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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

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

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Kretingos r.

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

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

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė

02 01 03 Augalų audinių atliekos
03 03 01 Medžio žievės ir medienos atliekos
20 02 01 Biologiškai skaidžios atliekos

Žaliosios biodegraduojamos atliekos R13 1000 R3, R12

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės R12, R3
20 01 01 Popierius ir kartonas Popieriaus ir kartono atliekos R12, R3
20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos R12, R3
20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos R12, R5

20 01 40 Metalas Juodųjų metalų atliekos (viela, 
skardos)

R12, R4

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos R12, R3
17 01 01 Betonas R12, R5
17 01 02 Plytos R12, R5

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 
170901,170902,170903

Statybinis laužas R12, R5, R10

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai R12, R3, R1, 
R101

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos

R13 91

R12, R3, R1
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20 01 36
Nebenaudojama elektros ir elektroninės įranga,nenurodyta 

200121, 200123 ir 200135
Elektros  ir elektronikos įranga, 

metaliniai  jų korpusai R12, R4, R101

15 01 09 Pakuotės iš tekstilės R12, R3
20 01 10 Drabužiai R12, R3, R101

20 01 11 Tekstilės gaminiai
Tekstilės atliekos R13

R12, R3, R101

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

19 12 12
Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) 

apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
Priemaišos, nebetinkamos tolimesniam 

naudojimui 3
R1, R12

19 12 01 Popierius ir kartonas R3
19 12 04 Plastikai

Popierius ir kartonas
Plastiko atliekos R3

19 12 05 Stiklas Stiklo atliekos R5
19 12 02 Juodieji metalai Juodųjų metalų atliekos R4
19 12 07 Mediena nenurodyta 19 12 06 Mediena R3, R1
16 02 14 Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 Elektros  ir elektronikos įranga R4
19 12 08 Tekstilės gaminiai Tekstilės atliekos

R13
*

R3

*Kiekis įeina į didžiausią vienu metu numatomą laikyti bendrą atliekų kiekį.

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

2 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Kretingos r.

Atliekos Atliekų naudojimo veikla

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekų naudojimo veiklos 
kodas (R1-R11) 

Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas
1 2 3 4 5 6

02 01 03 Augalų audinių atliekos
03 03 01 Medžio žievės ir medienos atliekos
20 02 01 Biologiškai skaidžios atliekos

Žaliosios biodegraduojamos atliekos R 3 2900 -

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kt. didelio gabarito atliekos
20 01 10 Drabužiai Dėvėti drabužiai
20 01 11 Tekstilės gaminiai Naudoti tekstilės gaminiai

20 01 36
Nebenaudojama elektros ir elektroninės 

įranga,nenurodyta 200121, 200123 ir 200135
Elektros  ir elektronikos įranga, metaliniai  

jų korpusai

R 101 91 **

** atliekų nebus, susidarys tik daiktai/produktai.
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4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingos atliekos. 

4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais  Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Kretingos r.

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
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė

02 01 03 Augalų audinių atliekos
03 03 01 Medžio žievės ir medienos atliekos
20 02 01 Biologiškai skaidžios atliekos

Žaliosios biodegraduojamos atliekos R12 2900

Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo aikštelė
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 01 Popierius ir kartonas Popieriaus ir kartono atliekos

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos
20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos
20 01 40 Metalas Juodųjų metalų atliekos (viela, skardos)
16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos
17 01 01 Betonas
17 01 02 Plytos

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 
170901,170902,170903

Statybinis laužas

20 03 07 Didelių gabaritų atliekos Baldai ir kitos didelio gabarito atliekos
20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos

20 01 36
Nebenaudojama elektros ir elektroninės 

įranga,nenurodyta 200121, 200123 ir 200135
Elektros  ir elektronikos įranga, metaliniai  jų 

korpusai
15 01 09 Pakuotės iš tekstilės
20 01 10 Drabužiai

20 01 11 Tekstilės gaminiai
Tekstilės atliekos

R12 961
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6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Eil. Nr. Sąlygos
1 2
1. Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar 

išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 

veiklos rodiklius.
3. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias 

priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
______________
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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

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

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, V. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Kretingos r.

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 
laikymas

Pavojingųj
ų atliekų 

technologi
nio srauto 
žymėjimas

Pavojingųjų atliekų 
technologinio srauto 

pavadinimas

Atliekos 
kodas Atliekos pavadinimas Patikslintas atliekos pavadinimas Laikymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas 
laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 
apdorojimo metu 

susidarančių 
atliekų, kiekis, t

Tolimesnis 
atliekų 

apdorojimas

1 2 3 4 5 6 7 8

TS-23

Dažų, lakų, stiklo emalių, 
klijų ir hermetikų atliekos 

(nechlorintos, 
nehalogenintos)

20 01 27*
Dažai, rašalas, klijai ir dervos, 

kuriuose yra pavojingų 
medžiagų

Dažų, rašalų, dervų  likučiai 0,530 R12, R3

TS-22

Organinių cheminių procesų 
atliekos, atliekos, kuriose yra 
organinių tirpiklių, tirpikliai 

ir tirpiklių mišiniai 
(nechlorintos, 

nehalogenintos)

20 01 13* Tirpikliai Tirpiklių likučiai 0,020 R12, R2

TS-18
Rūgštinių tirpalų atliekos, 

rūgštys, rūgštis išskiriančios 
atliekos

20 01 14* Rūgštys Rūgščių likučiai 0,020 R12, R6

TS-19 Šarminių tirpalų atliekos, 
šarmai

20 01 15* Šarmai Šarmų likučiai 0,020 R12, R6

TS-32
Skystosios atliekos, kuriose 

yra pavojingų cheminių 
medžiagų

20 01 29*
Plovikliai, kuriuose yra 

pavojingų medžiagų Ploviklių likučiai 0,020 R12, R2

TS-02 Kita variklio, pavarų dėžės  
ir tepalinė alyva a alyva

13 02 08*
Kita variklio, pavarų dėžės  ir 

tepamoji alyva Atidirbta alyva

R13

0,233 R12, R9
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TS-10
Naudoti netinkamos 

transporto priemonės ir jų 
atliekos

16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai 0,050 R12, R5

TS-31
Kietosios atliekos, kuriuose 

yra pavojingų cheminių 
medžiagų

15 01 10*
Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų medžiagų likučių 
arba kurios yra jomis užterštos

Užterštos pavojingomis medžiagomis 
pakuotė 0,100 R12, R3

TS-03 Naftos produktais užteršti 
dumblai, gruntai ir atliekos 15 02 02*

Absorbentai, filtrų medžiagos, 
pašluostės, apsauginiai 

drabužiai užteršti 
pavojingomis medžiagomis

Užterštos pašluostės 0,020 R12, R3

TS-13 Atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 20 01 21*

Dienos šviesos lempos ir kitos 
atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio
Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0,050 R12, R5

TS-06 Baterijų ir akumuliatorių 
atliekos 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 0,020 R12, R6, R5

17 06 01* Izoliacinės medžiagos, 
kuriuose yra asbesto 0,1

TS-21
Atliekos, turinčios asbesto, 
gipso izoliacinės statybinės 

medžiagos 17 06 05* Statybinės medžiagos, 
turinčios asbesto

Atliekos, turinčios asbesto D15
0,9

D5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

2 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos. 

3 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo kodais R1-R11, nurodytais  Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais  Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

5 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus ruošiamos naudoti ar šalinti kodais D8, D9, D13, D14, R 12, S5.

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr. Sąlygos
1 2
1. Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar 

išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 

veiklos rodiklius.
3. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias 

priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
______________
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ATLIEKlJ NAUDOJIMO AR SALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS 

1. Informacija apie jmon~: 

1.1. jmones teisine forma ir pavadinimas: UAB Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras, jm. kodas 163743744 
1.2. pagrindines jmones buveines adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pasto adresas: 

Liep4 g. 15, LT-92138, Klaipeda tel.8-46 300106, faksas 8-46 300105, e-mail: kratc@kratc.lt 
1.3. objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pasto adresas. 

Dideliq gabaritq atliekq surinkimo ir zaliqjq atliekq kompostavimo aikstele V. Jurgucio g. 13, Joskaudq k., Kretingos 
raj., tel. 8-46 300106; faksas 8-46 300105, e-mail: kratc@kratc.lt 

2.Atliekq naudojamq ar salinimo technologinis procesas: 
2.1 naudojamtJ ir (ar) salinamtJ atl iektJ apibudinimas: 

Atliekq Atliekq pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekq pavojingum11 Atliekq Atliekq naudojimo ir (ar) 
kodas lemiancios savybes fizines salinimo veiklos kodas 

savybes 

l 2 3 4 5 6 

02 01 03 Augal4 audini4 atliekos Kieta R3 

03 03 01 Medzio zieves ir medienos atliekos 
Zaliosios biodegraduojamos 

Kieta Rl2 
atliekos 

20 02 01 Biologiskai skaidzios atliekos Kieta 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotes Popieriaus ir kartono Kieta 

20 01 01 Popierius ir kartonas atliekos Kieta 

20 01 39 Plastikai Plastiko atliekos Kieta 

20 01 02 Stiklas Stiklo atliekos Nepavojingos Kieta 

20 01 40 Metalas Juodqj4 metal4 atliekos Kieta 
(viela, skardos) 

16 01 03 Naudoti nebetinkamos padangos Naudotos padangos Kieta Rl2 

170101 Betonas Kieta 

17 01 02 Plytos 
Statybinis lauzas 

Kieta 

170904 Misrios statybines ir griovimo atliekos, Kieta 
nenurodytos 7090 I, 170902, 170903 

20 01 38 Mediena, nenurodyta 320 0 l 37 Medienos atliekos, baldai ir Kieta 

20 03 07 Dideli4 gabarit4 atliekos kt. didelio gabarito atliekos Kieta 
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Nebenaudojama elektros ir elektronines Elektros ir elektronikos Kieta 

20 01 36 iranga,nenurodyta 20 0 I 21, 20 0 l 23 ir 20 iranga, metaliniai jq 
01 35 korpusai 

15 01 09 Pakuotes is tekstiles Kieta 

20 01 10 Drabuziai Tekstiles atliekos Kieta 

20 01 11 Tekstiles gaminiai Kieta 

20 03 07 Dideliq gabaritq atliekos 
Baldai ir kt. didelio gabarito Kieta R 101 

atliekos 

20 01 10 Drabuziai Deveti drabuziai Kieta 

20 01 11 Tekstiles gaminiai Naudota tekstile Kieta 

Nebenaudojama elektros ir elektronines Elektros ir elektronikos Kieta 
20 01 36 ;ranga,nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 iranga, metaliniai jq 

01 35 korpusai 

2.2. Atliekq naudojimo ar salinimo technologinio proceso schema ir eigos aprasymas. 

Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstele 
Kompostavimo aiksteles metinis pajegumas - 2900 t zaliaj4 atliek4, kurias sudarys - medzi4 sakos, smulkus krumai, medzi4 lapai, zole, velena, 
pjuvenos, siaudai ir kt. 2800 t zaliaj4 atliek4 kompostuojama, is 100 t zaliaj4 atliek4 gaminamas biokuras. 

Zali'igq atlieklj kompostavimo technologinio proceso schema: 

ZalilJ.iq atliekq --. ZalilJ.iq atliekq ruosimas _. Zali 4.i q atliekq 
f-+ 

Komposto 
~ 

Komposto 
~ 

Komposto 
f-. 

Komposto savybiq 
priemimas irmaisymas kompostavimas sijojimas brandinimas laikymas tyrimas 

~ Rusiavimas I 
~ ZalilJ.iq atliekq smulkinimas I 
~ ZalilJ.iq atliekq maisymas I 

Kaupq formavimas I 

2 
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Biokuro is ializu11: atliek11: technologinio proceso shema: 

~ 
Medzio -- Smulkinimas medzio 
genejimo atliek4 smulkintuvu 
sakos. krumai 

Zalizu11: atliek11: priemimas 
Zali~ias atliekas pristatyti j kompostavimo aikstel<r gali tiek gyventojai tiek ir jmones. Zaliosios atliekos priemimo metu isrusiuojamos i atliekas, 
tinkamas kompostavimui ir atliekas, tinkamas smulkinimui, t.y. biokuro gamybai. 
Medzio genejimo sakos, kriimai smulkinami medzio atliek4 smulkintuvu ir pagaminamas biokuras, kuris parduodamas kaip preke silumines energijos 
gamintojams. Pagamintas biokuras sertifikuojamas pagal galiojancius Lietuvos standartus. 
Lapai, zalia zole, sakos komposto ruosimo zonoje surusiuojamos ir kraunamos atskirai. Suskirstytos pagal rusis kompostavimui ruosiamos atliekos turi 
buti sukrautos i kiigius ir, jei reikia, prislegtos, kaip pavyzdziui siaudai, kad vejas neisnesiot4 po vis~ teritorij~. Ruosiant kompost~ pjuvenos ar kitos 
medienos drozles pries maisant su kitomis atliekomis, turi biiti uzdengtos polietileno plevele, apsaugant nuo lietaus bei vejo poveikio. Jei gyventojas ar 
jmone i kompostavimo aikstel<r pristato labai sausas atliekas (pvz. sien~), kurios lengvai gali uzsidegti nuo menkiausio kontakto su ugnimi arba savaime 
uzsiliepsnoti, turi perspeti aiksteles darbuotoj~ del gresiancio gaisro. Jei gyventojas ar jmone pristato j aikstel<r pazliugusias, turincias savyje daug 
dregmes atliekas, pries iskraudamas jas privalo perspeti aiksteles darbuotoj~ <lei numatom4 skysci4 pasklidimo. Stambios medienos atliekos, kurios bus 
smulkinamos smulkintuvu, sukraunamos taip, kad patogu biitu prie j4 privaziuoti ir pakrauti j smulkintuvo bunketj. 
Sezoniskumas jtakoja susidaranci4 atliek4 srautus bei kiekius. Pagrindiniai atliek4 srautai bus pavasario pabaigoje ir vasaros pradzioje, kada po ziemos 
tvarkoma aplinka, genejamos sakos, sugriebiami pemyksciai lapai. Vasaros pradzioje pjaunama zole sudarys didziausius kompostuojamos mases kiekius, 
ir sie srautai nemazes praktiskai vis~ vasar~. Antras didziausiais atliek4 susidarymo srautas bus rudenj, kai nuemus derli4 susidaro nemazi kiekiai siaud4, 
darzovi4 Jap4, o rudeniui jpusejus didziaj~ kompostuojam4 atliek4 dalj sudarys Japai. Medienos atliek4 srautas nera priklausomas nuo sezoniskumo, todel 
medienos atliek4 priemimas j kompostavimo aikstel<r turet4 biiti pastovus. 
Numatomi atliek4 srautai pagal sezoniskum~: 

Sezonas Atliekos Kiekis, % Sezonas Atliekos Kiekis, % 
Pemvksciai laoai 15 Zole 10 

Pavasario - vasaros 
Siaudai IO Vasaros - rudens Darfovi4 lapai, vaisiai 10 
Zole 35 periodas Siaudai 20 periodas 
Medienos atliekos 30 Medienos atliekos 10 
Kitos IO Laoai 40 

Viso: 100 Kitos 10 
Viso: 100 

Komposto ruosimas ir maisymas 
Ruosiant kompost~ reikia tinkamai parinkti kompostuojamos mases sudetj, kurios pagrindinis parametras yra anglies ir azoto santykis (C:N). Norint 
tinkamai paruosti komposto misinj, reiket4 stengtis islaikyti anglies ir azoto santykj nuo 25:l iki 35:l. Jei komposto misinio C:N santykis didesnis nei 
35:1 , kompostavimo procesas suleteja, jei komposto C:N santykis maziau nei 25:1 , atsiranda kvap4 problema, amoniako issiskyrimas ir kompostavimo 
proceso pagreitejimas. Zalieji augalai turi didelj azoto kiekj, o mediena, siaudai turi didesnj anglies kiekj. Zali4i4 atliek4 maisymo proporcijos 
parenkamos atsizvelgiant jj4 dregmes kiekj, anglies ir azoto kiekj arba C:N santykj, taip pat j j4 tankj. 
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Kompostuojam4 atliek4 parametrai: 

Eil. Nr. Atliekos Dregmes kiekis, % C,% N,% C:N Tankis, kg/I 
1. ,,Zaliosios atliekos" 30,00 50,00 1,00 50:1 0,30 
2. PrekyvieciLJ vaisiLJ atliekos 80,00 44,52 1,40 32:1 0,95 
3. Smulkinta zole 82,00 57,80 3,40 17: 1 0,80 
4. Zole 82,00 52,31 3,40 15: 1 0,18 
5. Laoai 80,00 48,60 0,90 54:1 0,27 
6. Suslegti slaoi lapai 38,00 42,22 0,90 47:1 0,30 
7. Zali lapai 65,00 48,32 1,30 37:1 0,18 
8. Nukrite sausi laoai 15,00 42,22 0,90 47:1 0,06 
9. Piuvenos 39,00 45,00 0,24 188:1 0,24 
10. Kriimu genejimo atliekos 15,00 53,00 1,00 53:1 0,26 
11. Siaudai 12,00 14,18 0,40 35:1 0,13 
12. Medziu geneiimo atliekos 70,00 49,60 3,10 16:1 0,77 
13. Darfoviu atliekos 87,00 34,75 3,20 11: 1 0,95 
14. Medzio nuolauzos 40,00 20,38 0,09 226:1 0,24 
15. Medzio zieve 20,00 50,00 0,10 500:1 0,24 

Kompostuojant medienos atliekas geriausia jas maisyti su fole. Tarp medienos atraiz4 susidaro tarpai, kuriuose susikaupia deguonis, reikalingas 
mikroorganizmams vykdyti aerobini atliek4 skaidym~. Medienos atliek4 maisym~ su zole uztikrina ir reikiam~ C:N santykj. Kompostuojant lapus, kurie 
tarpusavyje dazniausiai yra sulipy ir susislegy, reikiajuos maisyti su medienos ir zoles atliekomis, taip sudarant tarpus orui. Kompostuojant vien tik lapus, kurie 
dazniausiai buna sausi, reikia juos palaistyti: I m3 lap4 reikia apie 76 litr4 vandens arba galima laistyti komposto sunka. Norint kuo geriau sukompostuoti 
medienos atliekas, reikia jas susmulkinti iki IO mm dydzio drozli4, kurios, kompostuojant atviruose kaupuose, suyra. Medienos atliek4 smulkinimui naudojamas 
mobilus smulkintuvas. Medienos atliek4 pakrovimui i smulkintuvo bunkeri naudojamas pakrovejas su priekiniu kausu. Prireikus pakrovejo priekyje galima 
primontuoti sakes, kuri4 pagalba galima pakelti didesnes atliekas. Su pakroveju taip pat galima patraukti smulkintuv~ i kitii vietii arba su kausu stumdyti ar 
maisyti atliekas. Pavasario-vasaros kompostuojamas atliekas rudeni patartina maisyti su vasaros-rudens atliekomis ir formuoti kaupus. Atliek4 ruosimo zonoje 
aiksteles darbuotojas turi uztikrinti, kad paruostos kompostavimui arba ruosiamos smulkinimui ar kitokiam apdorojimui atliekos nesimaisyt4 tarpusavyje, bei 
apsaugoti atliekas nuo vejo isnesiojimo ir krituli4 isplovimo. 

Kompostuojamq atlielaf: maisymo proporcijos 
Kompostuojam4 atliek4 maisymo proporcija parenkama atsizvelgiant i gaunamo misinio dregmy, tanki ir C:N santyki, nes nuo to priklausys komposto kokybe ir 
kompostavimo proceso eiga. Idealus dregmes kiekis komposto kaupe yra nuo 50 iki 60 %, C:N santykis turi buti tarp 25:1 ir 35:1, o idealus kompostuojam4 
atliek4 lyginamasis tankis yra 0,5 kg/I. 

Pavasarj ir vasaros pradzioje susidaranci4 zaliaj4 atliek4 galimi kiekiai: 
Nupjauta fole 
Siaudai 
Pjuvenos 
Krum4 genejimo atliekos 
Medzi4 genejimo atliekos 
Medzio nuolauzos 
Medzio zieve 

- 490 t 
- 140 t 
- 17 t 
- 133 t 
- 198 t 
- 41 t 
- 32 t 
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Kitos zaliosios atliekos - 349 t 

Tokio pavasario-vasaros misinio parametrai: dregmes kiekis - 51 %, santykinis tankis - 0,35 kg/I, C:N santykis - 34: I. Sie rodikliai yra 
pakankami, kad gauti geros kokybes kompost! ir uztikrinantys ger~ kompostavimo proces~. 

Vasaros ir rudens susidaranci4 zaliaj4 atliek4 galimi kiekiai: 
Nupjauta zole - 140 t 
Vaisi4 atliekos - 71 t 
Lapai - 560t 
Pjuvenos - 9 t 
Siaudai - 280 t 
Darfovi4 atliekos - 69 t 
Mediena - 13 I t 
Kitos zaliosios atliekos - 140 t 

Tokio vasaros-rudens misinio parametrai: dregmes kiekis - 58%, santykinis tankis - 0,25 kg/I, C:N santykis - 41: I. Sie rodikliai yra pakankami, 
isskyrus C:N rodiklj, kuris yra didesnis ir tokiu atveju kompostavimo procesas suletes. Kompostavimo proceso suletejim~ taip pat jtakos ir zema sezono 
temperatiira. Kad palaikyti optimah1 C:N santykj, reikia su lapais ir zole maisyti medienos atliek4, taip pat rudenio atliekas galima maisyti ir su pavasario 
kompostu. Rudenio atliekos maisomos su pavasario kompostu ir formuojami kaupai. Po menesio kaupai perverciami ir paliekami ziemos sezono 
kompostavimuisi. 

Komposto krovimas j kaupus 
Kompostavimas vykdomas atviruose kaupuose. Kompostavim~ atviruose laukuose jtakoja sezoniskumas, nes ziem~ smarkiai suleteja biodegradacijos procesai. 
Atliekq kompostavimas atviruose kaupuose, priklausomai nuo gamtiniq s~lygq ir technologinio proceso, uztrunka nuo 3 iki 12 menesiq. Kompostuojamos 
zaliosios atliekos - 2800 t/metus. Formuojami kaupai - 2,5 metrq aukscio, 5 metrq plocio ir 72 metrq ilgio, paliekant 3 metrq plocio tarp!! tarp gretimq kaup4, 
vartymo technikai pravaziuoti. Komposto kaupai fonnuojami pagal toki pagrindini reikalavim~ - kaupo plotis turi biiti du kartus didesnis uz kaupo aukstj. Tokiu 
biidu suformuotq kaup4 vidine dalis bus apsaugota nuo isores s~lyg4 ir kompostavimosi procesas nesustos net ir saltojo sezono metu. Kaupas kraunamas paeiliui 
nuo siaures rytq kompostavimo aiksteles puses. Kaupo slaitq koeficientas turi buti 1: 1,2, siekiant isvengti didesni4 isplovim4 lietaus metu. Kaupo virsus 
uzapvalinamas, kad lyjant lietui vanduo nepennerktq kaupo, taip atsaldydamas kaup~ ir pazeisdamas vykstancius biodegradacijos procesus, o nubegtq 
pavirsiumi. Sausuoju vasaros periodu norint, kad lietaus metu patektq kiek galima daugiau vandens i atliekq kaup~ jo virs4 su pakrovejo kausu reikia padaryti 
siek tiek ploksci~ taip lietaus vanduo pateks tiesiai i atliek4 kaup~ ir nereikes jo papildomai drekinti. Tokiu biidu isvengiama kaupo perdzifivimo ir papildomo 
laistymo. Susidarancios nuotekos lietaus metu surenkamos latakais i sunkos kaupykl~. Pries patenkant i kaupykl~ sunka apvaloma kaupyklos prieduobeje su 
grotomis nuo stambiq nesmen4 bei smelio, kuris pasiliks prieduobes sesdinimo dalyje. Sukaupta sunka ir lietaus nuotekos turi biiti panaudotos kaup4 laistymui 
sausuoju periodu. Komposto kaupai prizifirimi, kraunami ir formuojami panaudojant pakrovej~ su priekiniu kausu. 

Kauplf vartymas ir laistymas 
Komposto kaupuose vykstantys biodegradacijos procesai nevienodi: kaupo viduje temperatiira yra zymiai didesne nei kaupo isoriniame sluoksnyje, todel 
isoriniame sluoksnyje mikroorganizmq aktyvumas mazas ir kompostavimo procesas )etas. Kompostavimo proceso metu kaupo viduje temperatiira jvairi4 fazi4 
metu svyruoja nuo 25 iki 70 °C, pati efektyviausia temperatfira yra 45 - 59 °C. Kuo dazniau vartomi kaupai tuo daugiau deguonies patenka i komposto kaupus, 
kuriuose mikroorganizmai skaido medziagas aerobiniu biidu. Jei deguonies kiekis kaupo viduje nukrenta iki IO - 15 %, medziag4 skaidymas suleteja ir atsiranda 
pavojus, kad aerobiniu biidu skaidantys mikroorganizmai zus ir prasides anaerobinis atliek4 skaidymas, kuris yra daug letesnis, be to sustipreja nemalonfis 
kvapai. Kompostuojant atliekas atviruose kaupuose galimajuos vartyti nuo dviejq kartq per savait<r iki vieno karto per metus. Kuo dazniau vartomi kaupai, tuo 
greiciau atliekos susikompostuoja. Vartant kompost! pakroveju su priekiniu kausu svarbiausia, kad apatinis kaupo sluoksnis patektq i virsq, o virsutinis - i 
apatini sluoksnj. Komposto ruosimo metu, kaupai perverciami vis tolyn, pradedant pinnu paruosto komposto kaupu. Ziemos metu kaupai nevartomi, o pavasarj 
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kaup4 vartymas vel vykdomas ir kaupai perverciami. Kaupai vartomi kas menesj vasaros metu ir visai nevartomi ziemos metu. Vienas is pagrindini4 
kompostavimo technologini4 proces4 uztikrinimo faktori4 yra dregme. Nuo dregmes priklauso mikroorganizm4 aktyvumas, deguonies kaupuose kiekis ir 
temperatiira. Mikroorganizmams jsisavinant maisting~ias medziagas reikalingas vanduo, kurio siek tiek susidaro biologinio atliek4 skaidymo proceso metu, bet 
dazniausiai atsirandancio vandens neuztenka. Kompostuojant atliekas dregmes kiekis tiiref4 buti 65 %, jei dregmes sumazeja iki 40 %, reikalingas kaup4 
laistymas. Norint nustatyti, koks yra dregmes kiekis komposto kaupuose, reikia truputi prasikasti i kaupo vid4 ir ranka paemus siek tiek komposto, suspausti jj 
delne. Jei spaudziant ranka pro pirstus prasisunks siek tiek vandens, reiskia dregmes kiekis komposte yra normalus. Nustacius, kad komposto kaupuose yra 
mazai vandens, reikia juos kuo skubiau palaistyti. Kaup4 laistymui naudojamas vanduo is sunkos kaupyklos. Sunka perpumpuojama j mobilil! 5 m3 vandens 
talpyklll. Ant kaupo virsaus padedami du vienas su kitu sujungti PVC perforuoti 6 m ilgio ON 63 mm vamzdziai, kurie turi buti prijungiami prie gumines zamos 
su 2 m3/h galingumo siurbliu. Siurblys turi buti panardintas i mobilil! vandens talpyklll. Kad biif4 kuo tolygiau palaistytas visas kaupas, reikia sujungtus 
vamzdzius perkelti tolyn vis i ki~ vie~. Vienam tiesiniam kaupo metrui reikia 0,3 m3 vandens. 
Komposto sijojimas, brandinimas ir laikymas 
Kompostuojant atliekas atviruose kaupuose, kai kaupai kas menesi perverciami vis i sekancill viet~ po paskutinio kaupo ruosimo periodo gaunamas beveik 
galutinis produktas, kuris turi biiti issijojamas ir perkeliamas i komposto brandinimo laukll. Komposto sijojimas vyksta su mobiliu sijojimo agregatu. Komposto 
sijojimo metu isrusiuojamos dar nesusikompostavusios stambios atliekos, kurios gr~inamos i komposto paruosimo zonll ir maisomos su naujomis atliekomis. 
Issijotas kompostas kraunamas i didelj komposto brandinimo kaup~ kur kompostas stabilizuojasi. Brandinamo kaupo aukstis iki 3 m, plotis iki 9 m, ilgis 72 m. 
Komposto brandinimas uztrunka ne maziau kaip 30 dien4. Kai brandinimas bus vykdomas rudeni patartina brandinimo kaupii apdengti polietilenine plevele, kad 
kompostii apsaugoti nuo lietaus vandens. Komposto saugojimo lauke vyksta galutinis produkto sandeliavimas ziemos metu. Paruostas kompostas sandeliavimui 
sukraunamas i vienll dideli kaup~ kuri taip pat patartina uzdengti plevele, kad apsaugoti nuo sniego ir lietaus. 
Komposto kokybiniai tyrimai turi biiti atliekami pabaigus kompostavimo procesii. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016-03-14 jsakymu Nr. Dl-186 patvirtinf4 Biologiskai skaidzi4 atliek4 kompostavimo, anaerobinio apdorojimo 
aplinkosauginiai reikalavim4 20 p. kompostas laikomas paruostu ir tinkamu jei sunkiaj4 metal4 kiekis komposte nevirsija LAND 20-2005 II kategorijos kieki4 
bei mikrobiologiniai-parazitologiniai rodikliai nevirsija LAND 20-2005 B klases rodikli4. Neatitikus auksciu nurodytu reikalavim4 kompostas yra g~inamas i 
pradinj kompostavimo procesii. 

Buities atlieky priemimo aikstele 

Atliekos priimamos tik is gyventoj4. Aiksteles darbuotojas patikrina ar atveztos pridavimui atliekos yra leidziam4 priimti atliek4 siirase. Jei atliekos nepriimamos, 
gyventojui pateikiama informacija kam ir kur tokias atliekas galima priduoti. Priimamo metalo lauzo tikrinama radiacija. Jei nustatoma, kad radiacija virsnormine, 
metalo atliekos nepriimamos. Nustacius metalo lauzo virsnormatyvin<t radiacijll teikiama informacija Aplinkos apsaugos departamentui. 
Priimtas pavojingas atliekas sveria ir sudeda i atliek4 rusiai skirtas talpas/konteinerius. 
Nepavojingas atliekas isrusiuoja pagal riisj, sveria ir sudeda j atliek4 rusiai skirtas talpas/konteinerius. Isrinktas priemaisas, nebetinkamas tolimesniam naudojimui, 
sudeda i atski~ konteinerj. Atliekos sveriamos svarstyklemis. 

Atliek4 laikymas: 

Nepavojingos atliekos. Priimtos atliekos isskirstomos i surinkimo talpas. Konteineriai sudeti atviroje atliek4 aiksteleje. Sunkioms atliekoms priimti, pakrauti, 
pervezti naudojamas keltuvas ir pakrautuvas. Uzdaromi konteineriai, po atliek4 salinimo j juos, turi buti uzdaromi. 
Pavojingos atliekos priimamos ir laikomos tik uzdarame pavojing4 atliek4 laikymo konteineryje (pastato tipo, rakinamas). 
Pavojing4 atliek4 laikymas uzdarame konteineryje-pastate: dienos sviesos lempos -talpoje su sandariai uzdaromu dangciu; akumuliatoriams ir baterijoms -
konteineryje, kuris sandariai uzdaromas su specialiu podugniu issiliejusioms medziagoms surinkti; uztersta pakuote - plieniniame konteineryje ir arba big bag 
maisuose; uzterstos pasluostes, dazq, lak4 likuciai - plastmasinese statinese su uzdengiamais dangciais ir arba big bag maisuose; atidirbta alyva, plovikliai -
plastmasinese/metalinese statinese su uzdengiamais dangciais; rugstys, sarmai, tirpikliai, tepal4 filtrai - plastmasinese statinese su uzdengiamais dangciais; 
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neriisiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos - cinkuoto plieno statineje su specialia anga elementams pakrauti, rakinama; atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio -stiklainyje su guminiu dangteliu; tirpikliai, riigstys, sarmai - plastmasinese talpose su dangciu ir sandarinimo ziedu atspariu riigsci4, sarm4 ir 
organini4 tirpikli4 poveikiui. 
Asbesto turincios atliekos (17 06 0 I*, 17 06 05*) bus tik isrenkamos isriisiavus is gyventoj4 priimtas statybos ir griovimo atliekas. Abiem atvejais priimtos 
atliekos turi biiti jdedamos/jsukamos sandariai i plastikiny pakuoty (maisus arba apsukamos polietilenine plevele) ir sudedamos i konteineri su sandariai 
uzdaromu dangciu. Jei asbesto turincios atliekos yra pazeistos (siferio lapai sudauzyti), palaidos (izoliacines medziagos) t.y. asbesto plauseliai yra atviri, pries 
supakuojant, atliekos turi biiti sudrekinamos. 
Uztersta tara, kurioje gyventojai pristato buities pavojingas atliekas, taip pat priimama atliek4 laikymui. 
Sukaupus atatinkam4 priim14 atliek4 ir isrink14 priemais4 kiekj, u:zsakomas autotransportas atliek4 isvezimui atliek4 tvarkytojams, jregistruotiems A TVR registre. 
Atlielaj ir daiktq, priimam4 i dideli4 gabari14 atliek4 surinkimo ir zali4.i4 atliek4 kompostavimo aikstely, priemimo tvarka yra pateikta paraiskos priede. 
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Technologine buities atliek4 tvarkymo schema: 

Gyventojai i aikstel~ 
atveza buitines atliekas 

I Zali11.i11 atliek1.1 aikstele 

Aiksteles darbuotojas patikrina atliekas ar jos yra leidfiam4 
priimti atliekq ~. patikrina metalo lauz.o radiacijll 

~ 
I I 

Atliekos sveriamos I I 
./ ""--... 

I 

Atliekos nera S!!fa§e ir /ar 
metalo lauzo yra virsnormine 

radiacija 

DaiktlJ atrinkimas 

Atliekos nepriimamos. Gyventojui 
pateikiami adresai ir kontaktai kam 
ir kur tokias atliekas galima priduoti. 

I - Daiktq laikymas ~ 

uzdaroje 

Nepavojingos atliekos isriisiuojamos ir sudedamos - i konteinerius aiksteleje I I Pavojingos atliekos sudedamos i pavojing4 atliek4 konteinerj-pastafll I 
patalpoje 

/ 
ri Atviri konteineriai I 

~ padangos I 
~ statybines atliekos I 

Rusiavimo atliekos I 

~ 

~ 

~ Uzdari konteineriai I 

-

-

medienos atliekos, stambiosios 
atliekos (buitine technika, baldai) 

popieriaus ir kartono atliekos, metalo 
atliekos, plastiko, tekstiles atliekos 

Stiklo, riisiavimo, statybines atliekos 

Pavojingos atliekos i aikstel~ 

i 
Asbesto turin~ios atliekos 
konteineris su sandariai uzdaromu 

dan~~iu 

H dienos sviesos lempos - talpoje su sandariai uzdaromu dangciu 

H akumuliatoriams ir baterijoms - konteineryje, kuris sandariai uzdaromas su specialiu podugniu 
i§siliejusioms medi.iagoms surinkti 

H ui.ter§ta pakuote - plieniniame konteineryje ir arba big bag mai~uose 

y ui.ter§tos pa§luostes, daz4, lak4 likuciai -plastmasinese statinese su uzdengiamais dangciais ir arba big 
bag mai§uose 

H atidirbta alyva, plovikliai -plastmasinese/metalinese statinese su ui.dengiamais dangciais 

H n1g§tys. §annai. tirpikliai. tepal11 filtrai -plastmasinese statinese su ui.dengiamais dangciais 

:~ nen1§iuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos - cinkuotoje plieno statineje su 
I, specialia anga elementams pakrauti 

-i atliekos, kuriose yra gyvsidabrio -stiklainyje su guminiu dangteliu 

~ tirpikliai, n1g§tys, §annai -plastmasineje talpoje su dangciu ir sandarinimo ziedu atspariu n1g~i4, §ann4 
ir organini4 tirpikliq poveikiui 

Atliekos pagal rusi isvefamos atliek4 tvarkytojams, jregistruotiems A TVR registre 
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2.3. Atliekoms naudoti ar salinti skirtq irenginiq aprasymas ir isdestymo teritorijoje planas. 
Atliekas j atliek4 aikstely atveza gyventojai savo ar samdomu transportu. Atliek4 sverimui naudojamos metrologiskai patikrintos svarstykles. Metalo 
lauzo radiacijos patikrinimui naudojamas metrologiskai patikrintas dozimetras. Visas buities atliekos laikomos konteineriuose/talpose. Detalesne 
informacija apie atliek4 Iaikymo talpas pateikta p. 2.2 Sunkioms buities atliekoms priimti, transportuoti naudojamas keltuvas ir krautuvas. Keltuvo ir 
krautuvo keliamoji galia po 1 t. Krautuvas naudojamas ir zaliaj4 atliek4 tvarkyme. 
Zaliaj4 atliek4 tvarkymui naudojami jrenginiai: 
- medzio atliek4 smulkintuvas Caravaggi Bio 900, kuris susmulkina sakas ir kitas medienos atliekas iki 10 cm, kuras-dyzelinas; nasumas -60 m3/h; 

- komposto sijotuvas Portafill 4000W; jo sudetis - jegos remas, nusijotuvas, rilsiavimo bilgnas, konvejeris smulkioms medziagoms, stabios frakcijos 
konvejeris, bunkeris iki 4 m3 talpos, kuras - dyzelinas; nasumas - 90 m3/h; 

- ratinis frontalinis krautuvas ,,Volvo L60F. Techniniai duomenys ir sudetis: variklio galia 114 kW, pagrindinis kausas 2 m3; pagalbinis kausas 
3,1 m3

; kausas biri4 medziag4 bei komposto sijojimui, smulkinimui ir ajeravimui - 1,8 m3
; griebtuvas sakoms pakrauti; soninis griebtuvas atliek4 ir 

antrini4 zaliav4 paketams krauti; sakes padeklams krauti; sniego valytuvas. Kuras - dyzelinas. Planas (schema) yra pateikta paraiskos priede. 

2.4. Atliekq naudojimo ar salinimo technologinio proceso kontrole ir monitoringas. 

Bendrai: 
o priduodam4 atliek4 patikra ar atliekos yra leidziam4 priimti atliek4 s~e; 
o atliek4 svorio nustatymas metrologiskai patikrintomis svarstyklemis; 

Buities atliekos: 
o metalo atliek4 radiacijos patikrinimas; 
o priduodarm1 atliekq rusiavimas pagal atliek4 rusj; 
o atliek4 pagal rusi sudejimas j tam skirtas talpas/konteinerius; 
o priemais4 atskyrimas; 
o talpq/konteineri4 zenklinimas; 
o pavojing4 atliek4 konteineri4 sandarumas; 
o atliek4 laikymas pagal riisis; 
o savalaikis dokumentq pildymas; 
o savalaikis pripildyt4 atliek4 konteineri4 pridavimas atliek4 tvarkytojams, jregistruotiems A TVR registre. 

Zaliosios atliekos: 
o priimtq lengv4 atliek4 (siaud4, pjiiven4) prispaudimas ir uzdengimas plevele, kad vejas neisnesiotq; 
o medienos atliekq smulkinimo kokybe; 
o zaliaj4 atliekq rusiavimas ir maisymas, kad tenkintq optimal4 C:N santykj; 
o kaup4 formavimas, islaikant nusta1Yt! kaupo ilgj, aukstj, plotj, slaito kamp'h 
o savalaikis ir pilnas(apatinis kaupo sluoksnis turi patekti i virs4, o virsutinis- i apatinj sluoksnj) kaup4 vartymas; 
o kaup4 dregmes kontrole ir savalaikis laistymas; 
o komposto sijojimo kokybe; 
o komposto brandinimo kaupo formavimas, uzdengimas (rudens /ziemos laikotarpiu) ir laikymo trukme; 
o komposto laikymas, uzdengimas pagal poreikj; 
o komposto kokybes nustatymas; 
o savalaikis dokumentq pildymas. 
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2.5. Medziagq/zaliavq/energijos bei ismetamq (tersalq/emisijq/nuotekq) balansas naudojant ar salinant lt atliekq: 

Nepavojingos buities atliekos (150101, 200101 , 160103, 170101, 170102, 170904, 200139, 200102, 200140, 200138, 200307, 200136, 150109, 200110, 200111) 

Naudojamos Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ar salinant susidarancios atliekos J aplinklJ i§metami 
medziagos/zaliavos/e tersalai/emisijos/nuoteko 

nergija s 

Pavadini Kiekis, Pavadinim Kiekis, Atliekq kodas Atliekq pavadinimas Patikslintas Kiekis, Pavadinimas Kiekis, t, 
mas svorio, as svorio pavadinimas svorio kg ir kt. 

tilrio, vnt. Vnt. 
energijos 

vnt. 
Priemaisos, 

1912 12 
Kitos mechaninio atliek4 apdorojimo atliekos nebetinkamos 83 kg 

tolimesniam 
naudojimui 

191201 Popierius ir kartonas Popierius 917 kg 
19 12 04 Plastikai Plastikai 
19 12 05 Stiklas Stiklas 

19 12 02 Metalas 
Juodaj4 metal4 
atliekos 

19 12 07 Mediena, nenurodvta 19 12 06 Mediena 

16 12 04 Nebenaudojama elektros ir elektronines jranga Elektros ir 
elektronikos jranga 

19 12 08 Tekstiles gaminiai Tekstiles atliekos 

Zaliosios biodegraduojamos atliekos (02 01 03, 03 03 01, 20 02 01) 

Naudojamos Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ar salinant susidarancios atliekos I aplinklJ ismetami 
medziagos/zaliavos/e ter§alai/emisijos/nuotekos 

nergija 

Pavadini Kiekis, Pavadinimas Kiekis, Atliekq kodas Atliekq pavadinimas Patikslintas Kiekis, Pavadinimas Kiekis, t, kg 
mas svorio, svorio vnt. pavadinimas svorio ir kt. 

turio, Vnt. 
energijos 

vnt. 
kompostas 0,5 t - - amoniakas 0,000241 

dregme 0,49976 t 
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.Zaliosios biodegraduojamos atliekos (02 01 03, 03 03 01 , 20 02 01) 

Naudojamos Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ar salinant susidarancios atliekos I aplink11 ismetami 
medziagos/zaliavos/e tersalai/emisijos/nuotekos 

nergija 

Pavadini Kiekis, Pavadinimas Kiekis, Atliekq kodas Atliekq pavadinimas Patikslintas Kiekis, Pavadinimas Kiekis, t, kg 

mas svorio, svorio vnt. pavadinimas svorio ir kt. 
tiirio, Vnt. 

energijos 
vnt. 

- - biokuras I t - - - - - -

Nepavojingos buities atliekos (200307, 200110, 200111, 200136) 

Naudojamos Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ar salinant susidarancios atliekos I aplink11 ismetami 
medziagos/zaliavos/e tersalai/emisijos/nuotekos 

nergija 

Pavadini Kiekis, Pavadinimas Kiekis, Atliekq kodas Atliekq pavadinimas Patikslintas Kiekis, Pavadinimas Kiekis, t, kg 

mas svorio, svorio vnt. pavadinimas svorio ir kt. 
tiirio, Vnt. 

energijos 
vnt. 

- - Produktai/ I t - - - - - -
daktai 

Medziag4 balansas pavojingoms buities atliekoms neruosiamas, nes priimtos atliekos tik laikomos. 

2.6. Medziagq balanso duomenq paaiskinimas. 
Priimtose nepavojingose atliekose gali buti iki 8,3 % priemais4, nebetinkam4 tolimesniam naudojimui ir 91,7 % atliek4 tvarkymo metu susidariusi4 
atliek4. 
Kompostuojant 1 t zali4i4 atliek4, pagarninama 0,5 t komposto. Kompostavimo metu is 1 t zali4i4 atliek4 i aplinkos or~ issiskiria 0,00024 t amoniako ir 
0,49976 t dregmes. 
Smulkinant 1 t zali4i4 atliek4 pagarninarnas 1 t biokuro. 
Priimant It nepavojing4 atliek4 (200307, 200110, 200111, 200136) susidarys I t produkt4/daikt4 
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3. Atliekq laikymas: 

3.1. sandelvie, samukloie ar kitoie atlieku laikvmo vietoie (toliau - atlieku laikymo vieta) laikomos atliekos: 
Atliek11 laikymo vietos Atliek11 Atliek11 Atliekq pavadinimas Patikslintas Atliek11 Atliekq Laikymo Didziausias vienu metu 

apibiidinimas laikymo kodas pavadinimas pavojingum:i fizines veiklos laikomas atliek11 kiekis, t 
vietos plotas, lemiancios savybes kodas 

m2 savybes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atvira aikstele (atliekos 2665 m2 Naudoti Naudotos Kieta R13 12 

laikomos 16 01 03 nebetinkamos padangos 
konteineri uose) 

padangos 
Nepavojinga 

17 01 01 Betonas Statybinis Kieta R13 2 

17 01 02 Plytos laufus Kieta R13 2 

Misrios statybines ir Kieta R13 11 
griovimo atliekos, 

17 09 04 nenurodytos 
170901, 170902, 1709 

03 

Popierius ir Kieta R13 

15 01 01 
Popieriaus ir kartono 

kartonas 
pakuotes 

1 

20 01 01 Popierius ir kartonas Kieta R13 7 

20 01 40 Metalas Metalo Jaunts Kieta R13 8 

Kieta R13 

15 01 09 Pakuotes is tekstiles Tekstiles 

atliekos 0,5 

20 01 10 Drabuziai Kieta R13 1,5 

20 01 11 Tekstiles gaminiai Kieta R13 5 
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Nebenaudojama Buitine Kieta R13 

elektros ir technika 

20 01 36 
elektronines 

iranga,nenurodyta 20 
01 21, 20 01 23 ir 20 JO 

01 35 

Medienos Kieta Rl3 

20 01 38 
Mediena, nenurodyta 

atliekos, 
20 01 37 

baldai 
3 

Dideliq gabaritq Kieta RJ3 12 
20 03 07 

atliekos 

20 01 39 Plastikai Plastikai Kieta Rl3 8 

20 01 02 Stiklas Stiklas Kieta Rl3 8 

Pavojinga HP 6, Kieta Dl5 
Izoliacines Asbesto HP 14 

17 06 01 * medziagos, kuriose turincios 

yra asbesto atliekos 0,1 

Statybines medziagos, Pavojinga HP 6, Kieta D15 0,9 
17 06 05* HP14 

turincios asbesto 

Kitos mechaninio Nepavojinga Kieta Rl3 

atliekq apdorojimo Priemaisos, 

19 12 12 atliekos, (jskaitant nebetinkamos 
tolimesniam 

medziagq misinius), naudojimui 3 
nenurodytos 19 12 11 

19 12 01 Popierius ir kartonas 

19 12 04 Plastikai Plastikai 

19 12 05 Stiklas Stiklas 

Juod4.iq 
191202 Metalas metalq 

atliekos 
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19 12 07 

Mediena, nenurodyta Mediena Rl3 
19 12 06 

Nebenaudojama Elektros ir RI3 
16 12 04 elektros ir elektronikos 

elektronines iranga iranga 

19 12 08 h'ekstiles gaminiai h'ekstiles Rl3 
atliekos 

Konteneris - pastatas 18 m2 
20 01 13* Tirpikliai Tirpikli4 Pavojinga HP 5, Skysta Rl3 

0,020 
likuciai HP8 

20 01 14* Rugstys 
Rugsci4 Pavojinga HP 5 Skysta RI3 

0,020 
likuciai HP8 

20 01 15* Sarmai Sarm4 Pavoj inga HP 5 Skysta Rl3 
0,020 

likuciai HP8 

Daiai, rasalas, klijai it Dai4, rasal4, Pavojinga HP Kieta/skyst Rl3 0,530 
20 01 27* dervos, kuriuose yra derv4 14, HP 5 a 

pavoj. medziag4 Iikuciai 

Plovikliai, kuriuose 
Plovikli4 

Pavojinga HP 5 Skysta Rl3 0,020 
20 01 29* yra pavojing4 

medziag4 
likuciai 

Kita variklio, pavar4 
Atidirbta 

Pavojinga HP Skysta Rl3 0,233 
13 02 08* dezes ir tepamoji 

alyva 14 
alyva 

Pakuotes, kuriose yra Uzterstos Pavojinga HP Kieta Rl3 

15 01 10* 
pavojing4 medziag4 pavojingomis 14 

0,100 likuci4 arba kurios medziagomis 
yra jomis uzterstos pakuote 

Absorbentai, filtr4 Pavojinga HP Kieta Rl3 
medziagos, 14, HP 6 

15 02 02* 
pasluostes, Uzterstos 

0,020 apsauginiai drabuziai pasluostes 
uztersti pavojingomis 

medziagomis 

16 01 07* Tepal4 filtrai Tepal4 filtrai 
Pavojinga HP Kieta Rl3 0,050 

14 
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Dienos sviesos Pavojinga HP Kieta/skyst 

20 01 21* 
lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

Baterijos ir 
akumuliatoriai, 

nurodyti 160601, 16 
06 02 arba 16 06 03, 

20 01 33* 
neriisiuotos baterijos 

ar akumuliatoriai, 
kuriuose yra tos 

baterijos 

Zali4.i4 atliek4 tvarkymo 7845 m2 02 01 03 Augal4 audini4 

aikstele 
atliekos 

03 03 01 Medzio zieves ir 
medienos atliekos 

20 02 01 Biologiskai skaidzios 
atliekos 

*- Kiekis jeina j vienu metu numatoma laikyti bendrl! atliek4 kiekj. 
3.2. Reikalavimai laikomq atliekq pakuotei. 
Zaliasias atliekas Iaikamas nesupakuatas 

Atliekos, 14, HP 6 
kuriose yra 
gyvsidabrio 

Pavojinga HP 8 

Baterijos ir 
akumuliatoria 

i 

Zaliosios Nepavojingos 
atliekos 

Buities atliekas: visas atliekas turi biiti Iaikamas pazenklintase pagal atliekas riisj talpase/kanteineriuase. 
Nepavojingos atliekos. 

a 

Kieta 

Kieta 

R13 

0,050 

R13 

0,020 

R13 5 

5 

990 

Naudatas padangas, medienas atliekas, stambias atliekas (buitine technika, baldai), metala atliekas, stikla atliekas, statybines atliekas - priimamas ir laikamas 
nesupakuatos kanteineriuase. Papieriaus ir kartana atliekas, tekstiles atliekas gali biiti laikamas supakuatas ir palaidas, priklausamai kaip sias atliekos buva 
priduatas. Pakuatei reikalavimq nera. 

Pavojingos atliekos. 
Visas pavajingas atliekas laikamas uzdarame rakinamame kanteineryje-pastate. Pavajingas atliekas turi biiti tarpusavyje nemaisomas ir laikamas atliekos riisiai 
skirtaje pazenklintaje ir tinkamaje taraje: dienas sviesos Iempos - talpoje su sandariai uzdaromu dangciu; akumuliatoriams ir baterijoms - konteineryje, kuris 
sandariai uzdaromas su specialiu podugniu issiliejusioms medziagams surinkti; uztersta pakuate - plieniniame konteineryje ir arba big bag maisuase; uzterstas 
pasluostes, daz4, lakq likuciai - plastmasinese statinese su uzdengiamais dangciais ir arba big bag maisuose; atidirbta alyva, plovikliai -
plastmasinese/metalinese statinese su uzdengiamais dangciais; riigstys, sarmai, tirpikliai, tepalq filtrai - plastmasinese statinese su uzdengiamais dangciais; 
neriisiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuase yra tos baterijos - cinkuoto plieno statineje su specialia anga elementams pakrauti, rakinama; atliekas, kuriose 
yra gyvsidabrio -stiklainyje su guminiu dangteliu; tirpikliai, riigstys, sarmai - plastmasinese talpase su dangciu ir sandarinima ziedu atspariu riigsciq, sarmq ir 
arganiniq tirpikli4 poveikiui. Asbesto turincios atliekos (17 06 01*, 17 06 05*) turi biiti Iaikamos sandarioje plastikineje pakuateje (maisuase arba apsukamos 
polietilenine plevele) konteineryje su sandariai uzdaromu dangciu. 
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3.3. Laikymo s:ilygos ir kontroles reikalavimai. 
Zaliosios atliekos priimamos ir laikomos atviroje aiksteleje - zaliaj4 atliek4 laikymo ir paruosimo kompostavimui zonoje. Lapai, zalia zole, sakos komposto 
ruosimo zonoje suriisiuojamos ir kraunamos atskirai. Suskirstytos pagal riisis kompostavimui ruosiamos atliekos turi buti sukrautos i kiigius ir, jei reikia, 
prislegtos, kaip pavyzdziui siaudai, kad vejas neisnesiot4 po vis~ teritorij~. Ruosiant kompos~ pjuvenos ar kitos medienos drozles pries maisant su kitomis 
atliekomis, turi bUti uzdengtos polietileno plevele, apsaugant nuo lietaus bei vejo poveikio. Stambios medienos atliekos, kurios bus smulkinamos smulkintuvu, 
sukraunamos taip, kad patogu bUtu prie j4 privaziuoti ir pakrauti j smulkintuvo bunkerj. 
Buities atliekos: 
Nepavojinos atliekos laikomos atviroje aiksteleje: 

naudotos padangos ir statybines atliekos laikomos konteineriuose. Jei statybines atliekos yra smulkios/dulkios, konteneris turi bfiti pridengiamas, kad vejas 
nenesiot4 smulki4.i4 atliek4 daleli4. Kontrole - tvarka ir svara apie konteinerius; esant poreikiui, konteinerio pridengimas; 
popieriaus ir kartono atliekos, plastiko atliekos, medienos atliekos, stambiosios atliekos (buitine technika, baldai), metalo atliekos, tekstiles atliekos, stiklo 
atliekos - laikomos uzdaruose konteineriuose. Kit4 speciali4 laikymo S!!lyg4 nera. 

Kontrole - po atliek4 salinimo j uzdarus konteinerius, konteineriai turi bUti uzdaromi; tvarka ir svara apie konteinerius; nepavojingas atliekas pagal rUsi 
aiksteleje laikyti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo atliek4 gavimo. 

Pavojingos atliekos turi bUti laikomos sausame ir rakinamame pavojing4 konteineryje-pastate pazenklintose ir atliekos riisims skirtose talpose/konteineriuose. 
Kit4 speciali4 laikymo s~lyg4 nera. 
Asbesto turincios atliekos (17 06 01*, 17 06 05*) turi bUti laikomos sandarioje plastikineje pakuoteje (maisuose arba apsukamos polietilenine plevele) 
konteineryje su sandariai uzdaromu dangciu. Konteineris turi bUti nustatyta tvarka pazenklintas ir sandarus. 
Kontrole - atliekos turi bUti laikomos tik jos rUsiai skirtose pazenklintose talpose/konteineriuose; talpos/konteineriai turi bUti sandarus ir svariis; laikymo metu 
talpos/konteineriai turi bfiti uzdaryti; tvarka ir svara konteineryje-pastate. 
Produktai/daiktai laikomi uzdaroje patalpoje, kurioje jrengta priesgaisrine sistema. 
Aikstele jerngta laikantis pavirsini4 nuotek4 tvarkymo reglamento reikalavim4. Aikstelei 2013-01-31 isduotas statyb~ leidziantis dokumentas Nr. LNS-35-
130131-00020. 

3.4. Sandelyje ar saugykloje esancios medziagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti. 
Pavojing4 atliek4 laikymo konteineryje yra pasluostes/sorbentai, skirti pavojing4 atliek4 prabegimams/nubyrejimams surinkti ar neutralizuoti. 

3.5. Atliekq laikymo vietoje esantys dokumentai. 

Tarsos leidimo kopija; 
Atliek4 naudojimo ar salinimo techninis reglamento kopija; 
Svarstykli4 metrologines patikros kopija; 
Dozimetro metrologines patikros kopija; 
Licencijos pavojing4 atliek4 tvarkymui kopija; 
Darbuotoj4, vykdanci4 pavojing4 atliek4 tvarkym~, kvalifikacijos dokument4 kopijos; 
ir kiti reikalingi dokumentai. 
Atsakingi darbuotojai uztikrinantys aplinkosauginj ir kt. valdym~ dideli4 gabarit4 buities atliek4 surinkimo ir zali4i4 atliek4 kompostavimo 

aikstelese yra paskiriami direktoriaus jsakymu. 
Planas (schema) yra pateikta paraiskos priede. 
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4. Atliekq priemimo ir kontroles procedfirq aprasymas 
4.1. Reikalavimai priimamq atliekq pakuotei. 

Zaliosios atliekos priimamos nesupakuotos. 

Buities atliekos: 
Nepavojingos atliekos 

• 

Naudotos padangos, medienos atliekos, stambiosios atliekos (buitine technika, baldai), metalo atliekos, stiklo atliekos, statybines atliekos - priimamos 
nesupakuotos. Popieriaus ir kartono atliekos, tekstiles atliekos - priimamos supakuotos ir palaidos. Pakuotei reikalavim4 nera. 
Pavojingos atliekos 
Atliek4 priemimas vykdomas pavojing4 atliek4 laikymo konteineryje-pastate. Priimam4 skyst4 pavojin~ atliek4 pakuote turi biiti sandari ir atspari 
laikomiems skysciams. 
Asbesto turincios atliekos ( 17 06 0 I*, 17 06 05*) isrenkamos isrusiavus is gyventoj4 priimtas statybos ir griovimo atliekas ( 17 09 04). Abiem atvejais 
priimtos atliekos turi biiti jdedamos/jsukamos sandariai i plastikintr pakuottr (maisus arba apsukamos polietilenine plevele) ir sudedamos i konteinerj su 
sandariai uzdaromu dangciu. Jei asbesto turincios atliekos yra pazeistos (siferio Japai sudaufyti), palaidos (izoliacines medziagos) t.y. asbesto plauseliai 
yra atviri, pries supakuojant, atliekos turi biiti sudrekinamos. 

4.2. Atliekq priemimo metu tikrinamos atliekq savybes ir dokumentai. 

Zaliuju atlieku kompostavimo aikstele 
Kompostuoti atveztose atliekose negali biiti draudziam4 (gyvulines kilmes), netinkam4 atliek4, kurios gali pakenkti kompostavimo procesui ir komposto 
kokybei. Kompostavimo aiksteles darbuotojas privalo nepriimti atliek4, kurios pagal atliek4 priemimo Jenteltr, nepatenka i priimam4 atliek4 seyras~. 
Kompostavimui draudziama priimti: pavojingas, infekuotas ir kitas medicinines atliekas, veterinarini4 laboratorij4 ir ligonini4 atliekas, kritusius 
gyvunus, fekalijas, zeldini4, apdorot4 chemines apsaugos priemonemis, liekanas. Be to, kompostuojamose atliekose neturi biiti radioaktyviqj4 medziag4, 
toksini4 medziag4, stiklo, derv4, tepaI4 ir pan. 

Buities atliekos priimamos tik is gyventoj4. Gamybines atliekos is jmoni4 nepriimamos. Aiksteles darbuotojas patikrina ar atveztos pridavimui atliekos yra 
Jeidziam4 priimti atliek4 seyrase. Jei taip, darbuotojas nepavojingas atliekas isrusiuoja pagal rusj, visas atliekas sveria ir sudeda j atliek4 riisiai skirtas 
talpas/konteinerius. Jei atliekos nepriimamos, gyventojui pateikiami adresai ir kontaktai kam ir kur tokias atliekas galima priduoti. 
Asbesto turinci4 atliek4 priemimas aprasytas p. 5.1. Metalo Iauzas, virsijantis radiacinj foney, nepriimamas. Metalo lauzas ir atliekos, kurie jrasyti i 
Draudziam4 supirkti metalo Iauzo ir atliek4 seyrasey (Zin.2002, Nr.24-895), superkami tik kuriems pateiktas teisetey Jauzo ir atliek4 jsigyjimey patvirtinantis 
dokumentas. 
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4.3. Atliekq svorio nustatymas ir registravimas. 
Atliekos sveriamos metrologiskai patikrintomis svarstyklemis arba atliek4 vezejas pateikia sverimo akt~. Atliek4 tvarkymo zumale fiksuojami atliek4 
svoriai pagal rusi ir kodus gaunant, sutvarkius ir perdavus atliekas. 

4.4. Atliekq meginiq laboratoriniams tyrimams paemimas ir perdavimas tirti. 
Buities ir zali4i4 atliek4 megini4 laboratoriniams tyrimams paemimas ir perdavimas tirti nenumatomas. 

Komposto kokybes tyrimai turi buti atliekami vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016-03-14 jsakymu Nr. Dl-186 patvirtintais Biologiskai skaidzi4 atliek4 
kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimais. 

4.5. Atliekq gr~zinimo atliekq siuntejui atvejai ir tvarka. 

Atliekos gr¥inamos atliek4 turetojui, jei atliekos nera leidziam4 priimti atliek4 s~rase. Tuomet darbuotojas atliek4 turetojui pateikia informacij~ kam ir 
kur tokias atliekas galima priduoti. Nustacius metalo atliek4 virsnormin<t radiacij~ ir jei metalo lauzui ir atliekoms, kurie jrasyti i Draudziam4 supirkti 
metalo lauzo ir atliek4 s::iras::i (Zin.2002, Nr.24-895), nepateikiamas teisetq lauzo ir atliek4 jsigyjim::i patvirtinantis dokumentas, atliekos 
nepriimamos. 

4.6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingas atliekas. 
Aplinkos apsaugos departamentui teikiama informacija tik nustacius metalo lauzo virsnormatyvin<t radiacij~ ir jei metalo lauzui ir atliekoms, kurie irasyti i 
Draudziam4 supirkti metalo lauzo ir atliek4 S¥as~ (Zin.2002, Nr.24-895), nepateikiamas teiset~ lauzo ir atliek4 jsigyjim~ patvirtinantis dokumentas. 
lnformuojama Kretingos rajono aplinkos apsaugos inspekcija (tel./fax: 8-614 56714). 

5. Kita informacija - Nera 

Gediminas Sendrius, tel. 8-640 55391, el.pastas gediminas.sendrius@kratc.lt 
(rengejo vardas ir pavarde, telefono numeris, elektroninio pasto adresas) 
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A. V. 
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