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SUTRUMPINIMAI 
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• LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 
 

• LR APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI 

• LR SAM ĮSAKYMAI  

 



LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 

 LR atliekų tvarkymo įstatymas: 1 str. 5 d. numato, 
kad specifinių atliekų srautų tvarkymo reikalavimus 
ar specialius atliekų tvarkymo reikalavimus, 
taikomus atskirais atvejais, gali nustatyti kiti 
įstatymai ir kiti teisės aktai.  

21 str. 1 d. numato, kad  žmonių  sveikatos 
priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų 
rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, 
pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino 
laikymo reikalavimus ASPĮ nustato SAM.  



,,Medicininių atliekų“ sąvokos skirtumai: 

LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 

Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, 
gyvūnų sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių 
tyrimų atliekos (žmogus, gyvūnas; ASPĮ/VSPĮ, visuomenė?),  

 

Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (HN 66:2013) 

Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros 
(gydymo, diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų 
prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) ir su ja susijusių 
mokslinių tyrimų atliekos (tik žmogus ir tik ASPĮ/VSPĮ). 
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HN 66:2013 – dokumentas, kurio pagrindiniai 
,,pasikeitimai/nauja redakcija“, iš esmės 

 ,,koregavo MA politikos formavimą Lietuvoje“ 
 

Medicininių atliekų klasifikacija (priede); 

NEPAVOJINGOS ATLIEKOS (23punktas); 

Laikino laikymo terminai (26 punktas); 

Reglamentuotas infekuotų atliekų nukenksminimas 

sveikatos priežiūros įstaigose (punktai: 8, 23, 25, 31, 34, 

35), APLINKOSAUGOS PROJEKTAI, ES LĖŠOS 

Atliekų ,,vežiojimas tarp ASPĮ“.  

 6 



pavojinga atlieka ar 
nepavojinga atlieka?  
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LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 
 48. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1892 (nuo 2012 m. sausio 

10 d.) (Žin., 2012, Nr. 6-190), 2012 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1981 (nuo 2012 m. 
balandžio 28 d.) (Žin., 2012, Nr. 50-2445) ir 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1889 
(nuo 2012 m. liepos 1 d.) (Žin., 2012, Nr. 6-188) (Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 28 d. 
įstatymo Nr. XI-2139 (nuo 2012 m. liepos 1 d.) (Žin., 2012, Nr. 77-3983) redakcija) redakcija 

 

Nepavojingosios atliekos – visokios atliekos, 
nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms. 

 

 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA sąvokos 
,,nepavojingos medicinos atliekos“ neturi (ji buvo tik 
senojoje Lietuvos HN 66:2008, kuri š.m. negalioja). 
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LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 4 priedas 
  

(LR 2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 (nuo 2003 m. sausio 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 72-3016),  

2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1324 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) (Žin., 2011, Nr. 52-2501) 

ir 2014 m. spalio 9 d. įstatymo Nr. XII-1214 (nuo 2014 m. spalio 21 d.) (TAR, 2014-10-20, 2014-

14329) redakcija) 

  

SAVYBĖS,  DĖL KURIŲ ATLIEKOS TAMPA 

PAVOJINGOSIOMIS 

 
H9 Infekcinės: medžiagos ir preparatai, 

turintys gyvybingų mikroorganizmų arba 

jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba 

pagrįstai tikima, sukelia žmonių ar kitų 

gyvųjų organizmų ligas 
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LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS, 4 priedas 

 H1 Sprogstamosios 

 H2 Oksiduojamosios 

 H3-A Labai degios         H3-B Degios 

 H4 Dirginančios (sąlytis su oda/gleivine g. sukelti uždegimą) 

 H5 Kenksmingos (įkvėpti, praryti,prasiskverbę per odą gali iš 
dalies pakenkti sveikatai) 

 H6 Toksiškos (įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali 
sukelti sunkią ūmią arba chronišką ligą ar net mirtį) 

 H7 Kancerogeninės 

 H8 Ėdžios (prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai) 

 H10 Toksiškos reprodukcijai 

 H11 Mutageninės ir t.t. iki H 15. 
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Lietuvos HN 66: 2013, 23 punktas 

 Infekuotos atliekos, apdorotos medicininių atliekų 
kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, išskyrus 
infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais, 
laikomos nepavojingomis atliekomis. 

 

 

 

* pagal LT teisės aktus kodas turi būti 18 01 04 

* ES šalyse gali būti: 20 xx; 19 12 kodai kitaip neapibrėžtų 
atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, 
smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos  
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Medicininių atliekų klasifikacija pagal grupes/kodus 1 

I. Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*) 

 

II. Anatominė medžiaga (kodas 18 01 02) 

 

III. Aštrūs daiktai (kodas 18 01 01) 

 

IV. Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi 
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 
(kodas 18 01 04) 
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Anatominė medžiaga (kodas 18 01 
02) ar KREMAVIMO MEDŽIAGA? 

 Šiuo metu svarstomas LR atliekų tvarkymo įstatymo Nr. 
VIII-787 1 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau Įstatymas) 
projektas, kuriuo siūloma, kad negimusiems žmogaus 
embrionams ir vaisiams iki 22 –osios nėštumo savaitės (t.y. 
medžiagai, kuri šiuo metu taikoma kaip tiriamoji medžiaga 
ir medicinos atlieka, žymima kodu 18 01 02) netaikomas šis 
Įstatymas. Pagrindinės problemos: 

 1. Valios (sutikimo ar nesutikimo) pareiškimo dėl savo 
palaikų kremavimo. 

 2. Mirties liudijimas (ir perinatalinės). 

 1 kremavimo epizodas Kėdainiuose 450 EUR., kitur - 630 
EUR), Lenkijoje – apie 420 EUR. Jeigu siekiame pagarbiai 
laidoti ir po kremavimo pelenus – įkainiai išauga daugiau.   

 

 

13 



Medicininių atliekų klasifikacija pagal grupes/kodus 2 

V. Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių 
medžiagų ar jų turinčios (kodas 18 01 06*) 

VI. Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 (kodas 18 01 
07) 

VII. Citotoksiniai arba citostatiniai vaistai (kodas 18 01 08*) 
Europos Komisijos paruoštas Prevencijos ir gerosios 
patirties vadovas ,,Rizika darbuotojų sveikatai ir saugai 
sveikatos priežiūros sektoriuje“ (įsiveskite Google paieškos 
sistemoje, parsisiųskite, naudokite). 

VIII. Vaistai, nenurodyti 18 01 08* (kodas 18 01 09) 

IX. Dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su 
gyvsidabriu aliekos (kodas 18 01 10*) 

14 



KLAIDOS INTERPRETUOJANT 33 ir 24 punktus 

33. Biocidais (biocidų milteliais, granulėmis) galima 
šalinti tik skystų atliekų kenksmingumą. 

24. Jeigu skystos infekuotos atliekos išpilamos į 
buitinių nuotekų tinklus, tai prieš išpilant  t.b. 
pašalinamas jų kenksmingumas. Skystos MA, kurių 
kenksmingumas pašalintas biocidais (biocidų 
milteliais, granulėmis), g.b. išpilamos į buitinių 
nuotekų tinklus, jei kitaip nenumatyta biocidų 
Naudojimo instrukcijose, Saugos duomenų lapuose. 

LABORATORIJOS ,,DARBO“ ATLIEKOS? 
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Kada darbdavys MA tvarkantį darbuotoją turi 
supažindinti su higienos įgūdžiais (MA tvarkymo 

reikalavimais?) 

 HN 66:2013, punktas 9. Darbuotojai, tvarkantys MA, turi 
būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą nustatyta 
tvarka (LR SAM 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir 
Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490)  

 Asmenys, tvarkantys MA, turėtų turėti patvirtintas pareigų 
instrukcijas, ir jose turi būti nustatytas kvalifikacinis 
reikalavimas – būti išklausiusiems higienos įgūdžių mokymo 
programą.  

 ATSAKYMAS: PRIEŠ PRADEDANT DIRBTI.    
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SAM info apie Lietuvos HN 66:2013 

pažeidimų pobūdį pagal ASPĮ (2012 metais) 

Pažeidimai (procentais) 
Stacio 
narios 

Ambula
torinės 

Odontol
oginės 

Medicininių atliekų tvarkymo pažeidimai 9.8 8.1 7.9 

Nepateikti procedūrų aprašymai 2.27 9.4 12.8 

Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra 16.7 11.2 8.4 

Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, 
sterilizacija, pakartotinai naudojami 
vienkartiniai įrankiai 

3.03 3.4 8.9 

Nevykdoma įrangos darbo kontrolė 0.8 5.2 10.3 

Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų 
reikalavimų 

28.8 14.1 9.9 





Reikalavimų pagrindiniai tikslai 

1. Atliekos turi būti tvarkomos taip, kad neturėtų neigiamo 
poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. 

2. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, 
atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, tvarkymo 
metodai, būdai ir t.t. turi atitikti teisės aktų nustatytus: 

 aplinkos apsaugos,  

 priešgaisrinės apsaugos,  

 darbuotojų saugos 

 visuomenės (darbuotojų) sveikatos reikalavimus. 
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HN 66:2013 10.1. punktas + žr. į priedą  

18 01 03* 

18 01 01 

18 01 03* 

Neinfekuoti 
aštrūs 

Infekuoti 
aštrūs 
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HN 66:2013 10.2. punktas 

18 01 03* 

18 01 04 

18 01 03* 

Netaikomi 
spec. 

reikalavimai 

Infekuotos 
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HN 66:2013 10.3. punktas 

18 01 01 
Neinfekuoti 

aštrūs 

Dantys 

18 01 03* 
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Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04) 
 

Neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant sveikatos 
priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų diagnostikos, gydymo, 
slaugos ar prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) 
paslaugas, kurios nesuterštos ar suterštos krauju ir (ar) kitais 
kūno skysčiais, ekskretais (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, 
skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai, panaudoti paklotai 
ir pan.).  

• Šalinamos kaip nepavojingos bet ,,medicininės, kurioms 
netaikomi spec. reikalavimai“ atliekos, ir jokiu būdu ne kaip 
komunalinės atliekos      - t.y. ,,PRABANGIOS“ ATLIEKOS, 
kurių įkainis niekuo nesiskiria nuo 18 01 03. 

• 18 01 04 kodas - PIRMAS ŽINGSNIS MAŽINANT ,,IŠPŪSTĄ“ 
pavojingų MA KIEKĮ ASPĮ. 
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PSO rekomendacijos visuomenei ir PSO rekomendacijos 
ASPĮ/VSPĮ “Safe management of wastes from health-care 

activities” 2-sis leidimas... ??????? 

 

25 



LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 

 45. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1892 (nuo 
2012 m. sausio 10 d.) (Žin., 2012, Nr. 6-190) ir 2012 m. balandžio 19 d. 
įstatymo Nr. XI-1981 (nuo 2012 m. balandžio 28 d.) (Žin., 2012, Nr. 50-2445) 
redakcija 

Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų 
atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 
nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus 
metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų 
surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų 
naudojimo ar šalinimo įrenginį. 
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HN 66:2013  
apie MA ,,savarankišką vežiojimą “ 

22 punktas. Transporto priemonės, kuria supakuotos 
medicininės atliekos iš SPĮ vežamos pagrindinei SPĮ 
kenksmingumo pašalinimui (jei vykdomas MA 
kenksmingumo pašalinimas), paviršiai, lietęsi su 
pakuotėmis, valomi, dezinfekuojami iš karto po 
medicininių atliekų vežimo. 

 36 punktas. Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių 
atliekų iš laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės 
mikroorganizmais, kenksmingumas pašalinimas sveikatos 
priežiūros įstaigoje (laboratorijoje). Šias atliekas draudžiama 
perduoti nepašalinus kenksmingumo atliekų tvarkymo įmonei 
ar kitai sveikatos priežiūros įstaigai (padaliniui, filialui, 
esančiam kitu adresu). 

 

28 



 
 LR AM ĮSAKYMAS ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO 
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. vasario 2 d. Nr. D1-70 
įsigaliojo 2016 m. kovo 1 d. , prašau susirasti, pritaikyti savo veikloje 

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 
reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, 
surinkimui, vežimui, apdorojimui, 

 1.3. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „31. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis 
įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas 
surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus 
reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro 
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra 
užregistravusi Registre.“; 
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ASPĮ MA g. A perduoti tik tokiai atliekų tvarkymo įmonei,  
kuri turi teisę tvarkyti medicinines atliekas ir tai įrodo: 

 1. Galiojanti šių atliekų surinkimo ir/ar šalinimo sutartis.  

 2. Turi LR AM išduotą ir galiojančią pavojingų atliekų 
tvarkymo licenciją ar paslaugos teikėjo registravimo 
pažymėjimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos 
teikėjo teisę verstis atitinkama  veikla arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas ar 
priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugos teikėjo teisę 
verstis atitinkama veikla.     

 3. Yra Atliekas tvarkančių įmonių registre (ATĮR), liudijama 
paslaugos teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. Viešus 
ATVR duomenis galite peržiūrėti (būtina mokėti) įvedę 
nuorodą internetinėje svetainėje adresu: https://atvr.am.lt 
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Atsidarius nuorodą https://atvr.am.lt: 

 Kairėje, esančiame lauke spausti:       Paieška 

 Atsidarys:                 Atliekų tvarkymo vietų paieška 

 Galite apačioje spausti:                    Išplėstinė paieška 

 Galite vesti raktinį žodį atitinkamame laukelyje: (ko norite, 
pvz.: įmonės pavadinimas (pvz.: Ekotopas) ar pan.) 

 Atsidarys paieškos laukas, pvz.: su trumpa info apie įmonę, 
apačioje, kita (mėlyna) spalva bus pažymėtas tos įmonės 
ATVR kodas, pvz.: REOBJ0014309 . Spauskite šią skaičių ir 
raidžių kombinaciją.  

 Atsidarys keli paieškos laukai. Būkite atidūs, pastebėkite 
laukus valdančias rodykles ir apačioje info (kiek eilučių turite 
pamatyti  ). Info apimtis didelė, g.b. lėtas procesas. 
Kantrybės. 
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MA politikos ,,formavimo taikinys“ 
71 straipsnis. LR 2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-
1324 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) (Žin., 2011, Nr. 52-2501) 
redakcija 

 Atliekų sąrašas.  Identifikuodamas atliekas, atliekų 
turėtojas (šiuo atveju - ASPĮ) turi vadovautis atliekų sąrašu. 
Atliekų sąrašą, kuriame pateikiama atliekų klasifikacija 
pagal atliekų susidarymo šaltinį, tvirtina Aplinkos 
ministerija. 

 HN 66:2013 4 str. sąvokos: 

 MA tvarkymas – MA rūšiavimas jų susidarymo vietoje, 
surinkimas, pakavimas, ženklinimas, pradinis apdorojimas 
(kenksmingumo pašalinimas) ir laikinas laikymas SPĮ;  

Ar gali ASPĮ ženklinti savo atliekas? O atliekų pakuotes? 
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Vykdoma vadovaujantis LR ATLIEKŲ 
TVARKYMO ĮSTATYMO REIKALAVIMAIS ir kt.  



 
 
 
V. ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA. PRIVALOMA? 

  (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367„Dėl 
atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 
patvirtinimo“). 

 27. Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės (atliekų 
darytojai), atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų: 

 

 27.2. kai per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų 
nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į 
šį kiekį neįskaičiuojamos atliekos 20 03 01 ir kt.)  

 

 27.4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios 
žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir 
parduodančių vaistus, veiklas .....  
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V. ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA 

 2. ,,...turi pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą 
(forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 4, 5 p).  

 3. t.b. įtraukiamos visos ASPĮ veikloje susidariusios atliekos. 

 Į atliekų susidarymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, 
susidariusios atliekų tvarkymo metu, ir atliekos, apdorotos 
jų susidarymo vietoje (šių atliekų apskaitai taikomos 
Taisyklių VI skyriaus nuostatos). 

 5. ,,Įmonės į apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose 
padaliniuose (filialuose, atstovybėse ar atskiruose 
įrenginiuose) susidariusias atliekas...“ 
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Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas (1) 

 7. jo pildymo tvarką (įskaitant A svorio nustatymo metodiką) 
tvirtina įmonės vadovas/įgaliotas asmuo, t.b.: 

  nurodyti už kiekvieno A susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, 
teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys,  

 patvirtinta žurnalo saugojimo (pildymo) vieta,  

 žurnalų skaičius įstaigoje, 

 konkretūs padaliniai (įrenginiai), kurių A registruojamos.  

 Kontroliuojančioms institucijoms žurnalas pateikiamas 
vykdomos veiklos vietoje. 
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Atliekų susidarymo apskaitos žurnale 
duomenys registruojami šia tvarka: 

 Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis: 

 ne rečiau kaip kartą per 2 savaites;  

 jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 
savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik 
susidaro.  

 Susidaręs nepavojingųjų atliekų kiekis: 

  kartą per mėnesį; 

  jei nepavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 
mėnesį, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik 
susidaro.  
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APSKAITOS VEDIMO BŪDAS 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-927 

(nuo 2013 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 149-7006) redakcija 

 A susidarymo apskaita t.b. vedama elektroniniu būdu.  

 A susidarymo suvestinė 1 kartą per mėnesį t.b. 

atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. 

 Visas A susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, 

patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas 

aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems 

įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. 
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ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ 
TEIKIMO TVARKA 

  A susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu; 

 kiekvienais kalendoriniais metais (už 1 metus); 

 atiduoti Aplinkos apsaugos agentūrai;  

 tik elektroniniu būdu  

 iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d. 

 įmonės struktūriniai padaliniai, privalantys vykdyti atskirą 
susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą, turi teikti atskiras 
atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas. 
Kiekvieno atskiro įrenginio, turinčio buveinę kitu adresu nei 
įmonė ar jos padalinio buveinė, vardu ataskaitą (-as) teikia 
atitinkamą įrenginį administruojanti įmonė ar jos padalinys. 
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e-ASTA kodas 
 iš LR AM RAAD atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus gautas 

unikalus nekintantis kodas atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos sistemoje (toliau – e-ASTA kodas). Tam tikslui 
vartotojui suteikiamas: vardas (kaip taisyklė tai ASPĮ kodas), 
slaptažodis.  

 e-ASTA kodas yra sukuriamas, kai ASPĮ aplinkosauginėms 
institucijoms pirmą kartą pateikia bet kokį su atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaita susijusį dokumentą t.y. e-
ASTA kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti 
dokumento duomenis į duomenų bazę. 

  Juridinių ir fizinių asmenų e-ASTA kodų sąrašas skelbiamas 
AAA interneto svetainėje http://gamta.lt/ . Atliekų apskaitą 
žiūrėti svetainėje, kortelėje Atliekos, rubrikoje e- ASTA.  
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LR PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO  

ĮSTATYMAS  2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. IX-517 

 
 Pakuočių gamybos atliekos – pakuočių gaminimo ar 

pripildymo gaminiais metu susidariusios atliekos. 

Ar ASPĮ yra sterilių apsauginių sistemų medicinos 

prietaisams (instrumentams) pakuoti gamintojas (t.y. 

tiekiančios į vidaus rinkai gaminių pripildytą pakuotę 

(sunaudojant ją savoms reikmėms)?  

 71 straipsnis. Šio įstatymo 6 ir 7 straipsnių taikymo 
išimtys 

 Gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį 
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau 
kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo šio įstatymo  
6 straipsnyje nustatytos pareigos atsiskaityti mokėti 
mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. 
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LR PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1 priedas, 
2 STR., 21 D.;  NURODYTIEMS PAKUOČIŲ KRITERIJAMS PAAIŠKINTI 

SKIRTI PAVYZDŽIAI 

 1.1. pakuotė: 

 1.1.1. dėžutės saldainiams; 

 1.1.2. kompaktinių diskų dėklų plėvelinis apvalkalas; 

 1.1.7. injekcijų tirpalams skirti stikliniai buteliai; 

 1.1.10. degtukų dėžutės; 

 1.1.11. sterilios apsauginės sistemos (produkto sterilumui 
išsaugoti reikalingi maišeliai, padėklai ir medžiagos); 

 1.1.12. gėrimų kapsulės (pvz., kavos, kakavos, pieno), 
kurios panaudotos lieka tuščios; 
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DĖMESIO !... SKUNDŲ PRAKTIKA PAGAL 

TRANSPORTAVIMO DOKUMENTUS -  

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ LYDRAŠTĮ 

  Jei pavojingų atliekų (PA) priėmimo metu nustatoma, kad 
pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų 
duomenų, PA gavėjas turi surašyti aktą, kurį pasirašo PA 
gavėjas ir atliekų vežėjas, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną 
turi apie tai informuoti PA siuntėją (ASPĮ) ir RAAD, kurio 
teritorijoje yra PA siuntėjas.   

 PA siuntėjas, turėtojas, vežėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, 
kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio 
egzemplioriuose sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir 
teisinga. 
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PRAŠOME NEPAMIRŠTI  !!!!! 
BENDRŲJŲ MA TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMŲ 

 

HN 66:2013 6 punktas ,,ASPĮ t.b. sveikatos priežiūros 
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta 
medicininių atliekų tvarkymo procedūra.  

punktas 6.3. ,,t.b. aprašyti visi MA tvarkymo etapai 

(surinkimo, pakavimo, ženklinimo (jei privaloma vykdyti), 

kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), laikino laikymo 

sveikatos priežiūros įstaigoje, MA perdavimo atliekų 

tvarkymo įmonei procedūros);  
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 9 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. balandžio 
19 d. įstatymo Nr. XI-1324 (nuo 2011 m. gegužės 3 d.) 
(Žin., 2011, Nr. 52-2501) redakcija 

 Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimas AM 
nustatyta tvarka: 

 Pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai turi būti 
saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus; 

  nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai – ne 
trumpiau kaip trejus metus. 
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Ačiū už dėmesį 
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