
                                  APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

                        ______________________________________________ 

                             (leidimą išduodančios institucijos pavadinimas) 

 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. 5/9-06/TL-K.5-39/2018 

 

 

                    [1] [6 [5] [6] [3] [1] [7] [6] [5] 

     (Juridinio asmens kodas) 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įrenginys, Pievų g. 4, Juragių k., 

Garliavos apylinkių sen., Kauno raj. 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

V. Alesiaus įmonė „Motus“, Pievų g. 4, Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno raj., 

 tel.: 8 37 537247,  el. p. motusas@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. 

 

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 (jei tokie buvo) datos:  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

Kauno regiono aplinkos apsaugos deartamento išduotas 2006-01-02. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas    2018 m.  lapkričio   21       d.                                                                        

 

Pakeistas              m.                            d.                                                     

                   

 

 

 

Direktorė                   __Aldona Margerienė______ ________________ 
             (vardas, pavardė)                                           (parašas) 

 

 

                                                                                                                                     A.V 

 

 

 

mailto:motusas@gmail.com


  

 

TARŠOS LEIDIMO NR. 5/9-06/TL-K.5-39/2018  PRIEDAI. 

 

 

1. Paraiška taršos leidimui gauti: 

1.1. 2018-10-25  priimta paraiška Taršos leidimui gauti (skaitmeninėje laikmenoje). 

2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas: 

2.1.  2018-11-21   suderintas atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas: 

3.1.  2018-11-21  suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 

 

 

   ___2018__ m. _lapkričio     21____  d. 

          (priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

Direktorė                   __Aldona Margerienė______ ________________ 
             (vardas, pavardė)                                           (parašas) 

 

 

                                                                                                                                     A.V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo 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 

16 01 06 

Eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų sudedamųjų dalių 

 

R13, D15 

89,378 

 

R12, S5 

16 01 03 Naudotos padangos Naudotos padangos  

 

 

 

 

 

 

 

R13 

R3 

16 01 12 Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 Stabdžių trinkelės R4 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai R4 

16 01 18 Spalvotieji metalai Splavotieji metalai R4 

16 01 19 Plastikai Plastikai R3 

20 01 20 Stiklas Stiklas R5 

16 01 22 
Kitaip neapibrėžtos sudedamosios 

atliekos 
Laidai 

R4 

16 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos Salono dalys R12 

16 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos Apšvietimo lemputės R12 

16 01 16 Suskystintų dujų balionai Suskystintų dujų balionai R4 



  

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 

 

R12 

16 01 22 Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys Gumos atliekos  R3 

 

 

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

Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus laikomos. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos. 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus šalinamos. 

 

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

 

Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įrenginys_________  

 
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 

16 01 06 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų sudedamųjų dalių 
S5, R12 75 

 

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

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1. Užtikrinti, kad vykdoma veikla nekeltų neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai 



  

 

 

 

  

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

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingų atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įrenginys________ 

 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologi-

nio srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų atliekų 

technologinio srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis 

atliekų 

apdorojimas 

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 7 8 

TS-10 

Netinkamos naudoti 

transporto priemonės 

ir jų atliekos 
16 01 04* 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 

 

R13, D15 75 

 

R12, S5 

TS-02 

Alyvų 

atliekos/nechlorintos 

nehalogenintos alyvų 

atliekos 

13 02 08* 

 

Kita variklių, pavarų dėžės 

ir tepalinė alyva 

 

Kita variklių, pavarų dėžės 

ir tepalinė alyva 

 

 

R13 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

R12, R9 



  

TS-03 

Naftos produktais 

užteršti dumblai, 

gruntai ir atliekos 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėštus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingomiss cheminėmis 

medžiagomis 

 

 

 

Užterštos pašluostės, 

užteršti absorbentai   

 

 

 

D15 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

D10 

TS-06 

Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos 

16 06 01* 

 

Švino akumuliatoriai 

 

Švino akumuliatoriai 

 

R13 1,0 

 

R12 

TS-10 

Netinkamos naudoti 

transporto priemonės 

ir jų atliekos 

16 01 07* 
Tepalų filtrai Tepalų filtrai  

 

 

 

 

 

 

R13, D15 

0,86 

 

 

 

 

 

 

 

R12, S5 

16 01 14* 

Aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

Aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

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 

 

Kuro filtrai 

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 

 

Oro filtrai 

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 

 

Amortizatoriai 

 

R13 

 

R12 

16 01 13* Stabdžių skystis Stabdžių skystis R9 

 

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

Lentelė nepildoma.Ūkinės veiklos metu susidariusias pavojingas atliekas laikys ne ilgiau nei metus iki  perdavimo įmonėms, turinčioms teisę       

tvarkyti atitinkamas atliekas. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingos atliekos. 

Lentelė nepildoma.Planuojamos ūkinės veiklos metu naudoti atliekų nenumato. 



  

 

4 lentelė. leidžiamos šalinti pavojingos atliekos. 

Lentelė nepildoma. Planuojamos ūkinės veiklos metu šalinti pavojingų atliekų nenumato. 

 

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

 

          Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įrenginys_______ 
 

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 

R12, S5 

 

 

450 

 

        

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

aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1. Užtikrinti, kad vykdoma veikla nekeltų neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai 

 


