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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

  

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-67/2018 

 

 

 

[3] [0] [4] [6] [1] [2] [5] [1] [0] 

(Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „ADEMA“, Nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys,  

Demokratų g. 53, LT-48485 Kaunas  

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „ADEMA“, Draugystės g. 17-1, Kaunas  

mob. tel. 8 646 79042, el. paštas: joleit06@gmail.com 

 

(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. Leidimo priedai.  

 

 

Išduotas 2018 m. sausio 4 d.                                                 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai 

vertinimo departamento direktorė                Justina Černienė          

     ___________________                  ______________ 

A. V.                (Vardas, pavardė)                                (parašas) 

 

 

 

 

 

 

mailto:joleit06@gmail.com
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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. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas Nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys, Demokratų g. 53, LT-48485 Kaunas 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas** 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15)*  

 

Didţiausias vienu metu 

leidţiamas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

02 01 10 Metalų atliekos 

Metalo lauţas iš ţemės ūkio, 

sodininkystės, akvakultūros, 

miškininkystės ir pan. veiklos 

R13 

9,13 

R4, R12 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 
R13 

R4, R12 

12 01 03 
Spalvotųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 

Spalvotųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 
R13 

R4, R12 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės R13 R4, R12 
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16 01 17 Juodieji metalai 

Juodųjų metalų lauţas iš 

eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (ENTP) 

R13 

R4, R12 

16 01 18 Spalvotieji metalai 

Spalvotųjų metalų lauţas iš 

eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (ENTP) 

R13 

R4, R12 

16 02 16 

sudedamosios dalys, 

išimtos iš nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

Metalų lauţas iš 

nenaudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos 

R13 

R4, R5, R12 

17 04 01 Varis, bronza, ţalvaris 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu 

R13 

R4, R12 

17 04 02 Aliuminis 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu 

R13 

R4, R12 

17 04 03 Švinas 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu 

R13 

R4, R12 

17 04 04 Cinkas 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu 

R13 

R4, R12 

17 04 05 Geleţis ir plienas 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu  

R13 

R4, R12 

17 04 06 Alavas 

Metalo lauţas, susidaręs 

statybos ar statinių griovimo 

metu 

R13 

R4, R12 

17 04 07 Metalų mišiniai 

Metalų mišiniai, susidarę 

statybos arba statinių griovimo 

metu.  

R13 

R4, R12 
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19 12 02 Juodieji metalai 

Juodieji metalai iš atliekų 

tvarkymo įrenginių, nuotekų 

valymo įrenginių 

R13 

R4, R12 

19 12 03 Spalvotieji metalai 

Spalvotieji metalai iš atliekų 

tvarkymo įrenginių, nuotekų 

valymo įrenginių 

R13 

R4, R12 

20 01 40 Metalai 

Metalai iš komunalinių atliekų 

srauto (iš gyventojų, įmonių ir 

organizacijų) 

R13 

R4, R12 

16 01 22 
Kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 

Laidai iš eksploatuoti 

netinkamų transporto 

priemonių ( ENTP) 

R13 

R4, R5, R12 

17 04 11 
Kabeliai, nenurodyti 

17 04 10 

Kabeliai be pavojingų 

sudėtinių dalių iš statybinių 

atliekų srauto 

R13 

R4, R5, R12 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 

(įskaitant medţiagų 

mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 

19 12 11 

Atskirtos atsitiktinai 

patekusios priemaišos po 

metalų lauţo rūšiavimo, rūdys, 

sąšlavos 

D15 

D1 

Pastabos:  

*- R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų  laikymas (išskyrus laikinąjį  laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo).  

D15 - D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas (Išskyrus laikinąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo). 

** - R4 -Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; 

 R5 - Kitų neorganinių medţiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;  

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;  

D1 - Išvertimas ant ţemės ar po ţeme. 

 

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

2 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos netvarkomos atliekų veikla S8. 
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3 lentelė. Leidţiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

3 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nenaudojamos atliekų tvarkymo veiklos kodais R1-11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklėse. 

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nešalinamos. 

 

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

Įrenginio pavadinimas Nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys, Demokratų g. 53, LT-48485 Kaunas  

 

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 

02 01 10 Metalų atliekos 

Metalo lauţas iš ţemės ūkio, 

sodininkystės, akvakultūros, 

miškininkystės ir pan. veiklos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

460 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

12 01 03 
Spalvotųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Spalvotųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

16 01 17 Juodieji metalai 

Juodųjų metalų lauţas iš 

eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (ENTP) 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

16 01 18 Spalvotieji metalai 

Spalvotųjų metalų lauţas iš 

eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (ENTP) 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 
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16 02 16 

Sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

Metalų lauţas iš nenaudojamos 

elektros ir elektroninės įrangos 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 01 Varis, bronza, ţalvaris 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 02 Aliuminis 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 03 Švinas 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 04 Cinkas 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 05 Geleţis ir plienas 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu  

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 06 Alavas 
Metalo lauţas, susidaręs statybos 

ar statinių griovimo metu 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

17 04 07 Metalų mišiniai 

Metalų mišiniai, susidarę 

statybos arba statinių griovimo 

metu.  

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

19 12 02 Juodieji metalai 

Juodieji metalai iš atliekų 

tvarkymo įrenginių, nuotekų 

valymo įrenginių 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

19 12 03 Spalvotieji metalai 

Spalvotieji metalai iš atliekų 

tvarkymo įrenginių, nuotekų 

valymo įrenginių 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 
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20 01 40 Metalai 

Metalai iš komunalinių atliekų 

srauto (iš gyventojų, įmonių ir 

organizacijų) 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1 – R11 veiklų; 

16 01 22 
Kitaip neapibrėţtos 

sudedamosios dalys 

Laidai iš eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (ENTP) 
-* 

17 04 11 Kabeliai, nenurodyti 17 04 10 
Kabeliai be pavojingų sudėtinių 

dalių iš statybinių atliekų srauto 
-* 

Pastaba: * - laidai ir kabeliai tik surenkami ir laikomi iki perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms. 

 

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 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

 

TARŠOS LEIDIMO Nr. Nr. TL-K.4-67/2018 

 PRIEDAI 

 

 

1 PRIEDAS. Registracijos juridinių asmenų registre paţymėjimas. 

2 PRIEDAS. Ţemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0025:54) registracijos nekilnojamojo turto 

registre paţymėjimas. Sklypo planas. 

3 PRIEDAS. Statinių registracijos nekilnojamojo turto registre paţymėjimas. 

4 PRIEDAS. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. 5-17N. Patalpų 

planas. 

5 PRIEDAS. UAB „Adema“ veiklavietės padėtis sklype. 

6 PRIEDAS. Mokėjimo pavedimo kvitas uţ Taršos leidimo gavimą. 

7 PRIEDAS. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

8 PRIEDAS. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

9 PRIEDAS. Sutartis dėl atliekų tvarkymo su UAB „Ţalvaris“. 

 

 

Išduotas 2018 m. sausio 4 d.                                                 
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai 

vertinimo departamento direktorė                Justina Černienė          

     ___________________                  ______________ 

            A. V.        (Vardas, pavardė)                                (parašas) 

 

 


