Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS
Nr. TL-P.6-6/2015

[3][0][0][5][8][3][0][6][8]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Rokvesta“, Taikos g. 3A, Juodupės mstl., Rokiškio r.,
tel. (8 458) 210 40, faks.(8 458) 210 44, el. paštas rokvesta@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro specialioji dalis:
atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
Leidimą sudaro 13 puslapių.
Išduotas 2015 m. sausio

Taršos prevencijos ir
leidimų departamento
Panevėžio skyriaus vedėjas

15 d.

A. V.

Raimondas Palionis
(Vardas, pavardė)

________________________
(parašas)

Pastaba. Taršos leidimas keičia LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. birželio mėn. 27 d. išduotą, 2012 m. rugsėjo 17 d. koreguotą, 2014 m.kovo 5 d.
koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr.P2-5/061.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas
Laikymo veiklos
Pavojingumas
Didžiausias
kodas ((R13 ir
pagal Atliekų
Projektinis
vienu metu
(ar) D15) ir paPatikslintas pavadinitvarkymo
įrenginio na- leidžiamas lai- vadinimas pagal
mas
taisyklių 2
šumas, t.
kyti atliekų
Atliekų tvarkypriedą
kiekis, t
mo taisyklių 4
priedą
3
4
5
6
7
Pieno pramonės nuotekų valymo dumblas
R13 (R1–R12
veiklomis naudoti
(I-a kategorija, A klaskirtų atliekų laisės, stabilizuotas)
kymas (išskyrus
300
10
laikinąjį laikymą
Dumblas iš gamybinių
atliekų susidarymo vietoje iki jų
nuotekų,
biologinio
surinkimo))
valymo įrenginių

Atliekos
Kodas pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
02 05 02

19 08 12

02 01 03
02 01 07

Pavadinimas

2
Nuotekų valymo
jų susidarymo
vietoje dumblas
Biologinio pramoninių nuotekų
valymo
dumblas, nenurodytas 19 08 11

Augalų audinių
Šiaudai, spaliai, šienas
atliekos
Miškininkystės
Medžių šakos, šaknys,
atliekos
spygliai

Galimi atliekų tvarkymo būdai (veiklos)
pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių 4 priedą
8
R3

R3

-

R3

-

R3

3

03 01 05

15 01 01
20 01 01
20 01 38

20 02 01

02 03 04

pjuvenos, drožlės,
skiedros,
mediena,
medienos drožlių
plokštės ir fanera, nenurodyti
03 01 04
Popieriaus
ir
kartono pakuotės
Popierius ir kartonas
Mediena, nenurodyta 20 01 37
Biologiškai suyrančios atliekos

Medžiagos, netinkamos vartoti
ar perdirbti

02 03 99

Kitaip
neapibrėžtos atliekos

20 01 25

Maistinis aliejus
ir riebalai

R3
Pjuvenos,
drožlės,
skiedros, mediena

Popierinės ir kartoninės pakavimo medžiagos
Atskirai surinktas popierius ir kartonas
Mediena
Lapai, žolė, smulkios
šakelės, želdynų atliekos,
krūmokšniai
(įskaitant kapinių atliekas)
Augalinės kilmės produktai, kurie dėl komercinių
priežasčių
nėra skirti vartoti
žmonėms; Augalinės
kilmės maisto atliekos
Kitos augalinės kilmės
atliekos; Grūdai, salyklas, sėklos, grūdų
valymo atliekos ir kt.
Atskirai
surinktas
maistinis aliejus ir
riebalai

-

R13(R1–R12
veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį
laikymą atliekų
susidarymo vietoje iki jų surinkimo))

-

R3

R3
R3

R3

R3
2724

*žr. lentelę
žemiau

R3

-

R3

4

19 08 09

16 03 06

02 07 04

02 07 99

02 05 01

02 06 01

Atskyrus
alyvą/vandenį gautas riebalų ir
alyvos mišinys,
kuriame yra tik
maistinio aliejaus ir riebalų

Margarino gamybos
atliekos, iš riebalų
gaudyklių
atskirtas
riebalų ir alyvos mišinys

Neatitiktinės, su pasiOrganinės atliebaigusiu
galiojimo
kos, nenurodyterminu prekių, gamitos 16 03 05
nių partijos
Medžiagos, neAlkoholiniai ir nealtinkamos vartoti
koholiniai gėrimai
ar perdirbti
Alus ir kiti gazuoti
Kitaip
neapialkoholiniai ir nealkobrėžtos atliekos
holiniai gėrimai
Pienas, varškė, fermentiniai sūriai ir kt.
Medžiagos, nepieno pramonės atlietinkamos vartoti
kos netinkamos žmoar perdirbti
nių maistui (III kat.
ŠGP)
Produktai su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu, su pažeista prekine pakuote,
medžiagos, neneatitiktiniai gamybos
tinkamos vartoproduktai netinkami
ti ar perdirbti
vartoti pagal tiesioginę
paskirtį. Duonos ir
konditerijos produktų
gamybos atliekos

R3

*žr. lentelę
žemiau
-

-

-

R3
R13 (R1–R12
veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį
laikymą atliekų
susidarymo vietoje iki jų surinkimo))

R3

R3

R3

R3

5

03 03 01

03 01 01

02 04 99

20 01 08

02 02 03

02 02 99

medžio žievės
medžio žievės ir meir medienos atdienos atliekos
liekos
medžio žievės medžio žievės ir
ir kamščiame- kamščiamedžio atliedžio atliekos
kos
neatitiktinės prekės,
tirpalai su cukrumi,
kitaip
neapifruktoze,
dekstroze,
brėžtos atliekos
runkelių apdorojimo
atliekos
Biologiškai suyAugalinės ir gyvulinės
rančios virtuvių
kilmės atliekų mišinys
ir valgyklų at(III kat. ŠGP)
liekos
Gyvūninės
kilmės
maisto produktai, kurie dėl komercinių
Vartoti ar perpriežasčių nėra skirti
dirbti netinkavartoti
žmonėms,
mos medžiagos
maisto produktų gamybos atliekos (III
kat. ŠGP)
Kitos gyvūninio maisKitaip
neapito ruošimo atliekos
brėžtos atliekos
(III kat. ŠGP)

10

R3

10

R3

-

R3
10

-

R3

-

2016

*žr. lentelę
žemiau

R13
(R1–R12
veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį
laikymą atliekų
susidarymo vietoje iki jų surinkimo))

-

R3

Pastaba.
*lentelė, kurioje nurodytas vienu metu didžiausi laikomi atliekų kiekiai:
Atliekų kodai
02 01 03, 02 01 07, 03 01 05, 20 01 38, 20 02 01, 16 03 06, 02 07 04, 02
07 99, 02 05 01, 15 01 01, 20 01 01, 02 06 01
02 03 04, 02 03 99, 20 01 25, 19 08 09, 20 01 08, 02 02 03, 02 02 99

R3

Vienu metu didžiausi laikomi atliekų kiekiai, t
72
30

6

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. Lentelė nepildoma, nes UAB „Rokvesta" atliekų tvarkymo veikla S8 nebus vykdoma.
3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.
Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio
Atliekų naudojimo veikla

Atliekos
Kodas pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą

Pavadinimas

1

2

02 05 02

19 08 12

02 01 03
02 01 07

03 01 05

15 01 01

Patikslintas pavadinimas

3
Pieno pramonės nuotekų
Nuotekų valymo jų
valymo dumblas (I-a katesusidarymo vietoje
gorija, A klasės, stabilidumblas
zuotas)
Biologinio pramoDumblas iš gamybinių
ninių nuotekų vanuotekų, biologinio valylymo dumblas, nemo įrenginių
nurodytas 19 08 11
Augalų audinių atliekos
Miškininkystės atliekos
pjuvenos, drožlės,
skiedros, mediena,
medienos drožlių
plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
Popieriaus ir kartono pakuotės

Pavojingumas pagal
Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą
4
-

Šiaudai, spaliai, šienas

-

Medžių
spygliai

-

šakos,

šaknys,

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena
Popierinės ir kartoninės
pakavimo medžiagos

-

Atliekų naudojimo veiklos
kodas (R1–
R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių
4 priedą
5
R3 (Organinių
medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo
procesu)

Projektinis įrenginio
našumas, t/m.

Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų
kiekis, t/m.

6

7

300

300

7

20 01 01
20 01 38

20 02 01

02 03 04

02 03 99

20 01 25

19 08 09

16 03 06

02 07 04

02 07 99

Popierius ir karto- Atskirai surinktas popienas
rius ir kartonas
Mediena, nenuroMediena
dyta 20 01 37
Lapai, žolė, smulkios šaBiologiškai suyran- kelės, želdynų atliekos,
čios atliekos
krūmokšniai
(įskaitant
kapinių atliekas)
Augalinės kilmės produkMedžiagos, netin- tai, kurie dėl komercinių
kamos vartoti ar priežasčių nėra skirti varperdirbti
toti žmonėms; Augalinės
kilmės maisto atliekos
Kitos augalinės kilmės
Kitaip neapibrėžtos atliekos; Grūdai, salyklas,
atliekos
sėklos, grūdų valymo atliekos ir kt.
Maistinis aliejus ir Atskirai surinktas maistiriebalai
nis aliejus ir riebalai
Atskyrus
alyvą/vandenį gautas Margarino gamybos atlieriebalų ir alyvos kos, iš riebalų gaudyklių
mišinys, kuriame atskirtas riebalų ir alyvos
yra tik maistinio mišinys
aliejaus ir riebalų
Organinės atliekos, neatitiktinės, su pasibaigunenurodytos 16 03 siu galiojimo terminu pre05
kių, gaminių partijos
Medžiagos, netinAlkoholiniai ir nealkohokamos vartoti ar
liniai gėrimai
perdirbti
Alus ir kiti gazuoti alkohoKitaip neapibrėžtos
liniai ir nealkoholiniai gėatliekos
rimai

-

-

-

-

-

-

-

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

2724

2724

8

02 05 01

03 03 01
03 01 01

02 06 01

02 04 99

20 01 08

02 02 03

02 02 99

Pienas, varškė, fermentiMedžiagos, netin- niai sūriai ir kt. pieno
kamos vartoti ar pramonės atliekos netinperdirbti
kamos žmonių maistui (III
kat. ŠGP)
medžio žievės ir medžio žievės ir medienos
medienos atliekos
atliekos
medžio žievės ir
medžio žievės ir kamškamščiamedžio
čiamedžio atliekos
atliekos
Produktai su pasibaigusiu
tinkamumo vartoti terminu, su pažeista prekine
medžiagos, netin- pakuote,
neatitiktiniai
kamos vartoti ar gamybos produktai netinperdirbti
kami vartoti pagal tiesioginę paskirtį. Duonos ir
konditerijos
produktų
gamybos atliekos
neatitiktinės prekės, tirpakitaip neapibrėžtos lai su cukrumi, fruktoze,
atliekos
dekstroze, runkelių apdorojimo atliekos
Biologiškai suyran- Augalinės ir gyvulinės
čios virtuvių ir val- kilmės atliekų mišinys (III
gyklų atliekos
kat. ŠGP)
Gyvūninės kilmės maisto
produktai, kurie dėl koVartoti ar perdirbti
mercinių priežasčių nėra
netinkamos
meskirti vartoti žmonėms,
džiagos
maisto produktų gamybos
atliekos (III kat. ŠGP)
Kitos gyvūninio maisto
Kitaip neapibrėžtos
ruošimo atliekos (III kat.
atliekos
ŠGP)

-

-

-

-

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

-

2016

-

2016

9

19 12 07
19 12 12

Mediena, nenuroKomposto sijojimo atliedyta 19 12 06
kos

-

kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų
mišinius),
nenurodytos 19 12
11

biomasė

65

65

2000

2000

Susidarančios atliekos
Kodas pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
8
19 12 07

Pavadinimas

9
Mediena, nenurodyta 19 12 06

Patikslintas
pavadinimas
10
Komposto sijojimo atliekos

Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
2 priedą

Kiekis, t/m.

Galimi atliekų tvarkymo
būdai

11

12

13

-

65

R3

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. Lentelė nepildoma, nes UAB „Rokvesta“ nenumato šalinti atliekų.

10

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Įrenginio pavadinimas UAB „Rokvesta“ Bajorų atliekų tvarkymo centras, Ežero g. 7, Bajorų k., Rokiškio
Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekos

Kodas pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

1

2

02 05 02

Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

3
Pieno pramonės nuotekų
valymo dumblas (I-a kategorija, A klasės, stabilizuotas)

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą

4
-

19 08 12

Biologinio pramoninių
Dumblas iš gamybinių
nuotekų valymo dumblas, nuotekų, biologinio vanenurodytas 19 08 11
lymo įrenginių

02 01 03

Augalų audinių atliekos

02 01 07

Miškininkystės atliekos

03 01 05

15 01 01

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos
drožlių plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
Popieriaus ir kartono pakuotės

Šiaudai, spaliai, šienas
Medžių šakos, šaknys,
spygliai

-

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena
Popierinės ir kartoninės
pakavimo medžiagos

-

Atliekų paruošimo naudoti ir
(ar) šalinti veiklos kodas (D13,
D14, R12, S5) ir
pavadinimas
pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 4 priedą
5
R12 (atliekų
būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su
jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų);
S5 (atliekų paruošimas naudoti
ar šalinti)

Projektinis įrenginio našumas, t/m.

Didžiausias leidžiamas paruošti
naudoti ir (ar)
šalinti atliekų
kiekis, t/m.

6

7

300

300

11

20 01 01

Popierius ir kartonas

Atskirai surinktas popierius ir kartonas

20 01 38

Mediena, nenurodyta 20
01 37

Mediena

-

Biologiškai suyrančios
atliekos

Lapai, žolė, smulkios
šakelės, želdynų atliekos,
krūmokšniai (įskaitant
kapinių atliekas)

-

Medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti

Augalinės kilmės produktai, kurie dėl komercinių priežasčių nėra skirti vartoti žmonėms; Augalinės kilmės maisto
atliekos
Kitos augalinės kilmės
atliekos; Grūdai, salyklas, sėklos, grūdų valymo
atliekos ir kt.
Atskirai surinktas maistinis aliejus ir riebalai

-

20 02 01

02 03 04

02 03 99

20 01 25

19 08 09

Kitaip neapibrėžtos atliekos
Maistinis aliejus ir riebalai
Atskyrus alyvą/vandenį
gautas riebalų ir alyvos
mišinys, kuriame yra tik
maistinio aliejaus ir riebalų

16 03 06

Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

02 07 04

Medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti

02 07 99

Kitaip neapibrėžtos atliekos

Margarino gamybos atliekos, iš riebalų gaudyklių atskirtas riebalų ir
alyvos mišinys
neatitiktinės, su pasibaigusiu galiojimo terminu
prekių, gaminių partijos
Alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai
Alus ir kiti gazuoti alkoholiniai ir nealkoholiniai
gėrimai

-

-

-

-

R12 (atliekų
būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su
jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų);
S5 (atliekų paruošimas naudoti
ar šalinti)

2724

2724

12

02 05 01

03 03 01
03 01 01

Medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti
medžio žievės ir medienos atliekos
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

02 06 01

medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti

02 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

20 01 08

Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos

02 02 03

Vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos

02 02 99

Kitaip neapibrėžtos atliekos

Pienas, varškė, fermentiniai sūriai ir kt. pieno
pramonės atliekos netinkamos žmonių maistui
(III kat. ŠGP)
medžio žievės ir medienos atliekos
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
Produktai su pasibaigusiu tinkamumo vartoti
terminu, su pažeista prekine pakuote, neatitiktiniai gamybos produktai
netinkami vartoti pagal
tiesioginę paskirtį. Duonos ir konditerijos produktų gamybos atliekos
neatitiktinės prekės, tirpalai su cukrumi, fruktoze, dekstroze, runkelių
apdorojimo atliekos)

-

Augalinės ir gyvulinės kilmės atliekų mišinys (III kat.
ŠGP)

-

Gyvūninės kilmės maisto
produktai, kurie dėl komercinių priežasčių nėra
skirti vartoti žmonėms,
maisto produktų gamybos atliekos (III kat.
ŠGP)
Kitos gyvūninio maisto
ruošimo atliekos (III kat.
ŠGP)

-

-

-

-

R12 (atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų);
S5 (atliekų paruošimas naudoti ar
šalinti)

2016

2016

13

19 12 07

Mediena, nenurodyta 19
12 06

Komposto sijojimo atliekos

-

65

65

Susidarančios atliekos
Kodas pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
8
19 12 12

15 01 02
19 12 12

Pavadinimas

9
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų
mišinius),
nenurodytos 19 12
11
plastikinės (kartu su
PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų
mišinius),
nenurodytos 19 12
11

Patikslintas
pavadinimas
10
išpakavimo
metu
susidariusios
perdirbimui
netinkamos
pakuotės

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą
11
-

plastikinės
pakuotės

-

biomasė

-

Kiekis, t/m.

12

Galimi atliekų tvarkymo
būdai
13
R1, D1

34,56

LEIDIMO PRIEDAI
1. Paraiška Taršos leidimui gauti (elektroninė versija);
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (elektroninė versija);
3. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.

1,04

R3

2000

R3

