
 

 

PATVIRTINTA 

UAB Panevėžio regiono atliekų  tvarkymo 

centro direktoriaus 

2018 m. birželio 5 d.  įsakymu Nr. ĮVK – 40  

(2022 m. birželio 6 d. įsakymo ĮVK – 58 redakcija) 

 

 

DIDELIŲ GABARITŲ IR ŽALIŲJŲ (BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ) ATLIEKŲ SURINKIMO 

AIKŠTELIŲ DARBO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 

1. Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 

(toliau – PRATC) eksploatuojamų didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų 

surinkimo aikštelių (toliau – aikštelės) priimamų atliekų rūšis, maksimalius kiekius, 

privalomus pateikti dokumentus, pristatytų atliekų apskaitą bei atliekų/produktų perdavimo 

tvarkytijams/pirkėjams tvarką. 

2. PRATC eksploatuoja šias aikšteles: 

2.1. Savitiškio g. 8, Panevėžys 

Tel., 8 682 30126, 8 620 33874 

Darbo laikas: 

I-VI  9.30 – 18.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.2. Mūšos g. 12B, Pasvalys 

Tel. 8 682 30 177 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI –  9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.3. Krantinės g. 1, Biržų km., Širvėnos sen., Biržų r. 

Tel. 8 682 30 249 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.4. Technikos g. 6I, Kupiškis 

Tel. 8 682 30 242 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 
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Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.5. Donelaičio g. 16, Rokiškis 

Tel. 8 682 30 238 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.6. Senamiesčio g. 114B, Panevėžys 

tel, 8 645 14091, 8 686 93588 

Darbo laikas: 

I-VI  9.30 – 18.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.7. Kėdainių g. 13, 15 Panevėžys (numatoma eksploatavimo pradžia – 2023 m. lapkritis) 

Darbo laikas: 

I-VI  9.30 – 18.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.7. Kosmonautų g. 8, Vabalninkas, Biržų r. 

Tel. 8 645 14 102 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.8. Beržytės g. 10, Garuckų k, Ramygalos sen., Panevėžio r. 

Tel. 8 645 14 068 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.9. Vytauto g. 52B, Joniškėlis, Pasvalio r. 

Tel. 8 672 25943 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.10. Pandėlio vs. Pandėlio sen., Rokiškio r. 

Tel. 8 672 26144 

Darbo laikas: 

II – V  9.30 – 18.30 val. 

VI – 9.00 – 15.30 val. 

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30 val. 
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Aikštelė nedirba pirmadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis. 

2.11. Levaniškio k. Pasvalio r. 

Tel. 8 673 44736 

Darbo laikas: 

II ir IV  nuo 10 val. iki 18.30 val. Pietų pertrauka 13.00 – 13.45 val. 

VI – 9.00 – 14.00 val. Pietų pertrauka 11.00 – 12.00 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais bei 

švenčių dienomis. 

2.12. Ruzgų k. Rokiškio r. 

Tel. 8 672 26069 

Darbo laikas: 

II ir IV  nuo 10 val. iki 18.30 val. Pietų pertrauka 13.00 – 13.45 val. 

VI – 9.00 – 14.00 val. Pietų pertrauka 11.00 – 12.00 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais bei 

švenčių dienomis. 

2.13. Didžiagrašių k. Kupiškio r. 

Tel. 8 672 25437 

Darbo laikas: 

II ir IV  nuo 10 val. iki 18.30 val. Pietų pertrauka 13.00 – 13.45 val. 

VI –  9.00 – 14.00 val. Pietų pertrauka 11.00 – 12.00 val. 

Aikštelė nedirba pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais bei 

švenčių dienomis. 

 

 

II SKYRIUS 

PRIIMAMŲ ATLIEKŲ RŪŠYS IR KIEKIAI 

 

3. Aikštelėse atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų (miestų ir/ar rajonų gyventojų). 

4. Aikštelėse iš gyventojų priimamų atliekų rūšys ir kiekiai (sumuojamas visose 

aikštelėse pristatytas bendras atliekų kiekis pagal rūšis per kalendorinius metus): 

 

Eil. 

Nr. 

Atliekų pavadinimas 

 (pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklių 1 priedą) 

Kodas Apibūdinimas Priimamas 

kiekis iš vieno 

namų ūkio 

kg/metus 

4.1.  Atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

06 04 04* buitiniai termometrai, 

prietaisai su gyvsidabriu, 

metalinis gyvsidabris, kt. 

0,1 

4.2.  Kita variklio, pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 08* įvairūs automašinų ir kiti 

atidirbti tepalai 

50 

4.3.  Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių medžiagų 

likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 

15 01 10* įvairios buityje 

naudojamos chemijos 

gaminių pakuotės 

15 

4.4.  Sorbentai, filtrų medžiagos, 

pašluostės, apsauginiai 

15 02 02* tepaluotos pašluostės, 

tepaluoti drabužiai, 

30 
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drabužiai užteršti 

pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 

naudoti sorbentai, kt. 

4.5.  Tepalų filtrai 16 01 07* naudoti transporto 

priemonių tepalų filtrai 

5 

4.6.  Stabdžių skystis 16 01 13* netinkamas naudoti 

stabdžių skystis 

2 

4.7. Aušinamieji skysčiai, kuriuose 

yra pavojingų cheminių 

medžiagų 

16 01 14* 

 

netinkami naudoti variklių 

aušinamieji skysčiai 

5 

4.8.  Pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 16 01 07-

16 01 11, 16 01 13, 16 01 14 

16 01 21* naudoti kuro/oro filtrai, 

tepaliniai amortizatoriai 

20 

4.9.  Švino akumuliatoriai 16 06 01* netinkami naudoti švino 

akumuliatoriai 

neribotai 

4.10.  Statybinės medžiagos, 

turinčios asbesto 

17 06 05* stogų šiferinė danga, kiti 

gaminiai turintys asbesto 

300 

4.11.  Tirpikliai 20 01 13* įvairūs buityje naudojami 

tirpikliai 

5 

4.12.  Rūgštys  

20 01 14* 

įvairūs buityje naudojami 

valikliai ir buitinės rūgštys 

5 

4.13. Dienos šviesos lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

20 01 21* įvairios dienos šviesos 

lempos (pailgintos, 

kompaktinės, kt.) 

3 

4.14.  Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 

20 01 23* netinkami naudojimui 

šaldytuvai, šaldikliai 

200 

4.15.  Dažai, rašalas, klijai, dervos, 

kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

20 01 27* buityje naudojamų dažų, 

klijų, dervų, hermetikų, 

montavimo putų ir kt. 

likučiai 

30 

4.16.  Plovikliai, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų 

20 01 29* įvairūs netinkami naudoti 

buitinės chemijos 

plovikliai 

10 

4.17.  Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* įvairios nerūšiuotos 

baterijos 

10 

4.18.  Nenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, kurioje yra 

pavojingų sudedamųjų dalių 

20 01 35* televizoriai, monitoriai, 

spausdintuvai, kopijavimo 

aparatai, kompiuteriai, 

faksimiliniai aparatai, 

mobilieji telefonai, kt. 

100 

4.19.  Stiklo pakuotės 15 01 07 stikliniai buteliai, indeliai neribotai 

4.20.  Naudoti nebetinkamos 

padangos 

16 01 03 lengvųjų  automobilių  

nebetinkamos naudoti 

padangos  

5 vnt. **. 

4.21.  Betono, plytų, čerpių ir 17 01 07 betono, plytų/mūro, 300 
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keramikos gaminių mišiniai keramikos gaminių ir 

medžiagų laužas 

 

 

 

4.22.  Izoliacinės medžiagos 1706 04 akmens/stiklo vata, 

ruloninės medžiagos, 

polistireno gaminiai, kt. 

 

50 

4.23.  Popierius ir kartonas 20 01 01 įvairūs popieriaus 

gaminiai-laikraščiai, 

knygos, reklaminė spauda, 

kartono gaminiai 

 

 

100 

4.14.  Stiklas 

 

20 01 02 lakštinis stiklas, įvairių 

rūšių stiklo gaminiai 

50 

4.15.  Tekstilės gaminiai 20 01 11 avalynė, užuolaidos, 

patalynė, minkšti žaislai, 

drabužiai 

30 

4.16.  Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga 

20 01 36 temperatūros keitimo 

įranga, ekranai, 

monitoriai, stambi, smulki 

IT įranga 

100 

4.17.  Plastikai 20 01 39 plėvelės, plastikinė tara, 

įvairūs plastikiniai daiktai 

(išskyrus automobilinį 

plastika) 

30 

4.18.  Metalai 20 01 40 buityje naudojami 

metaliniai daiktai 

300 

4.19.  Biologiškai skaidžios atliekos 20 02 01 medžių, krūmų lapai ir 

šakos, žolė, sodo daržo ir 

kitos žaliosios atliekos 

(Medžių, krūmų šakos turi 

būti ne ilgesnės kaip 400-

500 mm. (smulkintos) 

200*** 

4.20.  Didelių gabaritų atliekos 20 03 07 įvairūs baldai, durys, 

langai, kiti buities daiktai, 

kurių viena kraštinė ≥60 

cm 

300**** 

Pastabos: 

* Pavojingos atliekos. 

** Gyventojas gali pristatyti į aikštelę ne daugiau kaip 5 vnt. naudoti nebetinkamų 

lengvųjų automobilių padangų per kalendorinius metus. 

Priduodamos padangos turi būti be ratlankių, švarios (nežemėtos, nedažytos). 

*** Pristatomų atliekų kiekis ribojamas tik pristatant atliekas į didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikšteles.). 
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**** Didelių gabaritų atliekos (sofos, spintos, virtuvinės spintelės ir pan.) priimamos tik 

išardytos iki plokštės pavidalo. Atskirta minkštoji baldų dalis, metalas, stiklas. Neardyti baldai 

priimami nesulaužyti, švarūs, kurie gali būti pakartotinai  panaudoti. 

5. Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles atvežtos atliekos gali būti nepriimamos, jei 

kyla pagrįstų įtarimų, kad atliekų turėtojas yra juridinis asmuo ar atliekos susidarė vykdant ūkinę 

(komercinę) veiklą. 

Šio punkto nuostatos netaikomos pristatantiems atliekas į žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų 

surinkimo aikšteles – Biržų, Garuckų (Panevėžio raj.), Ruzgų (Rokiškio raj.), Didžiagrašių (Kupiškio 

raj.), Levaniškio (Pasvalio raj.) ir Dvarininkų (Panevėžio raj.). Šiose aikštelėse žaliosios atliekos 

priimamos tiek iš fizinių, tiek iš juridinių subjektų (neribojant pristatomo kiekio). 

 

III SKYRIUS 

ATLIEKŲ PRIĖMIMO TVARKA 

 

6. Atliekų turėtojas priduodamas atliekas į aikštelę, privalo: 

6.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą, 

arba vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio 

gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimą laikinai gyventi 

Lietuvos Respublikoje) (išskyrus atliekas pristatantiems į žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų 

surinkimo aikšteles), o pristatantys padangų atliekas papildomai pateikti to automobilio, kurio 

padangos pristatomos, registracijos liudijimą. Nepateikus nurodytų dokumentų, atliekos į aikšteles 

nepriimamos; 

6.2. pristatantys padangų ir statybines atliekas – užpildyti ir pasirašyti Atliekų deklaraciją 

(Aprašo 3 priedas), kurios viena dalis pridavus atliekas grąžinama atliekų turėtojui. Atliekų deklaraciją 

galima užpildyti iš anksto, jos forma skelbiama PRATC interneto puslapyje www.pratc.lt/aiksteles; 

6.3. atliekas pristatyti tvarkingu nesunkiasvoriu transportu; 

6.4. pristatyti išrūšiuotas atliekas arba išrūšiuoti jas aikštelėje (pagal 4 punkte lentelėje 

pateiktus atliekų kodus) ir išsikrauti į nurodytas vietas; 

6.5. pavojingas ir statybines atliekas pristatyti supakuotas taip, kad pervežimo ar iškrovimo 

metu nebūtų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai: skystos atliekos sandarioje, nedūžtančioje 

taroje; 

6.6. atliekų vežėjas, turintis juridinio asmens statusą, priduodamas jam atliekų turėtojo 

perduotas atliekas, aikštelės darbuotojui turi pateikti tai įrodančius dokumentus (apmokėjimo už 

transporto paslaugas kvitas ar pan.); 

6.7. pristatytas atliekas dėti į tam skirtus konteinerius, ar į kitą atliekų priėmėjo nurodytą vietą; 

6.8. nepriimtas atliekas išsivežti savo transportu. Už nepriimtų atliekų tinkamą sutvarkymą 

atsakingas yra šių atliekų turėtojas. 

 

7. Atliekų priėmėjas, priimdamas atliekas aikštelėje, privalo: 

http://www.pratc.lt/aiksteles
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7.1. apžiūrėti ir vizualiai įvertinti pristatytų atliekų atitikimą į aikšteles priimamų 

atliekų rūšims, pasverti arba vizualiai įvertinti atliekų svorį ir nukreipti į tam skirtus 

konteinerius ar iškrovimo vietas. Jei pristatytos atliekos neatitinka aikštelės Taršos leidimo 

sąlygų ir/ar šios tvarkos reikalavimų, atliekos nepriimamos; 

7.2. Aprašo 6.1 papunktyje nurodytų dokumentų reikiamus atliekų turėtojo 

(priduodančio) duomenis bei atliekų kiekius suvesti į ASMLIS atliekų registravimo programą; 

7.3. Priimti 6.2 papunktyje nurodytą užpildytą atliekų deklaraciją (Aprašo 3 priedas), 

vieną jos dalį grąžinti atliekas pridavusiam atliekų turėtojui. PRATC Atliekų deklaracijos 

egzempliorių saugoti įmonės dokumentacijos plane nustatytą terminą. 

7.4. atliekas pagal 4 punkte patvirtintą atliekų priėmimo sąrašą ir kiekius iš gyventojų 

priimti be papildomo mokesčio, bei jas užregistruoti atliekų apskaitos sistemoje (vieningoje 

gaminių ir pakuočių apskaitos sistemoje – GPAIS). 

7.5. išskirstyti pavojingas buitines atliekas į priėmimo talpas, konteinerius ar kitas 

tam skirtas vietas, pažymėtas atitinkamomis etiketėmis ar ženklinimais Pavojingų atliekų 

sandėlyje; 

7.6. atliekų turėtojui paprašius, išrašyti atliekų priėmimą patvirtinančią pažymą 

(Aprašo 1 priedas) ir ją užregistruoti pažymų registracijos žurnale (Aprašo 2 priedas). 

 

 

IV SKYRIUS 

ATLIEKŲ PERDAVIMO ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS TVARKA 

 

8. Atliekų priėmėjas, perduodamas atliekas tvarkytojams, privalo: 

8.1. nustatyti išvežamų atliekų svorį (pasveriant transporto priemones svarstyklėmis); 

8.2. sutikrinti vežėjo pateiktą krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodyta: 

8.2.1. siuntėjo - juridinio asmens pavadinimas ir adresas; 

8.2.2. gavėjo - juridinio asmens pavadinimas ir adresas, iškrovimo vieta; 

8.2.3. vežėjo pavadinimas ir adresas (su atsakingo asmens parašu); 

8.2.4. vežėjo pateiktos transporto priemonės markė ir valstybinis numeris; 

8.3. į vežėjo pateiktą krovinio važtaraštį įrašyti: 

8.3.1. važtaraščio surašymo vietą; 

8.3.2. krovinio pakrovimo vietą, adresą datą ir laiką; 

8.3.3. atliekų pavadinimą ir kodą (vežant pavojingą krovinį – jo klasę ir numerį); 

8.3.4. krovinio atliekų svorį (t) ir m3 (priklausomai nuo konteinerio talpos); 

8.3.5. siuntėjo atsakingą asmenį (būtinas jo parašas). 

8.4. duomenis suvesti į ASMLIS atliekų registravimo programą. 

8.5. iš atliekų vežėjų, surenkančių iš aikštelių naudotas padangas, elektronikos, 

pavojingas, popieriaus ir plastiko atliekas, priimti tinkamai užpildytus krovinio važtaraščius ir 

juos saugiai laikyti. 

 

V SKYRIUS 



8 

 

Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos aprašas 

 

PRODUKTŲ PERDAVIMO (PARDAVIMO) KLIENTUI TVARKA 

 

9. Atliekų priėmėjas, perduodamas atliekas klientui (pirkėjui), privalo žaliųjų 

(biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelėse nustatyti išvežamo produkto svorį (pasveriant 

transporto priemones) bei duomenis fiksuojant ASIMILIS programoje. 

 

_________ 



Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) 

atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

ATLIEKŲ PRIĖMIMĄ PATVIRTINANTI 

 

PAŽYMA    Nr. ............. 

 

______________ 
(pažymos surašymo data) 

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuojamoje__________________________ 
 (aikštelės pavadinimas) 

_____________________________________________________________, esančioje adresu _____  

 

__________________________________________, laikotarpiu ___________________  priimta iš 

gyventojo________________________________________________________________________  
                             (Vardas, pavardė)  

____________________________________________, gyvenančio adresu _____________________  

 

__________________________________ žemiau nurodytos atliekos ir jų kiekis: 

 

Atliekų sąrašo kodas Atliekų pavadinimas 
Atliekų kiekis    

m3 t vnt. 

     

     

 

 

Atliekų priėmėjas 

     ___________________________________ 
   (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Patvirtinu, kad pristatydamas atliekas nurodžiau teisingą informaciją. Vieną pažymos egz. gavau 

 

 

Atliekas pristatęs asmuo              ___________________________________ 
                            (vardas, pavardė, parašas) 

 

      

___________ 



Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) 

atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos aprašo 

2 priedas  

  

 

ATLIEKŲ PRIĖMIMĄ PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO  REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pažymos 

registracijos  

Nr. 

Pažymos 

išrašymo 

data 

Pažymos gavėjo (atliekas pristačiusio asmens) Pristatytų atliekų 

Vardas, pavardė adresas sąrašo kodas pavadinimas 
Kiekis, mato 

vienetas 

        

        

        

 

__________________ 

 

 

 
 

 



Didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos aprašo 3 priedas

Data

Tapatybės 

kortelė

Pasas Vairuotojo 

pažymėjimas

Nr. priduodamų 

naudotų 

padangų 

automobilio 

reg.numeris

21
 c

m

pastaba

20 03 07**** Didelių gabaritų atliekos

Panaudota variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 

alyva

(atliekų priėmėjo vardas, pavardė, parašas)

Informuojame, kad  atliekas pristatančių atliekų turėtojų apskaitos tikslu ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyti be papildomo mokesčio 

priimamų atliekų kiekiai, būtų įgyvendinamas atskaitomybės pagal atliekamas funkcijas reikalavimas bei principas "teršėjas moka", 

PRATC tvarkys atliekas pristatančių PRATC atliekų surinkimo aikštelių klientų asmens duomenis. Daugiau informacijos apie asmens 

duomenų tvarkymą galite rasti PRATC interneto svetainėje adresu https://pratc.lt/asmens duomenų tvarkymas.

Patvirtinu, kad deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi.

atliekų turėtojo parašas

20 02 01*** Biologiškai skaidžios atliekos

* žvaigždučių reikšmės nurodytos didelių gabaritų ir žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarkos apraše

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

aikštelės adresas 

ATLIEKŲ DEKLARACIJA Nr. 

Duomenys apie atliekų turėtoją

Atliekos pavadinimas

13 02 08*

20

Priimta be papildomo mokesčio, kg/vnt/

17 06 04 Izoliacinės medžiagos, išskyrus pavojingas

Duomenys apie pristatytas atliekas

Asmens 

dokumentas

Panevėžio m. - 27, Panevėžio r.sav. - 66, Rokiškio r.sav. - 73, Pasvalio r.sav. - 

67, Biržų r.sav. - 36, Kupiškio r.sav. - 57

17 06 05* Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

14,5 cm

Vardas, pavardė

Savivaldybė, kurioje susidarė atliekos

17 01 07
Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių 

mišiniai

16 01 03** Naudoti nebetinkamos padangos

Atliekos kodas


