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TARŠOS LEIDIMAS 

 

 

Nr. TL-K.4-73/2018 

 

  

[3] [0] [4] [4] [1] [0] [8] [7] [5] 

(Juridinio asmens kodas) 

 

Nepavojingų medienos atliekų tvarkymo (smulkinimo) įrenginys, Taikos pr. 98, Kaunas 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „3 Spare Lietuva“ Švenčionių g. 16c, Kaunas. Tel. 8 686 48818, gkreivenas@3spare.eu 

 (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

 

Leidimą sudaro: 

1. Specialioji dalis : Atliekų apdorojimas ( naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą 

naudoti ar šalinti) ir laikymas.  

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį 

išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) 

koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: .................. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas 2018 m. liepos 13 d. 

 

 

 

Direktoriaus įgaliotas Gyvosios gamtos 

icencijavimo skyriaus vedėjas, atliekantis 

Direktoriaus pavaduotojo funkcijas                    Darius Mikelaitis                         _____________ 

   (parašas) 

  

A. V. 



2 

 

 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

3 priedo 

4 priedėlio A dalis 

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR 

LAIKYMAS 

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB „3 Spare Lietuva“ Nepavojingų medienos atliekų tvarkymo (smulkinimo) įrenginys 
 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų apdorojimas 
Kodas Pavadinimas 

Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15)  
 

Didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti 

bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

Tvarkomos atliekos 

03 01 05 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, 

mediena, medienos drožlių 

plokštės ir fanera, nenurodyti 

03 01 04 

Medienos atliekos po 

baldų gamybos 
R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas. 

 

 

1013 

R3 - Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus). 
 

15 01 03 Medinės pakuotės 
Mediniai padėklai, 

medinės dėžutės 

17 02 01 Medis 
Medienos atliekos po 

statybos darbų 



20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos 

20 03 07 Didžiosios atliekos 
Baldų atliekos, įvairus 

medis 

Atliekos susidarančios atliekų apdorojimo veiklos metu 

19 12 01 Popierius ir kartonas 
Popierius po atliekų 

rūšiavimo 
 

R13 - R1– R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D15 - D1– D14 

veiklomis šalinti skirtų 

atliekų laikymas. 

 

R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti. 

19 12 02 Juodieji metalai 
Metalai po atliekų 

rūšiavimo R4 - Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. 
19 12 03 Spalvotieji metalai 

Metalai po atliekų 

rūšiavimo 

19 12 04 Plastikai ir guma 
Plastikai po atliekų 

rūšiavimo 

R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus). 

19 12 05 Stiklas Langinis stiklas 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. 

19 12 07 Mediena, nenurodyta 19 12 06 
Medis po atliekų 

rūšiavimo 

R3 - Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus). 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai 
Tekstilė, porolonai po 

atliekų rūšiavimo 
R1 - Iš esmės naudojimas kurui 

arba kitais būdais energijai gauti. 

19 12 12 

Smulki mišri frakcija su 

priemaišomis, netinkama 

naudojimui 

Atliekos netinkamos 

perdirbimui po atliekų 

rūšiavimo 

D1 - Išvertimas ant žemės ar po 

žeme. R1- Iš esmės naudojimas 

kurui arba kitais būdais energijai 

gauti. 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

Lentelė nepildoma, nes įmonė  nevykdo nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos S8. 

  



3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „3 Spare Lietuva“ Nepavojingų medienos atliekų tvarkymo (smulkinimo) įrenginys  

 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla   

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos naudojimo 

veiklos kodas (R1–R11) 

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

03 01 05 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, 

mediena, medienos drožlių 

plokštės ir fanera, nenurodyti 

03 01 04 

Medienos atliekos po baldų 

gamybos R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo 

procesus).  

33000 

Pagamintas produktas 

(drožlės) bus 

naudojamos baldų 

gamyboje, 

pagamintas biokuras -  

energijai gauti. 

15 01 03 Medinės pakuotės 
Mediniai padėklai, medinės 

dėžutės 

17 02 01 Medis 
Medienos atliekos po statybos 

darbų 

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos 

20 03 07 Didžiosios atliekos Baldų atliekos, įvairus medis 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų nešalina. 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „3 Spare Lietuva“ Nepavojingų medienos atliekų tvarkymo (smulkinimo) įrenginys 

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 

03 01 05 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, 

mediena, medienos drožlių 

plokštės ir fanera, nenurodyti 03 

01 04 

Medienos atliekos po baldų 

gamybos 

R12 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų 

laikymas. S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas. 
 

33000 



 

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

Eil. Nr. Sąlygos 

1 2 

  

 

_________________________ 

 

15 01 03 Medinės pakuotės 
Mediniai padėklai, medinės 

dėžutės R12 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų 

laikymas. S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas.  

 17 02 01 Medis 
Medienos atliekos po 

statybos darbų 

20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 Medienos atliekos 

20 03 07 Didžiosios atliekos Baldų atliekos, įvairus medis 



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

 

 

 TARŠOS LEIDIMO Nr.TL-K.4-73/2018 PRIEDAI 

 

 

1. Paraiškos taršos leidimui gauti: 

1.1 2018-07-04 raštu Nr.(30.4)-A4-6311 priimta paraiška taršos leidimui gauti. 

2. Atliekų naudojimo ar  šalinimo veiklos nutraukimo planai: 

 

2.1 2018-07-13 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

3. Atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentai: 

3.1  2018-07-13 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 

 

 

     2018 m. liepos  13    d.   
   (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliotas Gyvosios gamtos 

licencijavimo skyriaus vedėjas, atliekantis 

direktoriaus pavaduotojo funkcijas                     Darius Mikelaitis                         _____________ 
 (vardas, pavardė)   (parašas) 

 

 

 A.V. 

__________________ 

 

 


