
 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

2 priedo 4 priedėlis A dalis 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

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

LAIKYMAS  

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB ,,DeVido”eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.      

 Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas 
Kodas Pavadinimas 

Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos kodas (R13 ir 

(ar) D15)  

  

Didžiausias vienu 

metu numatomas 

laikyti bendras 

atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos  

16 01 03 Naudotos padangos Naudotos padangos R13 

7.0 

R3-organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar 

atnaujinimas 

16 01 12 Stabdžių trinkelės Stabdžių trinkelės R13 
R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas 

ir/ arba naudojimas  

16 01 22 Laidai Laidai R13 

R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas 

ir/ arba naudojimas 

R3-organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirgimas ir/ ar 

atnaujinimas 

16 01 19 Plastmasė Plastmasė R13 
R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip 

tirpikliai, perdirgimas ir/ ar atnaujinimas 



16 01 20 Stiklas Stiklas R13 

R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas 

prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 

veiklų,  

R5-kitų norganinių medžiagų perdirbimas 

16 01 17 Metaliniai kėbulai Metaliniai kėbulai R13  

R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas 

prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 

veiklų, 

 R4-metalų ir metalų junginių perdirbimas 

ir/ arba naudojimas 

 

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

Šią lentelę pildo įmonės (atliekų darytojas), kurios atliekas laiko jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

3 lentelė. Numatomos naudoti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas naudojančios (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

2 priedo 4 priedėlis B dalis 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

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

LAIKYMAS  

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB ,,DeVido”eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.       

 

Pavojing

ųjų 

atliekų 

technolog

inio 

srauto 

žymėjima

s 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

 Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Planuojamas 

tolimesnis atliekų 

apdorojimas Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo 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 

Naudojamos atliekos 



TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 04* 

Eksploatuoti 

netinkamos transporto 

priemonės 

Eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės 

 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas) 

D15 (D1-D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

8 

R12-atliekų būsenos 

ar sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų. 

S5-Atliekų 

paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio 

atliekų apdirbimo 

veiklas 

 

  

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

TS-02 
Alyvų 

atliekos 
13 02 08* 

Kita variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidirbti tepalai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

  

 R9-pakartotinas 

naftos  

rafinavimas arba 

kitoks 

pakartotinas 

naftos produktų 

naudojimas 

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų. 

  



TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 07* Tepalo filtrai 

 

 

 

 

 

 

 

Tepalo filtrai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19 

R4-metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir/ 

arba naudojimas 

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų. 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 14* 

Aušinimo skysčiai, 

kuriose yrapavojingų 

cheminių medžiagų 

 

 

 

 

 

 

 

Aušinimo  

skysčiai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

R2-tirpiklių 

atnaujinimas ir 

/arba  regeneracija 

R6-rūgščių arba 

bazių regeneracija 

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų. 

 



 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 21* 
Pavojingos 

sudedamosios dalys 

 

 

Oro įsiurbimo 

filtrai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 R7-taršai mažinti 

skirtų sudėtinių 

dalių naudojimas 

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų.  

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 13* Stabdžių skystis 

 

 

 

 

Stabdžių skystis 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

R2-tirpiklių 

atnaujinimas ir 

/arba  regeneracija 

  R6-rūgščių arba 

bazių regeneracija 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir 

jų atliekos 

16 01 21* 
Pavojingos 

sudedamosios dalys 

 

 

 

 

Kuro filtrai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

R7-taršai mažinti 

skirtų sudėtinių 

dalių 

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų.  



TS-06 

Baterijų ir 

akumuliatori 

ų atliekos 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 

 

 

 

 

 

 

 

Švino 

akumuliatoriai 

R13 - (R1-R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

R6-rūgščių arba 

bazių regeneracija  

R12-atliekų 

būsenos ar 

sudėties 

pakeitimas, pruieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-

R11 veiklų. 

R6-rūgščių arba 

bazių regeneracija 

 

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

3 lentelė. Numatomos naudoti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas naudojančios (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) įmonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 

Įrenginio pavadinimas UAB ,,DeVido”eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Šiaudinių k., Vyžuonų sen. Utenos r.       

 

 Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos kodas 
Atliekos 

pavadinimas 
Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) 

šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, 

D14, R12, S5)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

       

      TS-10 

 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos 

 

   16 01 04* 

  

  

  

 

Eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės 

   

 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 

  

  

  

S5-atliekų paruošimas naudoti 

ir šalinti, apimantis išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas  

R12-atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, pruieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. 

  

 

 
120 t     

(80  vnt.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Taršos leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo  

panaikinimo taisyklių  

2 priedo 7 priedėlis 

 

(Deklaracijos forma) 

 

 

DEKLARACIJA 

 

1. Teikiu paraišką Taršos leidimui gauti. 

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli. 

 

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip 

komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims. 

 

 

Parašas: _____________________________________ Data: ____________ 

 (veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis)) 

 


