
 

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

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 
 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas UAB „Omenta“ - eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių demontavimo įmonė, Draugystės g. 17C, Kaunas 
 

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 

Apdorojamos atliekos 

16 01 06 

eksploatuoti 
netinkamos transporto 

priemonės, kuriose 
nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

22 

S5 – atliekų paruošimas naudoti 
ir šalinti. 
R12 – atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš R1 
– R11 veiklų. 

Atliekų apdorojimo metu susidarančios ir laikomos nepavojingos atliekos 

16 01 03 Naudotos padangos Naudotos padangos 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

13,18 

R3- organinių medžiagų, 
nenaudojamų kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas (įskaitant 
kompostavimą ir kitus 
biologinio pakeitimo procesus); 
R5- kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią 
iš R1 – R11 veiklų; 



16 01 12 Stabdžių trinkelės, 
nenurodytos 16 01 11 

Stabdžių trinkelės, 
nenurodytos 16 01 11 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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; 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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; 

16 01 18 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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; 

16 01 19 plastikas 
Plastikas (plastikinės 
detalės, salono apdailos 
detalės) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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 veiklų; 



16 01 19 plastikas plastikas (bamperiai, 
posparniai) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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 veiklų; 

16 01 20 stiklas stiklas 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

R5- kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; R12- atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią 
iš R1 – R11 veiklų; 

16 01 22 Kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys  laidai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

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; 

16 01 22 Kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys  

kilimėliai, sedynės, 
apmušalai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

R1- iš esmės naudojimas kurui 
arba kitais būdais energijai 
gauti; R12- atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią iš R1 
– R11 veiklų; 

16 08 01 

Panaudoti 
katalizatoriai, kuriuose 
yra aukso, sidabro, 
renio, rodžio, paladžio, 
iridžio arba platinos 
(išskyrus 16 08 07) 

Panaudoti katalizatoriai, 
kuriuose yra aukso, sidabro, 
renio, rodžio, paladžio, 
iridžio arba platinos 
(išskyrus 16 08 07) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų laikymas 

(išskyrus laikinąjį laikymą 
atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo)“ 

R4- metalų ir metalų junginių 
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; 

 



5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimasUAB „Omenta“ - eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių demontavimo įmonė, Draugystės g. 17C, Kaunas  
 

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 01 06 

eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, kuriose 
nebėra nei skysčių, nei kitų 
pavojingų sudedamųjų dalių 

R12 – atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 
S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; 

30 

 
 

  



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 „Omenta“ - eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių demontavimo įmonė, Draugystės g. 17C, Kaunas  
 

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 
Apdorojamos atliekos 

TS-10 

Naudoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės ir jų 
atliekos 

16 01 04 

eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės 

eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

8 

S5 – atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti; 
R12 – atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. 

Atliekų apdorojimo metu susidarančios ir laikomos pavojingos atliekos 

TS-02 Alyvų atliekos 

13 02 08* kita variklio, 
pavarų dėžės 
ir tepamoji 
alyva 

kita variklio, 
pavarų dėžės 
ir tepamoji 
alyva R13 -„R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

 
0,4 

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); R9- 
pakartotinis naftos rafinavimas arba 
kitoks pakartotinis naftos produktų 
naudojimas; 



TS-01 

Atliekos, 
kuriose yra 
polichlorintųjų 
bifenilų (PCB) 

16 01 09* sudedamosios 
dalys, kuriose 
yra 
polichlorintų 
bifenilų ir 
polichlorintų 
terfenilų 
(PCB/PCT) 

sudedamosio
s dalys, 
kuriose yra 
polichlorintų 
bifenilų ir 
polichlorintų 
terfenilų 
(PCB/PCT) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,006 
R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. 

TS-10 

Naudoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės ir jų 
atliekos 

16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,515 

R1- iš esmės naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai gauti;R5- 
kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. 

16 01 10* 

sprogios 
sudedamosios 
dalys (pvz. 
oro pagalvės) 

sprogios 
sudedamosio
s dalys (pvz. 
oro pagalvės) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

R1- iš esmės naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai gauti.R12- 
atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. 

16 01 13* Stabdžių  
skystis 

Stabdžių  
skystis 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

R12- atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. D14- 
Perpakavimas prieš vykdant bet 
kurią iš D1– D13 veiklų. 

16 01 14* 

Aušinamieji 
skysčiai, 
kuriuose yra 
pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

Aušinamieji 
skysčiai, 
kuriuose yra 
pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

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

16 01 21* 

Pavojingos 
sudedamosios  
dalys, 
nenurodytos  
16 01 07 – 16 
01 11 , 16 01 
13 – 16 01 14 

kuro  filtrai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

R1- iš esmės naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai gauti. 



16 01 21* 

Pavojingos 
sudedamosios  
dalys, 
nenurodytos  
16 01 07 – 16 
01 11 , 16 01 
13 – 16 01 14 

oro  filtrai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

 

R1- iš esmės naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai gauti. 

16 01 21* 

Pavojingos 
sudedamosios  
dalys, 
nenurodytos  
16 01 07 – 16 
01 11 , 16 01 
13 – 16 01 14 

amortizatoria
i 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

R4- metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas.R5- kitų neorganinių 
medžiagų perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas. 

TS-13 
Atliekos, 
kuriose yra 
gyvsidabrio 

16 01 08* 

Sudedamosio
s dalys, 
kuriose yra 
gyvsidabrio 

Sudedamosio
s dalys, 
kuriose yra 
gyvsidabrio 
(panaudotos 
elektros 
lempos, 
prietaisų 
skydeliai) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,05 

R12- atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų.D8- 
Šioje lentelėje nenurodytas 
biologinis apdorojimas, kurio metu 
gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią 
iš D1– D12 veiklų. D9- šioje 
lentelėje nenurodytas fizikinis-
cheminis apdorojimas, kurio metu 
gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią 
iš D1– D12 veiklų. D14- 
Perpakavimas prieš vykdant bet 
kurią iš D1– D13 veiklų. 



TS-06  
Baterijų ir 
akumuliatorių 
atliekos 

16 06 01* 
Švino 
akumuliatoria
i 

švino 
akumuliatori
ai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,3 

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.R11- Atliekų, gautų 
vykdant bet kurią iš R1– R10 
veiklų, panaudojimas. 

TS-03 

Naftos 
produktais 
užteršti 
dumblai, 
gruntai ir 
atliekos 

15 02 02* 

Absorbentai, 
filtr ų 
medžiagos, 
pašluostės,  
apsauginiai 
drabužiai, 
užteršti 
pavojingomis 
cheminėmis  
medžiagomis 

Panaudotas 
sorbentas, 
pašluostės, 
darbo 
drabužiai 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,1 
R1- iš esmės naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai gauti.D10-
deginimas sausumoje. 



TS-19 

Šarminių 
tirpalų 
atliekos, 
šarmai 

16 01 11* 

Stabdžių  
trinkelės, 
kuriose yra 
asbesto 

Stabdžių  
trinkelės, 
kuriose yra 
asbesto 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,05 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. D8- 
Šioje lentelėje nenurodytas 
biologinis apdorojimas, kurio metu 
gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią 
iš D1– D12 veiklų.D9- šioje 
lentelėje nenurodytas fizikinis-
cheminis apdorojimas, kurio metu 
gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią 
iš D1– D12 veiklų.D13-
perskirstymas ar maišymas prieš 
vykdant bet kurią iš D1-D12 veiklų. 
D14- Perpakavimas prieš vykdant 
bet kurią iš D1– D13 veiklų. 

TS-31 

Kietosios 
atliekos, 
kuriuose yra 
pavojingų 
cheminių 
medžiagų 

17 05 03* 

Gruntas ir 
akmenys, 

kuriame yra 
pavojingųjų 
medžiagų 

Patalpų 
valymo 
atliekos 

(sąšlavos) 

R13 -„R1– R12 veiklomis 
naudoti skirtų atliekų 

laikymas (išskyrus laikinąjį 
laikymą atliekų susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo)“ 

0,1 

R5- Kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. 
R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1 – R11 veiklų. D8- 
Šioje lentelėje nenurodytas 
biologinis apdorojimas, kurio metu 
gaunami galutiniai junginiai ar 
mišiniai šalinami vykdant bet kurią 
iš D1– D12 veiklų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimasUAB „Omenta“ - eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių demontavimo įmonė, Draugystės g. 17C, Kaunas  
 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 
atliekų 

technologinio 
srauto 

pavadinimas 

Atliekos 
kodas 

Atliekos 
pavadinimas 

Patikslintas atliekos 
pavadinimas 

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti 
veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)  Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

TS-10 

Naudoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės ir jų 
atliekos 

16 01 04 

eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės 

eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės 

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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