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UAB „L3S“  Nepavojingųjų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų surinkimo bei tvarkymo punktas, Ateities pl. 34c, Kaunas 
 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 
UAB „L3S“  

Ateities pl. 34c, Kaunas, tel. 8 698 77351 
 (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 
 
Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): 
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas 

 
 
Leidimą sudaro 10 puslapių. 
 
Išduotas 2015 m. kovo 5 d.                                                          A. V. 
 
 
 
 
 
Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Kauno skyriaus vedėja                         Donata Bliudžiuvienė                   __________________                 
                                                    (Vardas, pavardė)                                   (parašas) 
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SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 
ATLIEK Ų APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIM Ą NAUDOTI AR ŠALINTI) IR 

LAIKYMAS  
 

 
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 
Įrenginio pavadinimas UAB „L3S“ nepavojingųjų ENTP ir EEĮ atliekų surinkimo bei tvarkymo punktas 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

 
Galimi atliekų tvarkymo būdai 

(pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 
4 priedą) 

Kodas 
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 
pavadinimas 

Pavojingumas 
 (pagal Atliekų 

tvarkymo 
taisyklių 2 

priedą) 

Projektinis 
įrenginio 

našumas, t. 

Didžiausias 
vienu metu 
leidžiamas 

laikyti 
atliekų 
kiekis, t  

Laikymo veiklos 
kodas ir 

pavadinimas ((R13 
ir (ar) D15) pagal 
Atliekų tvarkymo 
taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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16 01 06 

Eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 

priemonės, kuriose 
nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti 
netinkamos transporto 

priemonės, kuriose 
nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

nepavojingosios 

18648 200 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti, apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas: 
(S502 - rūšiavimas, S503 - 
smulkinimas), R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų 1 

 

R4 – metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
 R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
 R13 – atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S4 - išvežimas (eksportas)2 

16 01 17 

Juodieji metalai 
(atliekos išardžius 

netinkamas 
naudoti transporto 

priemones) 

Juodieji metalai 
(atliekos išardžius 
netinkamas naudoti 

transporto priemones) 

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti, apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas: 
(S502 - rūšiavimas, S503 - 
smulkinimas), R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų1 

 

 

R4 – metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
 R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
 R13 – atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
S4 - išvežimas (eksportas)2 
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16 02 14 
Nebenaudojama 
įranga, nenurodyta 
16 02 09–16 02 13 

Nebenaudojama 
elektros ir elektroninė 
įranga (nepavojingi 

stambūs namų 
apyvokos prietaisai)  

nepavojingosios 30 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti, apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas: 
(S502 - rūšiavimas, S503 - 
smulkinimas), R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų1 

 
R13 - veiklomis naudoti skirtų 
atliekų laikymas; 
R3 – organinių medžiagų, 
nenaudojamų kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
(įskaitant kompostavimą ir kitus 
biologinio pakeitimo procesus); 
R12 – atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
D1 – išvertimas ant žemės ar po 
žeme; 
D15- D1–D14 veiklomis šalinti 
skirtų atliekų laikymas; 
S4 – išvežimas2 (eksportas)2 
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16 02 16 

Sudedamosios 
dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos 

įrangos, 
nenurodytos 16 02 

15 

Sudedamosios dalys, 
išimtos iš 

nebenaudojamos  
elektros ir 

elektroninės įrangos ( 
įvairios 

nepavojingosios 
atliekos išimtos iš 

stambių namų 
apyvokos prietaisų)   

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti, apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas: 
(S502 - rūšiavimas, S503 - 
smulkinimas), R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų1 

 

R4 – metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
R13 - R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas; 
 D1 – išvertimas ant žemės ar po 
žeme; 
D15- D1–D14 veiklomis šalinti 
skirtų atliekų laikymas; 
S4 – išvežimas2 
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20 01 36 

Nebenaudojama 
elektros ir 

elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 
21, 20 01 23 ir 20 

01 35 

Nebenaudojama 
elektros ir elektroninė 
įranga (nepavojingi 

stambūs namų 
apyvokos prietaisai) 

nepavojingosios 

R13  - R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 
šalinti, apimantis šias išankstinio 
atliekų apdirbimo veiklas: 
(S502 - rūšiavimas, S503 - 
smulkinimas), R12 - atliekų 
būsenos ar sudėties pakeitimas, 
prieš vykdant su jomis bet kurią iš 
R1-R11 veiklų1 

 
R3 – organinių medžiagų, 
nenaudojamų kaip tirpikliai, 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
(įskaitant kompostavimą ir kitus 
biologinio pakeitimo procesus); 
R4 – metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 
R12 - atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis 
bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
R13 - R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas; 
S4– išvežimas2 

1 – atliekų tvarkymo veiklos kodai, kurias vykdant atliekos bus apdorojamos po laikymo pačioje įmonėje (įmonė taip pat vykdys šių atliekų 
surinkimo ir  vežimo veiklas (S1, S2, S3, S4, S6, S7)); 

2 –pateikiami atliekų tvarkymo veiklos kodai, kuriomis atliekos gali būti apdorojamos po laikymo perdavus kitiems tvarkytojams. 
 



2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
2 lentelė nepildoma. Šią lentelę pildo įmonės (atliekų darytojas), kurios atliekas laiko jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
 
Įmonėje ne atliekų tvarkymo metu (buitinėse patalpose) susidarys mišrios komunalinės atliekos (atliekos kodas 20 03 01) bei aikštelės 

valymo metu susidarys absorbentai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Kadangi šios ne atliekų tvarkymo metu susidarančios 
atliekos bus laikinai laikomos, t.y. pavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo. 

 
3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 
3 lentelė nepildoma, UAB „L3S“ planuoja atliekas naudoti R4 būdu, tačiau nėra pateikę visų reikalingų dokumentų. 
 
4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 
4 lentelė nepildoma, nes UAB „L3S“ nenumato eksploatuoti sąvartyno ir nebus vykdoma atliekų šalinimo veikla D1-D12 kodais. 
 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
Įrenginio pavadinimas UAB „L3S“ nepavojingųjų ENTP atliekų tvarkymas. 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 
pagal Atliekų 

tvarkymo 
taisyklių 2 

priedą 

Atliekų paruošimo 
naudoti ir (ar) 
šalinti veiklos 

kodas (D13, D14, 
R12, S5) ir 

pavadinimas pagal 
Atliekų tvarkymo 
taisyklių 4 priedą 

Projektinis įrenginio 
našumas, t/m. 

Didžiausias 
leidžiamas 

paruošti naudoti 
ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 01 06 

Eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 
nei kitų pavojingų 
sudedamųjų dalių 

nepavojingosios 
S5 (S502, S503), 
R12 

18148 18148 

16 01 17 

Juodieji metalai (atliekos 
išardžius netinkamas 
naudoti transporto 

priemones) 

Juodieji metalai (atliekos 
išardžius netinkamas 
naudoti transporto 

priemones) 

nepavojingosios 
S5 (S502, S503), 
R12 

Susidarančios atliekos 
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Kodas pagal 
Atliekų 

tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

 
Pavojingumas pagal 

atliekų tvarkymo 
taisyklių 2 priedą 

Kiekis, t/m. Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 
16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai nepavojingosios 

14555 
R4, R12, R13, S4 

 19 12 02  Juodieji metalai Juodieji metalai nepavojingosios R4, R12, R13, S4 
16 01 18 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai nepavojingosios 

399 
R4, R12, R13, S4 

19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai nepavojingosios R4, R12, R13, S4 

16 01 19  Plastikai 
Automobilių bamperiai, 

panelės ir kt. 
nepavojingosios 544 

R4, R12, R13, S4 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 
(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 19 
12 11 

Kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 
(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 19 
12 11 

nepavojingosios 
2650 

R1, R12, D1, S4, S5 

19 12 10 
Degiosios atliekos (iš 
atliekų gautas kuras) 

Degiosios atliekos (iš 
atliekų gautas kuras) 

nepavojingosios R1, R12, S4, S5 

Pastaba: 
** - Vykdant pareiškiamą veiklą bus siekiama kuo daugiau atliekų perdirbti ar panaudoti energijai gauti. Ir tik netinkamos perdirbti ar 

naudoti energijai gauti atliekos bus šalinamos. Tokiu būdu bus siekiama laikytis Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo ir mažinti šalinamų 
atliekų kiekį. Kadangi dalis nepavojingųjų ENTP ir kėbulų bus sutvarkomos R12 būdu, todėl šių atliekų paruošimui naudoti ir (ar) šalinti 
nurodomas tiek R12, tiek S5 veiklos kodas. 
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52 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
Įrenginio pavadinimas UAB „L3S“ nepavojingųjų EEĮ atliekų tvarkymas. 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas  
pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 
pagal Atliekų 

tvarkymo 
taisyklių 2 

priedą 

Atliekų paruošimo 
naudoti ir (ar) 
šalinti veiklos 

kodas (D13, D14, 
R12, S5) ir 

pavadinimas pagal 
Atliekų tvarkymo 
taisyklių 4 priedą 

Projektinis įrenginio 
našumas, t/m. 

Didžiausias 
leidžiamas 

paruošti naudoti 
ir (ar) šalinti 

atliekų kiekis, 
t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 02 14 
Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 
13 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga 

(nepavojingi stambūs namų 
apyvokos prietaisai)  

nepavojingosios 
S5 (S502, S503), 
R12 

500 500 16 02 16 

Sudedamosios dalys, 
išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos, nenurodytos 16 02 

15 

Sudedamosios dalys, 
išimtos iš nebenaudojamos  

elektros ir elektroninės 
įrangos (įvairios 

nepavojingosios atliekos 
išimtos iš stambių namų 

apyvokos prietaisų)   

nepavojingosios 
S5 (S502, S503), 
R12 

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 
23 ir 20 01 35 

Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga 

(nepavojingi stambūs namų 
apyvokos prietaisai) 

nepavojingosios 
S5 (S502, S503), 
R12 

Susidarančios atliekos 
Kodas pagal 

Atliekų 
tvarkymo 
taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

 
Pavojingumas pagal 

atliekų tvarkymo 
taisyklių 2 priedą 

Kiekis, t/m. Galimi tvarkymo būdai 

8 9 10 11 12 13 
 19 12 02  Juodieji metalai Juodieji metalai nepavojingosios 210 R4, R12, R13, S4 
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19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai nepavojingosios 90 R4, R12, R13, S4 
19 12 05 Stiklas  Stiklas nepavojingosios 25 R5, R12, R13, S4 
19 12 04 Plastikai ir guma Plastikai nepavojingosios 50 R3, R12, R13, S4 
17 01 01 Betonas  

Betono gabalai 

nepavojingosios 

25 

R5, R12, R13, S4 

19 12 09 
Mineralinės medžiagos 

(pvz., smėlis, 
akmenys) 

nepavojingosios 
R5, R12, R13, S4 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 
(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 19 
12 11 

Kitos mechaninio atliekų 
apdorojimo atliekos 
(įskaitant medžiagų 

mišinius), nenurodytos 19 
12 11 

nepavojingosios 
100 

R1, R12, D1, S4, S5 

19 12 10 
Degiosios atliekos (iš 
atliekų gautas kuras) 

Degiosios atliekos (iš 
atliekų gautas kuras) 

nepavojingosios R1, R12, S4, S5 

Pastaba: 
** - Vykdant pareiškiamą veiklą bus siekiama kuo daugiau atliekų perdirbti ar panaudoti energijai gauti. Ir tik netinkamos perdirbti ar 

naudoti energijai gauti atliekos bus šalinamos. Tokiu būdu bus siekiama laikytis Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo ir mažinti šalinamų 
atliekų kiekį. Kadangi dalis nepavojingųjų EEĮ atliekų bus sutvarkomos R12 būdu, todėl šių atliekų paruošimui naudoti ir (ar) šalinti nurodomas 
tiek R12, tiek S5 veiklos kodas. 
 
 
 

LEIDIMO PRIEDAI 
 

1. Paraiška Taršos leidimui gauti. 
2. Atliekų tvarkymo ar naudojimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 



 


