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1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas UAB „Rafimeta“ atliek ų surinkimo ir perdirbimo punktas  
 

                                                 
1 Atliekų tvarkymo veiklos kodai, kurias vykdant atliekos bus apdorojamos pačioje įmonėje 
2 Pateikiami atliekų tvarkymo veiklos kodai, kuriomis atliekos gali būti apdorojamos, jas perdavus kitiems tvarkytojams 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos 
kodas (R13 ir (ar) 

D15)  
 

Didžiausias vienu metu  
leidžiamas laikyti bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo metu 
susidarančių atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

16 02 14 
nebenaudojama 
įranga, nenurodyta 
16 02 09–16 02 13 

nepavojingosios elektros 
ir elektroninės įrangos 

atliekos 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

315 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R101 - Paruošimas naudoti 
pakartotinai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.  
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas)1 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas, R5 - Kitų 
neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 



2 
 

16 02 16 

sudedamosios dalys, 
išimtos iš 

nebenaudojamos 
įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

elektroninės plokštės ir 
kitos elektros ir 

elektroninės įrango 
sudedamosios dalys 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas, R5 - Kitų 
neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 



3 
 

20 01 36 

nebenaudojama 
elektros ir 

elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 21, 
20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nepavojingosios elektros 
ir elektroninės įrangos 

atliekos 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R101 - Paruošimas naudoti 
pakartotinai 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas, R5 - Kitų 
neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 



4 
 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys 

įv. laidai 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas, R5 - Kitų 
neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 

17 04 11 
kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 
laidai, kabeliai 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 



5 
 

16 01 19 plastikas 
bamperiai, panelės ir 
kitas iš ENTP išimtas 

plastikas 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 - 
atskyrimas)1 

 
R3 - Organinių medžiagų, 
nenaudojamų kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
(įskaitant kompostavimą ir kitus 
biologinio pakeitimo procesus)2 



6 
 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys 

iš ENTP išimtos sėdynės 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S501 - ardymas, 
išmontavimas, S502 – rūšiavimas,  
S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas)1 

 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 
 S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas 2 



7 
 

16 08 01 

panaudoti 
katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 
sidabro, renio, 

rodžio, paladžio, 
iridžio arba platinos 
(išskyrus nurodytas 
16 08 07 pozicijoje) 

panaudoti katalizatoriai, 
kuriuose yra aukso, 

sidabro, renio, rodžio, 
paladžio, iridžio arba 

platinos 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S501 - ardymas, 
išmontavimas, S502 – rūšiavimas, 
S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas;  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R8 -  Katalizatorių sudėtinių 
dalių naudojimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas2 



8 
 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti 
panaudoti 

katalizatoriai, 
kuriuose yra 

pereinamųjų metalų 
arba pereinamųjų 
metalų junginių 

katalizatoriai, kuriuose 
yra pereinamųjų metalų 
arba pereinamųjų metalų 

junginių 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S501 - ardymas, 
išmontavimas, S502 – rūšiavimas, 
S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas 2 



9 
 

16 08 04 

panaudoti skysto 
katalizinio krekingo 

katalizatoriai 
(išskyrus nurodytus 

16 08 07) 

panaudoti skysto 
katalizinio krekingo 

katalizatoriai 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S501 - ardymas, 
išmontavimas, S502 – rūšiavimas, 
S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 1 
 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas 2 



10 
 

20 01 34 
baterijos ir 

akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

šarminės, cinko anglies 
baterijos 

R13 - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 
– smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 1 
 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas 2 

Atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančios atliekos 

19 12 02 juodieji metalai juodieji metalai  

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

148 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią 
iš R1-R11 veiklų2 

19 12 03 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią 
iš R1-R11 veiklų2 



11 
 

19 12 04 plastikai ir guma plastikai  

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

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); 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų2 

19 12 05 stiklas Stiklas 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų2 

19 12 12 

kitos mechaninio 
atliekų apdorojimo 
atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), 
nenurodytos 19 12 11 

mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 
arba kitais būdais energijai gauti; 
D1 - Išvertimas ant žemės ar po 
žeme2 

19 12 01 popierius ir kartonas popierius ir kartonas 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R3 - Organinių medžiagų, 
nenaudojamų kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
(įskaitant kompostavimą ir kitus 
biologinio pakeitimo procesus); 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų2 

16 01 99 
kitaip neapibrėžtos 

atliekos 

keramikinės 
automobilinių 

katalizatorių dalys 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią 
iš R1-R11 veiklų2 



12 
 

16 08 01 

panaudoti 
katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 
sidabro, renio, 

rodžio, paladžio, 
iridžio arba platinos 
(išskyrus nurodytas 
16 08 07 pozicijoje) 

sumalti katalizatorių 
milteliai, kuriuose yra 

tauriųjų metalų 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas;  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas2 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti 
panaudoti 

katalizatoriai, 
kuriuose yra 

pereinamųjų metalų 
arba pereinamųjų 
metalų junginių 

sumalti katalizatorių 
milteliai, kuriuose yra 

tauriųjų metalų 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas;  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas2 



13 
 

16 08 04 

panaudoti skysto 
katalizinio krekingo 

katalizatoriai 
(išskyrus nurodytus 

16 08 07) 

sumalti katalizatorių 
milteliai, kuriuose yra 

tauriųjų metalų 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas;  
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S5 - Atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas2 

15 01 01 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 
popieriaus ir kartono 

pakuotės 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

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)2   

15 01 02 

plastikinės (kartu su 
PET 

(polietilentereftalatas
)) pakuotės 

plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

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)2   

15 01 03 medinės pakuotės medinės pakuotės 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

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)2   

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 -  Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 
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3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas UAB „Rafimeta“ atliek ų surinkimo ir perdirbimo punktas  

Atliekos Atliekų naudojimo veikla  
Tolimesnis atliekų apdorojimas 

Kodas  Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Atliekos naudojimo veiklos 
kodas (R1–R11)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 

16 02 14 
nebenaudojama 
įranga, nenurodyta 
16 02 09–16 02 13 

nepavojingosios 
elektros ir 

elektroninės 
įrangos atliekos  

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R101 - Paruošimas naudoti 
pakartotinai 
 

1200 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

16 02 16 

sudedamosios dalys, 
išimtos iš 

nebenaudojamos 
įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

nepavojingosios 
elektronikos 

plokštės, 
elektronikos 

dalys, neturinčių 
pavojingųjų 

atliekų 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

16 06 05 
kitos baterijos ir 
akumuliatoriai 

kitos baterijos ir 
akumuliatoriai 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 -  Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 

20 01 34 
baterijos ir 

akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

baterijos ir 
akumuliatoriai, 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

R4 -  Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas2 
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20 01 36 

nebenaudojama 
elektros ir 

elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 21, 
20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nepavojingosios 
elektros ir 

elektroninės 
įrangos atliekos 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R101 - Paruošimas naudoti 
pakartotinai 
 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas,  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys 

įv. laidai 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

150 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas, R5 - Kitų 
neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

17 04 11 
kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 
kabeliai 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

16 08 01 

panaudoti 
katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 
sidabro, renio, 

rodžio, paladžio, 
iridžio arba platinos 
(išskyrus nurodytas 
16 08 07 pozicijoje) 

panaudoti 
katalizatoriai, 
kuriuose yra 

aukso, sidabro, 
renio, rodžio, 

paladžio, iridžio 
arba platinos 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 
100 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas;  
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R8 -  Katalizatorių sudėtinių 
dalių naudojimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų; S5 - Atliekų 
paruošimas naudoti ir šalinti, 
apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas2 
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16 08 03 

kitaip neapibrėžti 
panaudoti 

katalizatoriai, 
kuriuose yra 

pereinamųjų metalų 
arba pereinamųjų 
metalų junginių 

katalizatoriai, 
kuriuose yra 
pereinamųjų 
metalų arba 
pereinamųjų 

metalų junginių 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų; S5 - Atliekų 
paruošimas naudoti ir šalinti, 
apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas 

16 08 04 

panaudoti skysto 
katalizinio krekingo 

katalizatoriai 
(išskyrus nurodytus 

16 08 07) 

panaudoti skysto 
katalizinio 
krekingo 

katalizatoriai 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R12 - Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų; S5 - Atliekų 
paruošimas naudoti ir šalinti, 
apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas 

20 01 34 
baterijos ir 

akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

šarminės, cinko 
anglies baterijos 

R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas 

150 

R12 - Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų; S5 - Atliekų 
paruošimas naudoti ir šalinti, 
apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas 

 
 

 
 
 



17 
 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas UAB „Rafimeta“ atliek ų surinkimo ir perdirbimo punktas  
 

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 

16 02 14 
nebenaudojama įranga, 
nenurodyta 16 02 09–

16 02 13 

nepavojingosi
os elektros ir 
elektroninės 
įrangos 
atliekos 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas, S509 - atskyrimas); R12- Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

1200 16 02 16 

sudedamosios dalys, 
išimtos iš 

nebenaudojamos 
įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

nepavojingosi
os elektronikos 

plokštės, 
elektronikos 

dalys, 
neturinčių 

pavojingųjų 
atliekų 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas, S509 - atskyrimas); R12- Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

20 01 36 

nebenaudojama 
elektros ir elektroninė 
įranga, nenurodyta 20 
01 21, 20 01 23 ir 20 

01 35 pozicijose 

nepavojingosi
os elektros ir 
elektroninės 
įrangos 
atliekos 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas, S509 - atskyrimas); R12- Atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 

veiklų 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys 

įv. laidai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  S5 - Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 - 

atskyrimas) 

150 
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17 04 11 
kabeliai, nenurodyti 17 

04 10 
kabeliai 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų,  S5 - Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 - 

atskyrimas) 

16 01 19 plastikas 

bamperiai, 
panelės ir kitas 

iš ENTP 
išimtas 

plastikas 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, S5 - Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 - 

atskyrimas) 
100 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys 

iš ENTP 
išimtos 
sėdynės 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su 
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, S5 - Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo 
veiklas (S501 - ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas,  

S503 – smulkinimas, S509 – atskyrimas) 

16 08 01 

panaudoti 
katalizatoriai, kuriuose 

yra aukso, sidabro, 
renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos 
(išskyrus nurodytas 16 

08 07 pozicijoje) 

panaudoti 
katalizatoriai, 
kuriuose yra 

aukso, sidabro, 
renio, rodžio, 

paladžio, 
iridžio arba 

platinos 

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

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S501 - ardymas, 

išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 

100 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti 
panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose 
yra pereinamųjų 

metalų arba 
pereinamųjų metalų 

junginių 

katalizatoriai, 
kuriuose yra 
pereinamųjų 
metalų arba 
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, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S501 - ardymas, 

išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 
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16 08 04 

panaudoti skysto 
katalizinio krekingo 

katalizatoriai (išskyrus 
nurodytus 16 08 07) 

panaudoti 
skysto 

katalizinio 
krekingo 

katalizatoriai 

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

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S501 - ardymas, 

išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S509 – 
atskyrimas) 

20 01 34 
baterijos ir 

akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

šarminės, 
cinko anglies 

baterijos 

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

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias 
išankstinio atliekų apdirbimo veiklas (S502 – rūšiavimas, S503 – 

smulkinimas, S509 – atskyrimas) 

150 
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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 
ATLIEK Ų APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIM Ą NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 
 
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas UAB „Rafimeta“ atliek ų surinkimo ir perdirbimo punktas  

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

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)  

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas  
laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių 
atliekų, kiekis, t  

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-01 

Atliekos, 
kuriose yra 

polichlorintųjų 
bifenilų (PCB) 

16 02 09* 
Transformatoriai ir 

kondensatoriai, kuriuose 
yra PCB 

Transformatoriai ir 
kondensatoriai, 

kuriuose yra PCB 

R13  - R1-R12 
veiklomis 

naudoti skirtų 
atliekų laikymas 

 

0,53 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 
D8 - Biologinis apdorojimas, kurio 
metu gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš 
D1– D12 veiklų,  
D9 - fizikinis-cheminis apdorojimas, 
kurio metu gaunami galutiniai 
junginiai ar mišiniai šalinami vykdant 
bet kurią iš D1– D12 veiklų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                 
3
 Pateikiamas tik atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų bendras didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti kiekis, t, t.y. šių atliekų įmonė nepriima, o jos susidaro tik 

atsitiktiniais atvejais atliekų rūšiavimo metu. 
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TS-06 
Baterijų ir 

akumuliatorių 
atliekos 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
Švino 

akumuliatoriai 

R13  - R1-R12 
veiklomis 

naudoti skirtų 
atliekų laikymas 

0,53 

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų 
R4 - Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-11 

Elektrotechnik
os 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 

0,53 

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

 



 
 

 


