ĮSAKYMAS
DĖL PRIIMTŲ PRODUKTŲ ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALO VEDIMO TVARKOS
PATVIRTINIMO
20 m.

mėn.
Vilnius

d. Nr.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368
redakcija) 28 p:
1. T v i r t i n u Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarką (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1 Už Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarkos vykdymą ir už teisingą
visų duomenų pateikimą atsako (pareigos, Vardenis Paverdenis).
2.2 Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas privalo būti saugomas produktų atliekų
priėmimo vietoje (adresas).

Direktorius

Vardenis Pavardenis

PATVIRTINTA
direktoriaus
20 m.
mėn.

d. įsakymu Nr.

PRIIMTŲ PRODUKTŲ ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALO VEDIMO TVARKA

1.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale (1 priedas) turi būti nurodoma įrašo data,
priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais),
atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, kuriai perduodamos atliekos (įmonės
pavadinimas, juridinio asmens kodas), dokumento ar pavojingų atliekų lydraščio
(jei perduodamos pavojingos produktų atliekos), nurodyto LR Atliekų tvarkymo
taisyklių 91 punkte, numeris ir data, produktų atliekų perdavimo data;

2.

Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip
kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui įrašas žurnale
turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

3.

Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų
atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo;

4.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas privalo būti saugomas produktų atliekų
priėmimo vietoje;

5.

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje,
turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami atsakingo asmens,
nurodyto šiame įsakyme, parašu.
_______________________________________________________

Priimtų produktų atliekų apskaitos
vedimo tvarkos
1 priedas
PRIIMTŲ PRODUKTŲ ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Įmonė:
Pavadinimas, įmonės kodas
Adresas
Padalinio (platinimo vietos adresas)
Telefonas

Faksas

Asmuo, atsakingas už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą:
Vardas, pavardė :
Pareigos:
Telefonas:
Žurnalo užvedimo data:
2011 metų gegužės mėn. 13 d.
Iki žurnalo užvedimo sukauptos (saugomos) produktų atliekos
Atliekos pavadinimas
Sąrašo kodas
Kiekis (kilogramais)
1

2

3

Kiekis (vienetais)
4

Produktų atliekų gavimo apskaita
Atliekos pavadinimas

Gauta

Įrašo data

Parašas
Pavadinimas

Sąrašo kodas

Kilogramais

Vienetais

2

3

4

5

1

1.
2.

6

2 ir 3 stulpeliuose rašomi produktų atliekų pavadinimai bei sąrašo kodai vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytu Atliekų kodų sąrašu. Dažniausiai platintojams gražinamų produktų atliekų
pavadinimai bei sąrašo kodai nurodyti lapo apačioje;
4 ir/arba 5 stulpeliai pildomi kartu arba vienas pasirinktinai, priklausomai nuo to, kokia forma platinimo vietoje fiksuojama informacija apie iš vartotojų priimtus produktų atliekų kiekius;

Produktų atliekų perdavimo apskaita
Atliekų vežėjas

Perduota

Dokumentas

Atliekas apdorojanti įmonė

Įrašo
data

Pavadinimas

Sąrašo
kodas

Kilogramais

Vienetais

Data

Kodas

Pavadinimas

Data

Numeris

Kodas

Pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.

Parašas
13

2 ir 3 stulpeliuose fiksuojami perduotų produktų atliekų pavadinimai bei sąrašo kodai vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytu Atliekų kodų sąrašu. Dažniausiai platintojams gražinamų
produktų atliekų pavadinimai bei sąrašo kodai nurodyti lapo apačioje;
9 ir 10 stulpeliuose fiksuojama informacija apie produktų atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (data ir numeris);

Dažniausiai platintojams gražinamų produktų atliekų pavadinimai bei sąrašo kodai:
20 01 21*
20 01 23*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 35 01*
20 01 35 02*
20 01 35 03*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio;
nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių (pvz.: šaldytuvai);
baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų;
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33;
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 1
temperatūros keitimo įranga
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
lempos

Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, dienos
šviesos lempų stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir pan.
1

20 01 35 04*
20 01 35 05*
20 01 35 06*
20 01 36
20 01 36 01
20 01 36 02
20 01 36 03
20 01 36 04
20 01 36 05
20 01 36 06

stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35.
temperatūros keitimo įranga
ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2
lempos
stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)
smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)
smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

