
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-30/2015 

 

 

                    [1] [3] [5] [0] [5] [8] [0] [4] [6]

                           (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB “ŠARAUTA“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė 

    Vandžiogalos g. 94A,  47480 Kaunas, T.: +370 37 488973, +370 689 99972,  

faksas: +370 37 488585; el.p. : saulius.sarauta@gmail.com  

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB “ŠARAUTA“,  

Vandžiogalos g. 94A, 47480 Kaunas,  T: +370 37 488973, +370 689 99972,  

faksas: +370 37 488585; el.p. : saulius.sarauta@gmail.com  

 (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. 

Leidimą sudaro 12 puslapių. 

 

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:                      

Taršos integruotos prevencijos leidimas, kurio Nr. 1/679, buvo išduotas 2007 m. kovo 30 d.  

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas 2015 m. balandžio 14 d.                                                     

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Kauno skyriaus vedėja                                   A.V.     Donata Bliudžiuvienė        ________________                        
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 

 

 

 

 



2 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.6-13/2015 

PRIEDAI 

 

 

1.UAB „Šarauta“ registracijos pažymėjimo kopija. 

2.Situacijos planas. 

3.Negyvenamųjų patalpų  ir teritorijos nuomos sutartis. 

4.UAB „Šarauta“ atliekų sandėliavimo ir veiklos zonų schema. 

5.UAB „Šarauta“ gamybinių patalpų panaudojimo planas. 

6.VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (dėl 

pastatų). 

7.Atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas. 

8.Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

9.VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (dėl 

žemės). 

 

 

 

 

2015  m.  balandžio 14 d. 
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

                         A. V. 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudžiuvienė 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 

4 priedėlis 

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

LAIKYMAS  

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas:  Įrenginio pavadinimas UAB „Šarauta“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė 
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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
 

Projektin

is 

įrenginio 

našumas, 

t 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t 
 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15) ir 

pavadinimas 

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) 

80 vnt. 

automobi

lių arba 

120 t 

 

3 vnt. 

automobilių 

arba 4,5 t 

R13 

(R1-R12 

veikloms naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

S5 (atliekų 

paruošimas 

naudoti ir šalinti, 

apimant šias 

išankstinio atliekų 

apdirbimo 

veiklas: S501-

ardymas, 

išmontavimas) 

16 01 06 

Eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės, 

kuriose nebėra nei 

skysčių, nei kitų 

pavojingų 

sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų 

pavojingų sudedamųjų dalių 

Nepavojingos 

5 vnt. 

automobi

lių arba 

7,5 t 

 

1  

automobilis 

arba 1,5 t 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma. 
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3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Įmonė R1-R11 tvarkymo būdais atliekų nenaudoja, todėl lentelė nepildoma. 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

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

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

Įrenginio pavadinimas Įrenginio pavadinimas UAB „Šarauta“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo aikštelė 
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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 

numatomas 

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 

H1 – sprogios,  

H3-B – degios,  

H7 – kancerogeninės,  

H5 – kenksmingos,  

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

S5 -Atliekų 

paruošimas 

naudoti  ir 

šalinti, apimantis  

S501–S511 

išankstinio 

atliekų 

apdirbimo 

veiklas. 

- 

 

80 vnt. 

automobilių arba 

120 t 

 

16 01 06 eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės, 

kuriose nebėra 

nei skysčių, nei 

kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

eksploatuoti 

netinkamos transporto 

priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 
Nepavojingos  

S5 -Atliekų 

paruošimas 

naudoti  ir 

šalinti, apimantis  

S501–S511 

išankstinio 

atliekų 

apdirbimo 

veiklas. 

 

- 

 

5 vnt. automobilių 

arba 7,5 t 
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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 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 

0,3 D10 – deginimas sausumoje; 

13 02 05* Mineralinė 

nechlorintoji 

variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva 

Mineralinė 

nechlorintoji 

variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva 

13 02 06* Sintetinė variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

Sintetinė variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 07* Lengvai 

biologiškai 

suyranti variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

Lengvai 

biologiškai 

suyranti variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 08* 

Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 
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15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos, 

pašluostės,  

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis  

medžiagomis 

(tepaluoti 

skudurai) 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos, 

pašluostės,  

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis  

medžiagomis 

(tepaluoti 

skudurai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

0,16 D10 – deginimas sausumoje; 

15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos, 

pašluostės,  

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis  

medžiagomis 

(absorbentai) 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos, 

pašluostės,  

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis  

medžiagomis 

(absorbentai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

0,055 R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 03 
Naudotos 

padangos 

Naudotos 

padangos 

Nepavojingos 1,0 R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

0,03 S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 
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16 01 08* 

Sudedamosios 

dalys, kuriose 

yra  gyvsidabrio  

(elektros 

lemputės, 

prietaisų 

skydeliai) 

Sudedamosios 

dalys, kuriose 

yra  gyvsidabrio  

(elektros 

lemputės, 

prietaisų 

skydeliai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 0,01 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

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 0,03 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

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 

0,01 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

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 

0,03 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 12 

Stabdžių 

trinkelės, 

nenurodytos 16 

01 11 

Stabdžių 

trinkelės, 

nenurodytos 16 

01 11 

Nepavojingos 

0,08 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 13* Stabdžių skystis Stabdžių skystis 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

0,015 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
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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 0,3 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 15 

16 01 15 - 

Aušinamieji 

skysčiai, 

nenurodyti 16 01 

14; 

16 01 15 - 

Aušinamieji 

skysčiai, 

nenurodyti 16 01 

14; 

Nepavojingos 0,005 R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 01 16 
Suskystintų dujų 

balionai 

Suskystintų dujų 

balionai 

Nepavojingos 0,4 R 4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

16 01 17 Juodieji metalai 
Juodieji metalai 

(kėbulai) 

Nepavojingos 35,0 R 4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

16 01 18 

Spalvotieji 

metalai (Švinas : 

svareliai, 

akumuliatorių 

kontaktai) 

Aliuminis 

(ratlankiai, 

variklių 

korpusai);  Varis 

Spalvotieji 

metalai (Švinas : 

svareliai, 

akumuliatorių 

kontaktai) 

Aliuminis 

(ratlankiai, 

variklių 

korpusai);  Varis 

Nepavojingos 1,0 R 4- Metalų ir metalų junginių 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

16 01 19 Plastikai Plastikai 

Nepavojingos 1,5 R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

16 01 20 Stiklas Stiklas 
Nepavojingos 0,5 R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
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16 01 21* 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07 – 16 01 

11, 16 01 13 ir 

16 01 14 (oro 

filtrai) 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07 – 16 01 

11, 16 01 13 ir 

16 01 14 (oro 

filtrai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

 

0,03 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

16 01 21* 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07 – 16 01 

11, 16 01 13 ir 

16 01 14 (kuro 

filtrai) 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07 – 16 01 

11, 16 01 13 ir 

16 01 14 (kuro 

filtrai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

 

0,03 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

16 01 21* Pavojingos  

sudedamosios  

dalys, 

nenurodytos  16 

01 07 – 16 01 11 

, 16 01 13 – 16 

01 14   

(amortizatoriai) 

Pavojingos  

sudedamosios  

dalys, 

nenurodytos  16 

01 07 – 16 01 11 

, 16 01 13 – 16 

01 14   

(amortizatoriai) 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

 

0,4 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

16 01 22 

Kitaip 

neapibrėžtos 

sudedamosios 

dalys (gumos 

atliekos) 

Kitaip 

neapibrėžtos 

sudedamosios 

dalys (gumos 

atliekos) 

Nepavojingos 

0,5 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 
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16 01 99 

Kitaip 

neapibrėžtos 

atliekos 

(sėdynės) 

Kitaip 

neapibrėžtos 

atliekos 

(sėdynės) 

Nepavojingos 

0,5 

S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

 16 06 01* Švino 

akumuliatoriai 

Švino 

akumuliatoriai 

H14 - Ekotoksiškos: atliekos, kurios 

sukelia arba gali sukelti staigų ar 

uždelstą pavojų vienam ar daugiau 

aplinkos komponentų 

0,5 S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas 

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 0,02 R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 02 14 

Nebenaudojama 

įranga, 

nenurodyta 16 

02 09-16 02 13 

Nebenaudojama 

įranga, 

nenurodyta 16 

02 09-16 02 13 

Nepavojingos  

0,12 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

16 02 16 

Sudedamosios 

dalys išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, 

nenurodytos  16 

02 15 (laidai) 

Sudedamosios 

dalys išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, 

nenurodytos  16 

02 15 (laidai) 

Nepavojingos  

 

0,7 

R 12-Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 veiklų 

 

 

 

 


