PATVIRTINTA:
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
direktoriaus 2021 m. kovo 17 d. įsakymu
Nr. CV-1-63
LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS
1.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre ir jo padaliniuose (toliau – Centras)
susidarančios atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu
(TAR Nr. 0981010ISTAVIII-787) ir taisyklėmis (TAR Nr. 111301MISAK00D1-368), Lietuvos
Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (TAR Nr. 1001010ISTAIII-1641), Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (TAR Nr. 1031010ISTA0IX-1672), Lietuvos
Respublikos augalų apsaugos įstatymu (TAR Nr. 0951010ISTA001-1069) ir Augalų apsaugos
produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis (TAR Nr. 1032330ISAK003D564), Centro įstatais ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
2.
Centre susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos,
vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
3.
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, Centras privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo
vietoje, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis (Atliekų
tvarkymo taisyklių 12 punktas, TAR Nr. 111301MISAK00D1-368).
4.
Už atliekų tvarkymą Centre yra atsakingi direktoriaus pavaduotojai, vadovai ir (arba) jų
paskirti asmenys.
5.
Atliekos tvarkomos pagal jų rūšis ir pobūdį, savybes bei jų kodus, Centrui sudarius
sutartis su komunalinių atliekų, pakuočių ir pavojingų atliekų tvarkytojais, atrinktais pagal viešųjų
pirkimų procedūras.
6.
Centras pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo gali
laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius
metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.
7.
Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar
biologinių savybių.
8.
Laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos turi būti apsaugotos nuo šio
poveikio, kad iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų,
dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui.
9.
Centras turi vesti atliekų apskaitą ir perdavęs atliekas apdorojančioms įmonėms privalo
saugoti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nurodytais terminais.
10. Atliekų tvarkymas:
Atliekos
Tvarkytojai
Komunalinės atliekos
Miestų ir rajonų savivaldybių administracijos arba
įmonės, su kuriomis sudarytos sutartys
Nuotekos
Miestų ir rajonų savivaldybių administracijos arba
įmonės, su kuriomis sudarytos sutartys
Pavojingos atliekos
Įmonės, sudariusios sutartis su Centru
Pakuotės
Įmonės, sudariusios sutartis su Centru
Pesticidai,
baterijos,
stiklas,
įranga, Įmonės, sudariusios sutartis su Centru
akumuliatoriai,
padangos,
popierius,
kartonas

