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TARŠOS LEIDIMAS 
 

Nr. TL – K. 4 – 6/2015 
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     (Juridinio asmens kodas) 
 

UAB „Eurofire“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo 
padalinys, Ateities pl. 34, LT-52165, Kaunas 
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 
UAB „Eurofire“, Saltoniškių g. 10A, LT-08105 Vilnius, tel. 8 5 2159921, faks. 8 5 2138104,  

el. paštas: info@eurofire.lt 
(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. sausio 12 d.                                                          A. V. 
 
 
 
 
 
Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Kauno skyriaus vedėjo pavaduotoja            Jadvyga Bartkevičienė                   __________________            
                                                    (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 „Eurofire“  ENTP surinkimo ir tvarkymo padalinys______________________________________ 

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 

16 01 
04* 

Eksploatuoti 
netinkamos transporto 
priemonės 

Eksploatuoti 
netinkamos 
transporto 
priemonės 

H14 
Ekotoksiškos: 
atliekos, kurios 
sukelia arba gali 
sukelti staigų ar 
uždelstą pavojų 

vienam ar 
daugiau aplinkos 

komponentų 

50 50 

R13 – R1-R12 
veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 
laikymas 

S1 - 
surinkimas; 

S2 - 
vežimas; 

S5 - atliekų 
paruošimas 
naudoti ir 

šalinti 

 
 



2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 
2 lentelė nepildoma, nes nenumatoma laikyti atliekas jų susidarymo vietoje ilgiau nei tai leidžiama vadovaujantis Atliekų tvarkymo 

taisyklų reikalavimais.  
 
3 lentelė. Numatomos naudoti atliekos. 
3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekas.  
 
4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos. 
Šią lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 
4 lentelė nepildoma, nes nenumatoma šalinti atliekas. 
 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 
Įrenginio pavadinimas___ UAB „Eurofire“  ENTP surinkimo ir tvarkymo padalinys__ 

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 04* 
Eksploatuoti 
netinkamos 
transporto priemonės 

Eksploatuoti 
netinkamos 
transporto priemonės 

H14 Ekotoksiškos: 
atliekos, kurios sukelia 
arba gali sukelti staigų 

ar uždelstą pavojų 
vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

S5 – Atliekų 
paruošimas naudoti ir 

šalinti 
1800 1800 

 
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 

13 02 04* 
Mineralinė chlorintoji 
variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

Mineralinė chlorintoji 
variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 

R9 - Pakartotinis 
naftos rafinavimas 

arba kitoks 
pakartotinis naftos 

produktų naudojimas 

13 02 05* 
Mineralinė nechlorintoji 
variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

Mineralinė nechlorintoji 
variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 

R9 - Pakartotinis 
naftos rafinavimas 

arba kitoks 
pakartotinis naftos 

produktų naudojimas 

13 02 06* 
Sintetinė variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

Sintetinė variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 

R9 - Pakartotinis 
naftos rafinavimas 

arba kitoks 
pakartotinis naftos 

produktų naudojimas 

13 02 07* 
Lengvai biologiškai 
suyranti variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

Lengvai biologiškai 
suyranti variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 

R9 - Pakartotinis 
naftos rafinavimas 

arba kitoks 
pakartotinis naftos 

produktų naudojimas 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

Kita variklio, pavarų 
dėžės ir tepalinė alyva 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

10 

R9 - Pakartotinis 
naftos rafinavimas 

arba kitoks 
pakartotinis naftos 

produktų naudojimas 
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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 

13 07 01* 
Mazutas ir dyzelinis 
kuras 

Mazutas ir dyzelinis 
kuras 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

9 

R1 - Iš esmės 
naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai 

gauti 

13 07 02* Benzinas Benzinas 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

8 

R1 - Iš esmės 
naudojimas kurui arba 
kitais būdais energijai 

gauti 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 
medžiagos (įskaitant 
kitaip neapibrėžtus tepalų 
filtrus), pašluostės, 
apsauginiai drabužiai, 
užteršti pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis 

Absorbentai, filtrų 
medžiagos (įskaitant 
kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), 
pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti 
pavojingomis 
cheminėmis 
medžiagomis 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

4 
D10 - Deginimas 

sausumoje 

16 01 03 Naudotos padangos  Naudotos padangos  Nepavojingos 60 

R3 - Organinių 
medžiagų, 

nenaudojamų kaip 
tirpikliai, perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 



6 
 

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 

16 01 07* Tepalų filtrai  Tepalų filtrai  

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

2 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 01 08* 
Sudedamosios dalys, 
kuriose yra gyvsidabrio 

Sudedamosios dalys, 
kuriose yra gyvsidabrio 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 01 09* 

Sudedamosios dalys, 
kuriose yra polichlorintų 
bifenilų ir polichlorintų 
terfenilų PCB/PCT  

Sudedamosios dalys, 
kuriose yra polichlorintų 
bifenilų ir polichlorintų 
terfenilų PCB/PCT   

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
D10 - Deginimas 

sausumoje 

16 01 10* 
Sprogios sudedamosios 
dalys (pvz. oro pagalvės)  

Sprogios sudedamosios 
dalys (pvz. oro pagalvės)  

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 01 11* 
Stabdžių trinkelės, 
kuriose yra asbesto  

Stabdžių trinkelės, 
kuriose yra asbesto  

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 
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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 

16 01 12 
Stabdžių trinkelės, 
nenurodytos 16 01 11 

Stabdžių trinkelės, 
nenurodytos 16 01 11 

Nepavojingos 1 

R3 - Organinių 
medžiagų, 

nenaudojamų kaip 
tirpikliai, perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

16 01 13* Stabdžių skystis  Stabdžių skystis  

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
D10 - Deginimas 

sausumoje 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, 
kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

Aušinamieji skysčiai, 
kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

11 
D10 - Deginimas 

sausumoje 

16 01 15 
Aušinamieji skysčiai, 
nenurodyti 16 01 14   

Aušinamieji skysčiai, 
nenurodyti 16 01 14   

Nepavojingos 6 
D10 - Deginimas 

sausumoje 

16 01 16 Suskystintų dujų balionai  
Suskystintų dujų 
balionai  

Nepavojingos 30 
R4 - Metalų ir metalų 
junginių perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Nepavojingos 1310 
R4 - Metalų ir metalų 
junginių perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

16 01 18 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai Nepavojingos 30 
R4 - Metalų ir metalų 
junginių perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 
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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 

16 01 19 Plastikai Plastikai Nepavojingos 130 

R3 - Organinių 
medžiagų, 

nenaudojamų kaip 
tirpikliai, perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

16 01 20 Stiklas  Stiklas  Nepavojingos 50 
R5 - Kitų neorganinių 
medžiagų perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

16 01 21* 

Pavojingos sudedamosios 
dalys, nenurodytos 16 01 
07-16 01 11, 16 01 13-16 
01 14 ir 16 01 23-16 01 
25 

Pavojingos 
sudedamosios dalys, 
nenurodytos 16 01 07-16 
01 11, 16 01 13-16 01 14 
ir 16 01 23-16 01 25 

H8 Ėdžios: medžiagos ir preparatai, 
prie kurių prisilietus gali būti 

sunaikinti gyvieji audiniai 
18 

S5 - Atliekų 
paruošimas naudoti ir 

šalinti 

16 01 22 
Kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys  

Kitaip neapibrėžtos 
sudedamosios dalys  

Nepavojingos 3 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 01 99 
Kitaip neapibrėžtos 
atliekos  

laidai ir kabeliai bei 
kitos atliekų sąrašo 16 
01 skyriuje nenurodytos 
atliekos 

Nepavojingos 1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 02 14 
Nebenaudojama įranga, 
nenurodyta 16 02 09 – 16 
02 13 

Nebenaudojama įranga, 
nenurodyta 16 02 09 – 
16 02 13 

Nepavojingos 1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 
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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 

16 02 16 

Sudedamosios dalys, 
išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos, 
nenurodytos 16 02 15 

Sudedamosios dalys, 
išimtos iš 
nebenaudojamos 
įrangos, nenurodytos 16 
02 15 

Nepavojingos 1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 05 04* 

Dujos slėginiuose 
konteineriuose, kuriose 
yra pavojingų cheminių 
medžiagų (įskaitant 
halonus) 

Dujos slėginiuose 
konteineriuose, kuriose 
yra pavojingų cheminių 
medžiagų (įskaitant 
halonus) 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios 
sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 
aplinkos komponentų 

1 
S5 - Atliekų 

paruošimas naudoti ir 
šalinti 

16 06 01* Švino akumuliatoriai  Švino akumuliatoriai  
H8 Ėdžios: medžiagos ir preparatai, 

prie kurių prisilietus gali būti 
sunaikinti gyvieji audiniai 

22 

R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 
kurią iš R1-R11 

veiklų 

16 06 02* 
Nikelio-kadmio 
akumuliatoriai  

Nikelio-kadmio 
akumuliatoriai  

H8 (Ėdžios) 3 

R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 
kurią iš R1-R11 

veiklų 
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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 

16 08 01 

Panaudoti katalizatoriai, 
kuriuose yra aukso, 
sidabro, renio, rodžio, 
paladžio, iridžio arba 
platinos (išskyrus 16 08 
07) 

Panaudoti katalizatoriai, 
kuriuose yra aukso, 
sidabro, renio, rodžio, 
paladžio, iridžio arba 
platinos (išskyrus 16 08 
07) 

Nepavojingos 2 

R12 - Atliekų 
būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet 
kurią iš R1-R11 

veiklų 

19 12 08 Tekstilės dirbiniai  Tekstilės dirbiniai Nepavojingos 20 

R3 - Organinių 
medžiagų, 

nenaudojamų kaip 
tirpikliai, perdirbimas 
ir (arba) atnaujinimas 

20 03 01 
Mišrios komunalinės 
atliekos 

Mišrios komunalinės 
atliekos 

Nepavojingos 9 
D1 - Išvertimas ant 
žemės ar po žeme 

 
 

LEIDIMO PRIEDAI 
 

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

3. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 
 



 


