
 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-68/2018 

 

 

               [3 ] [0 ] [4 ] [5 ] [1 ] [6 ] [5 ] [9 ] [7 ]

                                          (Juridinio asmens kodas) 

 

 

UAB „SN2“,  popieriaus ir kartono, popieriaus ir kartono pakuočių bei plastiko ir plastikinių 

pakuočių tvarkymo įrenginys, A. Juozapavičiaus pr. 19C, 45256 Kaunas 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „SN2“, Pakuonio g. 25, LT-45362 Kaunas, tel. 8-682-44024, el.p. info@sn2.lt 

 

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

 

 

Leidimą sudaro: 

 

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): 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:  

 

Įrenginiui TIPK leidimas nebuvo išduotas. 

 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas  2018 m. vasario 6 d.  

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
 



 

 

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 „SN2“ popieriaus ir kartono, popieriaus ir kartono pakuočių bei plastiko ir plastikinių pakuočių tvarkymo 

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 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės 
Kartoninės dėžės ir kita 

popieriaus ir kartono pakuotė 
R13 

40 

R3 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
Plėvelė, PET buteliai ir kita R13 R3 

15 01 04  Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės R13 R3 

15 01 07 Stiklo pakuotės Stiklo pakuotės R13 R3 

19 12 01 Popieriusir kartonas Popieriusir kartonas R13 R3 
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19 12 05 Stiklas Stiklas R13 R3 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 

medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11 

Po rūšiavimo likusios netinkamos 

perdirbimui atliekos 
D15 D1 

20 01 01 Popierius ir kartonas 

Laikraščiai, žurnalai, 

lankstinukai, spaustuvinis 

popierius, makulatūra, kartonas, 

archyvai, knygos 

R13 R3 

20 01 02 Stiklas Stiklas R13 R3 

20 01 39 Plastikai Plastikai R13 R3 

20 01 40 Metalai Metalai R13 R3 

 

R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus).  

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas. 

D1 – Išvertimas ant žemės ar po žeme. (Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. 

įsakymo Nr. D1-831 redakcija). 

D15-D1-D14 veikloms šalinti skirtų atliekų laikymas 

 

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

2 lentelė nepildoma, nes ūkinės veiklos vykdytojas nelaiko nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 
3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekų. 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė nepildoma, nes šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma. 
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „SN2“ popieriaus ir kartono, popieriaus ir kartono pakuočių bei plastiko ir plastikinių pakuočių tvarkymo 

įrenginys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų (Atliekų tvarkymo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija). 

 

 

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

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

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

pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus nenustatomos.  

 

_________________________ 

  

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 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės 
Kartoninės dėžės ir kita popieriaus ir 

kartono pakuotė 
R12 

12500 
15 01 02 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
R12 

19 12 01 Popierius  ir kartonas Popierius ir kartonas R12 

20 01 39  Plastikai Plastikai R12 

20 01 01 Popierius  ir kartonas Popierius ir kartonas R12 



 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

 

 

 

 

TARŠOS LEIDIMO  Nr. TL-K.4-68/2018 

 

PRIEDAI 

 

 

1. Įmonės registracijos pažymėjimas, pastato nuomos sutartis, išrašas iš centrinio duomenų 

banko. 

2. Vietovės planas. 

3. Sutartis su UAB „Kauno vandenys“. 

4. Įrenginių išsidėstymo teritorijoje planas. 

5. Įsakymo dėl atsakingo asmens už atliekų tvarkymo dokumentų pildymą kopija. 

6. Elektrinių automatinių svarstyklių METTLER TOLEDO IND560/PDX patikros 

sertifikato kopija. 

7. Atliekų naudojimo iš šalinimo techninis reglamentas. 

8. Atliekų naudojimo iš šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

9. Sutarčių su atliekų tvarkytojais kopijos. 

10. Pavedimo kopija už Taršos leidimo pakeitimą. 

 
 

 

 

 

 

Pakeistas  2018 m. vasario   6 d. 
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            

                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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