
 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

2 priedas  

 

 

(Paraiškos pavyzdys) 

 

 

PARAIŠKA  

PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ  

 

 

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

(Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „ALMET“, I. Masalskio g. 34, Vilnius, tel.: +370 637 77729, el. paštas: info@almet.lt  

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio 

pašto adresas) 

 

UAB „ALMET“ katalizatorių perdirbimo įrenginys, Paneriškių g. 5C, Vilnius 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), 

išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu 

Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys) 

 

Direktorius Andrėjus Silinas, tel.: +370 637 77729, el. paštas: info@almet.lt 

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

mailto:info@almet.lt
mailto:info@almet.lt


 

 

I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS 

 

(informacija pagal Taisyklių 25 punktą) 

 

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE 

 

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos. 

 

Eil. Nr. 
Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti kiekis, 

matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per 

metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per 

metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, 

uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 

1 Pašluostės  Iki 1 t 0,25 t (pakuotėse, pastato uždarose patalpose). 

 

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai. 

Lentelė nepildoma.



 

 

II. SPECIALIOSIOS DALYS 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

2 priedo 

4 priedėlio A dalis 

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

 

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

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis 

Įrenginio pavadinimas UAB „ALEMT“ 
 

Atliekos Atliekų laikymas 

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekų 

tvarkymo 

veiklos kodas 

(R13 ir (ar) 

D15)  

Didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

Tvarkomos atliekos 

16 08 01 

panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, iridžio 

arba platinos (išskyrus 

nurodytas 16 08 07 pozicijoje) 

Transporto priemonių panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, iridžio arba 

platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 

pozicijoje) 

R13, D15 

97 

R12, R4, D9 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra 

pereinamųjų metalų arba 

pereinamųjų metalų junginių 

Transporto priemonių kitaip neapibrėžti 

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra 

pereinamųjų metalų arba pereinamųjų 

metalų junginių 

R13, D15 R12, R4, D9 



 

 

16 02 14 
nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 13 

Nebenaudojama įranga (temperatūros 

keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir 

įranga, kurioje yra ekranų, stambi ir 

smulki įranga, smulki IT ir 

telekomunikacijų įranga) 

R13, D15 R12, R4, D9 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos elektros ir elektroninės 

įrangos (įvairios plastiko, metalo, gumos 

elektros ir elektroninės įrangos 

sudedamosios dalys)  

R13, D15 R12, R4, D9 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, nenurodyta 

20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga (temperatūros keitimo įranga, 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra 

ekranų, stambi ir smulki įranga, smulki IT 

ir telekomunikacijų įranga) 

R13, D15 R12, R4, D9 

Susidarančios atliekos  

19 12 02 juodieji metalai 
kiti juodieji metalai ir jų lydiniai susidarantys 

po katalizatorių perdirbimo 
R13 R12, R4 

19 12 03  spalvotieji metalai 
kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai 

susidarantys po katalizatorių perdirbimo 
R13 R12, R4 

19 12 04 plastikai ir guma 
plastikai ir guma po katalizatorių atliekų 

apdorojimo 
R13, D15 D1 

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų (įskaitant 

medžiagų mišinius) apdorojimo 

atliekos, nenurodytos 19 12 11 

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos 

(katalizatorių perdirbimo metu susidariusios 

rūšiavimo atliekos) 

R13, D15 D1 

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8) 
Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma laikyti nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

 



 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos 

Įrenginio pavadinimas UAB „ALMET“ 
 

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos Atliekų naudojimas   

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 

16 08 01 

panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, 

iridžio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 08 07 

pozicijoje) 

Transporto priemonių panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra 

aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) 

R4 400 

Nenurodoma, 

kadangi 

pagaminamas 

produktas 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra 

pereinamųjų metalų arba 

pereinamųjų metalų junginių 

Transporto priemonių kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba 

pereinamųjų metalų junginių 

R4 106 

Nenurodoma, 

kadangi 

pagaminamas 

produktas 

16 02 14 

nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 

13 

Nebenaudojama įranga (temperatūros keitimo įranga, 

ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, stambi ir 

smulki įranga, smulki IT ir telekomunikacijų įranga) 

R4 180 

Nenurodoma, 

kadangi 

pagaminamas 

produktas 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos 

iš nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos (įvairios plastiko, metalo, gumos 

elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios dalys)  

R4 146 

Nenurodoma, 

kadangi 

pagaminamas 

produktas 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 

23 ir 20 01 35 pozicijose 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (temperatūros 

keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra 

ekranų, stambi ir smulki įranga, smulki IT ir 

telekomunikacijų įranga) 

R4 180 

Nenurodoma, 

kadangi 

pagaminamas 

produktas 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos 

Lentelė nepildoma, kadangi nenumatoma šalinti atliekų. 

 

 

 



 

 

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

Įrenginio pavadinimas UAB „ALMET“ 
 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos tvarkymo 

veiklos kodas (D8, D9, 

D13, D14, R12, S5)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 

16 08 01 

panaudoti katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, sidabro, 

renio, rodžio, paladžio, iridžio 

arba platinos (išskyrus nurodytas 

16 08 07 pozicijoje) 

Transporto priemonių panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra 

aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos 

(išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje) 

R12, S5 400 

16 08 03 

kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra 

pereinamųjų metalų arba 

pereinamųjų metalų junginių 

Transporto priemonių kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba 

pereinamųjų metalų junginių 

R12, S5 106 

16 02 14 
nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 13 

Nebenaudojama įranga (temperatūros keitimo įranga, ekranai, 

monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, stambi ir smulki 

įranga, smulki IT ir telekomunikacijų įranga) 

R12, S5 180 

16 02 16 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos (įvairios plastiko, metalo, gumos 

elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios dalys)  

R12, S5 146 

20 01 36 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, nenurodyta 

20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (temperatūros 

keitimo įranga, ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra 

ekranų, stambi ir smulki įranga, smulki IT ir 

telekomunikacijų įranga) 

R12, S5 180 

 

_________________________ 

 



 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

2 priedo 

4 priedėlio B dalis 

 

  

  

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

  

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

  

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

  

Duomenys šioje specialioje paraiškos dalyje, įskaitant šios dalies 1-5 lenteles, neteikiami, nes veiklos vykdytojas nenumato apdoroti ir 

laikyti pavojingųjų atliekų. 





III. PARAIŠKOS PRIEDAI 

 

1 priedas Registro centro išrašo kopija 

2 priedas Nekilnojamojo turto nuomos sutarties kopija 

3 priedas Žemės sklypo ir patalpų plano kopija 

4 priedas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties kopija 

5 priedas Sutarties su UAB „Grinda“ Dėl naudojimosi paviršinių nuotekų (lietaus) nuotakyno 

tinklais ir valymo įrenginiais kopija 

6 priedas. Naudojamų įrengimų specifikacijos 

7 priedas Teršiančių medžiagų emisija į atmosferą iš mobilių taršos šaltinių   

8 priedas Lietuvos geologijos tarnybos rašto kopija 

9 priedas Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninis reglamentas 

10 priedas Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos nutraukimo planas 

 

 

Kita pagal Taisykles reikalaujama informacija ir duomenys neteikiami. 

 


