14 - Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1–D13 veiklų; 
R1- Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; 
R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); 
R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R8 – Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas; 
R9 - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

 

 

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

2 lentelė nepildoma, nes nenumatoma laikyti atliekų  jų susidarymo vietoje ilgiau nei tai leidţiama vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklų 

reikalavimais. 

 

3 lentelė. Leidţiamos naudoti pavojingosios atliekos. 

3 lentelė nepildoma, nes atliekų naudoti nenumatoma.  

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti pavojingosios atliekos. 

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

 

Įrenginio pavadinimas: UAB „Natureka“ atliekų tvarkymo įrenginys 

 

 
Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

ţymėjimas 

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 

 

 

TS-02 

 

 

Alyvų atliekos 

12 01 09* mašininės emulsijos 

ir tirpalai, kuriuose 

nėra halogenų 

mašininės emulsijos ir 

tirpalai, kuriuose nėra 

halogenų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

2500 t/m 

12 01 18* metalų nuosėdos 

(šlifavimo, 

galandimo ir 

poliravimo 

nuosėdos), kuriose 

yra alyvos 

metalų nuosėdos 

(šlifavimo, galandimo ir 

poliravimo nuosėdos), 

kuriose yra alyvos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 02 08* kita variklio, pavarų 

dėţės ir tepalinė 

alyva 

kita variklio, pavarų 

dėţės ir tepalinė alyva 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 07 08* atliekos, kuriose yra 

tepalų 
atliekos, kuriose yra 

tepalų 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 01 13* kita alyva 

hidraulinėms 

sistemoms 

kita alyva hidraulinėms 

sistemoms 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-03 
Naftos produktais 

uţteršti dumblai, 

gruntai ir atliekos  

05 01 03* rezervuarų dugno 

dumblas  
rezervuarų dugno 

dumblas 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

05 01 06* įmonės arba įrangos 

eksploatavimo 

tepaluotas dumblas 

įmonės arba įrangos 

eksploatavimo 

tepaluotas dumblas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 14* mašininis dumblas, 

kuriame yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

mašininis dumblas, 

kuriame yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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13 05 02* naftos 

produktų/vandens 

separatorių dumblas  

naftos 

produktų/vandens 

separatorių dumblas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 05 08* ţvyro gaudyklės ir 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių atliekų 

mišiniai  

ţvyro gaudyklės ir 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių atliekų 

mišiniai  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 08 99* kitaip neapibrėţtos 

atliekos 
kitaip neapibrėţtos 

atliekos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 02 02* absorbentai, filtrų 

medţiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėţtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabuţiai, uţteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis 

absorbentai, filtrų 

medţiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėţtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai 

drabuţiai, uţteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medţiagomis 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-04 

Naftos produktais 

uţteršti skysčiai ir 

vanduo, naftos  

mišiniai, lijaliniai 

vandenys  

13 05 07* naftos 

produktų/vandens 

separatorių 

tepaluotas vanduo 

naftos 

produktų/vandens 

separatorių tepaluotas 

vanduo 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 08 02* kitos emulsijos kitos emulsijos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

13 07 03*  kitos kuro rūšys kitos kuro rūšys R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-06 
Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos  

16 06 01* švino akumuliatoriai švino akumuliatoriai R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 06 06* atskirai surinkti 

baterijų ir 

akumuliatorių 

elektrolitai 

atskirai surinkti baterijų 

ir akumuliatorių 

elektrolitai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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20 01 33* baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nurodyti 16 06 01, 

16 06 02 arba 16 06 

03, nerūšiuotos 

baterijos ar 

akumuliatoriai, 

kuriuose yra tos 

baterijos 

baterijos ir 

akumuliatoriai, nurodyti 

16 06 01, 16 06 02 arba 

16 06 03, nerūšiuotos 

baterijos ar 

akumuliatoriai, kuriuose 

yra tos baterijos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-08 Farmacijos atliekos 

07 05 10* kiti filtrų papločiai 

ir panaudoti 

absorbentai 

kiti filtrų papločiai ir 

panaudoti absorbentai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

18 01 08* citotoksiniai arba 

citostatiniai vaistai  
citotoksiniai arba 

citostatiniai vaistai  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-10 

Naudoti netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos  

16 01 07* tepalų filtrai tepalų filtrai R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 13* stabdţių skystis stabdţių skystis R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 14* aušinamieji 

skysčiai, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

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 

pavojingos 

sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-

16 01 11, 16 01 13-16 

01 14 ir 16 01 23-16 01 

25 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-11 
Elektrotechnikos ir 

elektronikos 

pavojingos atliekos  

16 02 15* pavojingos 

sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos 

pavojingos 

sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 



40 

 

20 01 35* nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 

ir 20 01 23, kurioje 

yra pavojingųjų 

sudedamųjų dalių  

nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 ir 

20 01 23, kurioje yra 

pavojingųjų 

sudedamųjų dalių 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-12 
Atliekos, kuriose 

yra sunkiųjų metalų  
06 04 05* atliekos, kuriose yra 

kitų sunkiųjų metalų  
atliekos, kuriose yra 

kitų sunkiųjų metalų 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-13 
Atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio  

06 04 04* atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 21* dienos šviesos 

lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-14 
Pesticidų ir augalų 

apsaugos atliekos  

02 01 08* agrochemijos 

atliekos, kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

agrochemijos atliekos, 

kuriose yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 19* pesticidai  pesticidai  R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-15 
Kitos halogenintos 

atliekos  

14 06 02* kiti halogenintieji 

tirpikliai ir tirpiklių 

mišiniai  

kiti halogenintieji 

tirpikliai ir tirpiklių 

mišiniai  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

14 06 04* dumblai arba 

kietosios atliekos, 

kuriose yra 

halogenintųjų 

tirpiklių  

dumblai arba kietosios 

atliekos, kuriose yra 

halogenintųjų tirpiklių  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-17 

Nehalogeninti ir 

nechlorinti 

medienos 

konservantai  

03 02 05* kiti medienos 

konservantai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

kiti medienos 

konservantai, kuriuose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 
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TS-18 

Rūgštinių tirpalų 

atliekos, rūgštys, 

rūgštis išskiriančios 

atliekos  

06 01 01* sieros rūgštis ir 

sulfito rūgštis  
sieros rūgštis ir sulfito 

rūgštis  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

06 01 02*  

druskos rūgštis 
 

druskos rūgštis 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

06 01 06* kitos rūgštys  kitos rūgštys  R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 16* ėsdinimo tirpalų 

atliekos  
ėsdinimo tirpalų 

atliekos  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

11 01 05* ėsdinimo rūgštys ėsdinimo rūgštys R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 14* rūgštys rūgštys R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-19 
Šarminių tirpalų 

atliekos, šarmai  

06 02 04* natrio ir kalio 

hidroksidas  
natrio ir kalio 

hidroksidas  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

06 02 05* kiti šarmai  kiti šarmai  R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

11 01 07* ėsdinimo šarmai ėsdinimo šarmai R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 01 11* stabdţių trinkelės, 

kuriose yra asbesto 
stabdţių trinkelės, 

kuriose yra asbesto 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

TS-22 

Organinių cheminių 

procesų atliekos, 

atliekos, kuriose yra 

organinių tirpiklių, 

tirpikliai ir tirpiklių 

mišiniai 

(nechlorintos, 

nehalogenintos)  

04 02 14* apdailos atliekos, 

kuriose yra 

organinių tirpiklių  

apdailos atliekos, 

kuriose yra organinių 

tirpiklių  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

07 01 04* kiti organiniai 

tirpikliai, plovimo 

skysčiai ir 

motininiai tirpalai  

kiti organiniai tirpikliai, 

plovimo skysčiai ir 

motininiai tirpalai  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

14 06 03* kiti tirpikliai ir 

tirpiklių mišiniai  
kiti tirpikliai ir tirpiklių 

mišiniai  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 13* tirpikliai  tirpikliai  R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 
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TS-23 

 

Daţų, lakų, stiklo 

emalių, klijų ir 

hermetikų atliekos 

(nechlorintos, 

nehalogenintos)  

08 01 11* daţų ir lako, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių medţiagų, 

atliekos 

daţų ir lako, kuriuose 

yra organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių medţiagų, 

atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 13* daţų ir lako 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

daţų ir lako dumblas, 

kuriame yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 17* daţų ar lako 

šalinimo atliekos, 

kuriose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių medţiagų 

daţų ar lako šalinimo 

atliekos, kuriose yra 

organinių tirpiklių ar 

kitų pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 19* vandeninės 

suspensijos, kuriose 

yra daţų ar lako, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių medţiagų 

vandeninės suspensijos, 

kuriose yra daţų ar 

lako, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar 

kitų pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 21* daţų ar lako 

nuėmiklių atliekos 
daţų ar lako nuėmiklių 

atliekos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 12* daţų atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

daţų atliekos, kuriose 

yra pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 14* daţų dumblas, 

kuriame yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

daţų dumblas, kuriame 

yra pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 03 17* spaustuvinio 

daţiklio atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

spaustuvinio daţiklio 

atliekos, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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08 04 09* klijų ir hermetikų, 

kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingų 

cheminių medţiagų, 

atliekos 

klijų ir hermetikų, 

kuriuose yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų, atliekos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 04 11* klijų ir hermetikų 

dumblas, kuriame 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

klijų ir hermetikų 

dumblas, kuriame yra 

organinių tirpiklių ar 

kitų pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 04 13* vandeninis dumblas, 

kuriame yra klijų ir 

hermetikų, kuriuose 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

vandeninis dumblas, 

kuriame yra klijų ir 

hermetikų, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar 

kitų pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 04 15* vandeninės 

skystosios atliekos, 

kuriose yra klijų ir 

hermetikų, kuriuose 

yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

klijų ir hermetikų, 

kuriuose yra organinių 

tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 27* daţai, rašalas, klijai 

ir dervos, kuriuose 

yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

daţai, rašalas, klijai ir 

dervos, kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

 

TS-24 

 

Fotografijos 

pramonės atliekos  

09 01 01* vandeniniai ryškalų 

ir aktyvatorių 

tirpalai 

vandeniniai ryškalų ir 

aktyvatorių tirpalai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

09 01 02* vandeniniai ofseto 

plokščių ryškalų 

tirpalai 

vandeniniai ofseto 

plokščių ryškalų tirpalai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

09 01 03* ryškalų tirpalai su 

tirpikliais 
ryškalų tirpalai su 

tirpikliais 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

09 01 04* fiksaţų tirpalai fiksaţų tirpalai R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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09 01 05* balinimo tirpalai ir 

balinimo fiksaţų 

tirpalai 

balinimo tirpalai ir 

balinimo fiksaţų tirpalai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

09 01 06* fotografijos atliekų 

apdorojimo jų 

susidarymo vietoje 

atliekos, kuriose yra 

sidabro 

fotografijos atliekų 

apdorojimo jų 

susidarymo vietoje 

atliekos, kuriose yra 

sidabro 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

20 01 17* fotografijos 

cheminės 

medţiagos 

fotografijos cheminės 

medţiagos 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-27 
Netinkami naudoti  

chemikalai, cheminės 

medţiagos  

16 03 03* neorganinės 

atliekos, kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų 

neorganinės atliekos, 

kuriose yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 03 05* organinės atliekos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų 

organinės atliekos, 

kuriose yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 05 06* laboratorinės 

cheminės 

medţiagos, įskaitant 

laboratorinių 

cheminių medţiagų 

mišinius, sudarytos 

iš pavojingų 

cheminių medţiagų 

arba jų turinčios 

laboratorinės cheminės 

medţiagos, įskaitant 

laboratorinių cheminių 

medţiagų mišinius, 

sudarytos iš pavojingų 

cheminių medţiagų 

arba jų turinčios 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 05 07* nebereikalingos 

neorganinės 

cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

nebereikalingos 

neorganinės cheminės 

medţiagos, sudarytos iš 

pavojingų cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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16 05 08 * nebereikalingos 

organinės cheminės 

medţiagos, 

sudarytos iš 

pavojingų cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

nebereikalingos 

organinės cheminės 

medţiagos, sudarytos iš 

pavojingų cheminių 

medţiagų arba jų 

turinčios 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-29 
Uţteršti ne naftos 

produktais dumblai  

06 05 02* nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

nuotekų valymo jų 

susidarymo vietoje 

dumblas, kuriame yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

08 01 15* vandeninis dumblas, 

kuriame yra daţų ar 

lako, kuriuose yra 

organinių tirpiklių 

ar kitų pavojingųjų 

medţiagų 

vandeninis dumblas, 

kuriame yra daţų ar 

lako, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar 

kitų pavojingųjų 

medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 05 05* išsiurbtas dumblas, 

kuriame yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

išsiurbtas dumblas, 

kuriame yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 08 13* kitokio pramoninių 

nuotekų valymo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

kitokio pramoninių 

nuotekų valymo 

dumblas, kuriame yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 02 05* fizinio ir cheminio 

apdorojimo 

dumblas, kuriame 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

fizinio ir cheminio 

apdorojimo dumblas, 

kuriame yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-30 
Pavojingi pelenai ir 

šlakai  

10 01 14* bendrojo deginimo 

dugno pelenai, 

šlakas ir garo katilų 

dulkės, kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

bendrojo deginimo 

dugno pelenai, šlakas ir 

garo katilų dulkės, 

kuriuose yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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1 2 3 4 5 6 

 

TS-31 

 

Kietosios atliekos, 

kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų  

03 01 04* pjuvenos, droţlės, 

skiedros, mediena, 

medienos droţlių 

plokštės ir fanera, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

pjuvenos, droţlės, 

skiedros, mediena, 

medienos droţlių 

plokštės ir fanera, 

kuriuose yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

10 01 04* lakieji naftos 

pelenai ir garo 

katilų dulkės 

lakieji naftos pelenai ir 

garo katilų dulkės 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

12 01 20* naudotos šlifavimo 

dalys ir šlifavimo 

medţiagos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

naudotos šlifavimo 

dalys ir šlifavimo 

medţiagos, kuriose yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 10* pakuotės, kuriose 

yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

likučių arba kurios 

yra jomis uţterštos 

pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų likučių arba 

kurios yra jomis 

uţterštos 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

15 01 11* metalinės pakuotės, 

įskaitant suslėgto 

oro talpyklas, 

kuriose yra 

pavojingų kietų 

poringų rišamųjų 

medţiagų (pvz., 

asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius 

konteinerius 

metalinės pakuotės, 

įskaitant suslėgto oro 

talpyklas, kuriose yra 

pavojingų kietų poringų 

rišamųjų medţiagų 

(pvz., asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius 

konteinerius 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 08 02* panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

pereinamųjų metalų 

arba pavojingųjų 

pereinamųjų metalų 

junginių  

panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

pereinamųjų metalų 

arba pavojingųjų 

pereinamųjų metalų 

junginių  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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17 02 04* stiklas, plastikas ir 

mediena, kuriuose 

yra pavojingųjų 

medţiagų arba kurie 

yra jomis uţteršti  

stiklas, plastikas ir 

mediena, kuriuose yra 

pavojingųjų medţiagų 

arba kurie yra jomis 

uţteršti  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

17 05 03* gruntas ir akmenys, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

gruntas ir akmenys, 

kuriuose yra 

pavojingųjų medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 02 11* kitos atliekos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

kitos atliekos, kuriose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

19 12 11* kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų 

kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medţiagų mišinius), 

kuriose yra pavojingų 

cheminių medţiagų 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-32 

Skystosios atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medţiagų  

16 10 03* vandeniniai 

koncentratai, 

kuriuose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

vandeniniai 

koncentratai, kuriuose 

yra pavojingųjų 

medţiagų  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

16 10 01* vandeninės 

skystosios atliekos, 

kuriose yra 

pavojingųjų 

medţiagų  

vandeninės skystosios 

atliekos, kuriose yra 

pavojingųjų medţiagų  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-33 
Naudotos 

aktyvintos anglys  

06 13 02* naudotos aktyvintos 

anglys (išskyrus 06 

07 02) 

naudotos aktyvintos 

anglys (išskyrus 06 07 

02) 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 

1 2 3 4 5 6 

TS-36 
 

Atliekos, kuriose 

yra dervų  

 

17 03 01* 
bituminiai mišiniai, 

kuriuose yra 

akmens anglių 

dervos  

bituminiai mišiniai, 

kuriuose yra akmens 

anglių dervos  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 
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17 03 03* akmens anglių 

derva ir 

gudronuotieji 

gaminiai 

akmens anglių derva ir 

gudronuotieji gaminiai R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti 



 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

 

 

 

 

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-K.4-39/2015 

PRIEDAI 

 

 

1. UAB „Natureka“  veiklavietės nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai. 

2. UAB „Natureka“ veiklavietės teritorijos planas. 

3. UAB „Natureka“ atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas. 

4. UAB „Natureka“ atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

5. Ţemėlapis, kuriame paţymėta įrenginio vieta saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens 

telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymo atţvilgiu. 

6. UAB „Natureka“ veiklavietės patalpų planas. 

7. UAB „Natureka“ veiklavietės patalpų nuomos sutartis. 

8. UAB „Natureka“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai. 

 

 

 

 

 

Pakeistas  2018 m. sausio 15 d. 
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            

                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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