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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys 
(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas) 

Pavadinimas AB „Vakarų laivų gamykla“, technikos direktorius Gleb Martynov 

Adresas, telefonas Minijos g. 180, 93269 Klaipėda, tel. 8 687 76135 

Kita informacija 
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo operatorius UAB „Vakarų krova“, 
direktorius Gediminas Rimkus 

 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo 
kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, 
faksas, el. paštas) 

Įmonės pavadinimas UAB „Pajūrio planai“ 

Adresas, telefonas Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faksas: 8 46 463115, mob. Nr. 8 698 08831 

Kita informacija El.paštas: pajurio.planai@hotmail.com 

Kontaktinis asmuo Rolandas Aušra 

 
Subrangovas teršalų sklaidos skaičiavimams atlikti 

Įmonės pavadinimas MB „Aplinkos modelis“ 

Adresas, telefonas Plytų g. 55-43, Palanga 

Kita informacija Darius Pavolis, tel. 8 698 57038 

 
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 
planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 
vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad 
atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos 
institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka. 

Planuojama ūkinė veikla – kelių bitumo išpilstymas, sandėliavimas ir krova į laivus.  
Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama 

vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo 2 
priedo 10.4 ir ir 14 punktais, nes keičiamas (didinamas) perkraunamų krovinių kiekis ir jų rūšys 
ir vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui 
pageidaujant.  

 
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir 

planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas 
užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti 
giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga 
inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, 
šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos). 

Numatoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje krauti papildomą krovinį: kelių 
bitumą.  

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti UAB „Vakarų laivų gamykla“ (VLG) 
teritorijojos dalyje, subnuomojamoje UAB „Vakarų krova“, esančioje Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto teritorijoje. 
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VLG nuomoja 49,0261 ha iš bendro 1077,46 ha ploto valstybinio žemės sklypo 
(kad.Nr.2101/0010:1) Klaipėdos m. dalyje. VLG yra pietvakarinėje Klaipėdos miesto dalyje. 
Šiaurinė VLG teritorijos pusė ribojasi su UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ ir Generalinių 
krovinių terminalo teritorija, už kurios yra gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų kvartalai ir 
Smeltalės upė. Vakarinėje teritorijos pusėje – Malkų įlanka ir Smeltės pusiasalis su UAB 
„LISCO Shipping Logistics“ bei UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ konteinerių terminalas. Už 
pietinės teritorijos ribos yra UAB „Malkų įlankos terminalas“, o dar piečiau – Klaipėdos miesto 
III-ioji vandenvietė. Į rytus nuo planuojamos teritorijos už Perkėlos gatvės įsikūrusios 
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba ir Malkų įlankos pasienio kontrolės punktas.  

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma VLG pastate, tačiau ūkinei veiklai naudojamas 
produktas sandėliuojamas išorėje, naujai įrengiamose talpyklose. Numatoma dviejų po 5000 
m3 ir  dviejų po 2000 m3 talpos talpyklų ir produktotiekio į laivus nauja statyba.  

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti inžineriškai pilnai aprūpintoje šiaurės rytinėje 
VLG teritorijos dalyje.  

 
 

 
 

Pav.1 Planuojama vietovė 
  

             Pastato, kuriame planuojama 

ūkinė veikla, ribos 

             Planuojami rezervuarai 

             Transporto srauto kryptys 
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5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai 
(planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir 
pajėgumus). 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.119-4877), planuojama ūkinė veikla priskiriama 
lentelėje nurodytoms veiklos rūšims: 
 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

H    TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 

 50   Vandens transportas 

  50.1  
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens 
transportas 

   50.20 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens 
transportas 

 52   
Sandėliavimas ir transportui būdingų 
paslaugų veikla  

  52.1  Sandėliavimas ir saugojimas 

   52.10 Sandėliavimas ir saugojimas 

 
Planuojama, kad bus dirbama dienos metu, t.y. nuo 6 val. iki 18 val. Per metus numatoma 

perkrauti iki 1000000 t kelių bitumo.  
Krovinio formavimo technologinė schema. 
Bitumas, skirtas kelių pramonei bus tiekiamas geležinkelio ir automobiliniu transportu 

skystame pavidale, t.y. pakaitintas iki 170-190 0C. Geležinkelio cisternos ir automobilinis 
transportas bus nukreipiamas į pastato vidų, kur karštas bitumas išpilamas uždaro tipo 
kolektoriumi. Vienu metu gali būti išpilama iki 5 vnt. geležinkelio vagonų arba 6 vnt. 
automobilinių cisternų. Išpylimo kolektorius bus sujungtas su naujai pastatytomis 2 vnt. po 
5000 m3 ir 2 vnt. po 2000 m3 talpyklomis, esančiomis teritorijoje. 500000 t bitumo bus 
transportuojama automobiliniu transportu, 500000 t numatoma vežti geležinkelio cisternomis. 
Planuojamas automobilinio transporto srautas – 25000 vnt. automobilių per metus, 100 vnt. 
automobilių per dieną, 9 vnt. automobilių per valandą. Taip pat planuojamas geležinkelio 
transporto srautas – 8500 vnt. cisternų per metus, 33 vnt. vagonų per dieną bei 3 vnt. vagonų 
per valandą. 

Bitumo talpyklos aprūpintos kaitinimo elementais, todėl bus nuolat palaikoma apie 150 0C 
bitumo temperatūra. Bitumo kaitinimui bus naudojamos gamtinės dujos. 

Nuo talpyklų teritorijos iki laivų krovos krantinės Nr.129 bus nutiestas bitumo 
produktotiekis, aprūpintas paskirstymo kolektoriumi su siurbline talpyklų teritorijoje ir lanksčia 
išpylimo žarna laivų krovos krantinėje. 

Formuojant laivo krovą, bitumas bus pašildomas iki 190 0C ir produktotiekiu siurblio 
pagalba tiekiamas į laivą. Laive esančios bitumo sandėliavimo talpyklos bus sujungtos su 
produktotiekiu krantinėje esančia lanksčia žarna. 

Bitumo garų surinkimas ir grąžinimas į talpyklas nenumatomas. 
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Pav.2 Technologinė schema 
 
 
 
 
 
 
 

      Bitumo talpyklos 

                                                         Produktotiekis 

    Geležinkelio bėgiai 
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6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, 
įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų 
pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų 
(nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant 
atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos 
metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą žaliavos bei kiti priedai nebus naudojami, nes veikla 
vykdoma su baigtiniu produktu – kelių bitumu. 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, 
dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas 
(atsistatymas). 

Planuojamos ūkinės veiklos metu gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) nebus 
naudojami. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį. 

Produkto šildymui bus eksploatuojamas alyvos kaitinimo įrenginys, kuru naudojant 
gamtines dujas. Gamtinių dujų sąnaudos – 170 m3/val.; 300 000 m3/metus. 

Patalpų šildymas nenumatomas. 
Aprūpinimas energetiniais ištekliais vykdomas pagal aprūpinimo energetiniais ištekliais, 

ryšių paslaugų teikimo ir energetinių komunikacijų aptarnavimo sutartį su UAB „Vakarų 
techninė tarnyba". 

 
Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ir 
technologiniai 

ištekliai 

Matavimo vnt., 
t, m3, KWh ir 

kt. 
Sunaudojimas Išteklių gavimo šaltinis 

Elektros energija kWh 350000 
UAB „Vakarų techninė tarnyba“ 
kogeneracinė jėgainė / PĮ 
“Marios” 

Šilumos energija - -  

Gamtinės dujos m3 300000 Skirtsomieji tinklai 

 
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų 

susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų 
tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu ženklus atliekų susidarymas nenumatomas. Susidarys 
1,0 t/metus gatvių valymo liekanų, kurių kodas – 20 03 03.  

 
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas. 

Ūkinė veikla įtakos paviršinių, lietaus nuotekų taršai neturės, kadangi bitumas nėra tirpus 
vandenyje. Naftos produktais užterštos nuotekos nuo teritorijos bus surenkamos esamais VLG 
paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiais. Vykdant bitumo išpilstymo technologinius 
procesus vanduo nenaudojamas, todėl buitinių nuotekų nesusidarys. Darbuotojai 
administracinėmis – naudosis UAB „Vakarų krova“ butinėmis patalpomis.  

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų 
susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija. 

Oro teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis. Eksploatuojant bitumo išpilstymo ir 

sandėliavimo įrangą į aplinkos orą bus išmetama apie 10 t/metus lakiųjų organinių junginių 
(LOJ), 0,26 t/metus anglies monoksido (CO) ir 0,51 t/metus azoto oksidų (NOx). 

Dirvožemio tarša. Planuojama ūkinė veikla neįtakos dirvožemio taršos ar erozijos, nes 
bus vykdoma uždarose patalpose. 

Vandens tarša, nuosėdos. Paviršinės lietaus nuotekos nebus teršiamos, todėl paviršinis 
vanduo nebus teršiamas, nuosedų nesusidarys.  

 



 

7 

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, 
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija. 

Kadangi ūkinę veiklą planuojama vykdyti patalpoje, triukšmo padidėjimo aplinkoje nebus, 
nes susidarantį triukšmą patalpoje slopins mūrinio pastato sienos. Ūkinė veikla vibracijos, 
šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės 
neįtakoja. 

 

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, 
parazitiniai organizmai) ir jos prevencija. 

Planuojama ūkinė veikla biologinės taršos neįtakoja. 
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių 

(pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės 
drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti 
klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija. 

Kadangi produktas yra degus, yra gaisro tikimybė. Prieš pradedant ūkinę veiklą 
numatoma įrengti priešgaisrinės apsaugos priemones.  
 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro 
užterštumo). 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastate, esančiame Vakarų laivų gamyklos 
nuomojamo valstybinio žemės sklypo dalyje, kuriai nustatyta sanitarinės apsaugos zona (SAZ). 
Greta ūkinei veiklai planuojamo naudoti pastato, šiaurinėje pusėje yra nustatyta 80 m 
sanitarinės apsaugos zonos riba. Į SAZ ribą gyvenamosios teritorijos nepatenka. Apskaičiuota, 
kad planuojama ūkinė veikla poveikio už SAZ ribų nedarys, todėls nebus poveikio žmonių 
sveikatai. 

 
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal 

teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra 
gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus). 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą gali būti sąveika su UAB „Dervos industrija LT“ 
suplanuota kelių bitumo krova. Vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir 
poveikį kvapu, buvo atsižvelgta į greta esamą ir planuojamą aplinkos oro taršą, kurios 
duomenis pateikė Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 
2016-08-05 raštu Nr. (28.3)-A4-8023.  

 
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. 
Planuojama ūkinė veikla neterminuota.  
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 
 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius 
vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, 
miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, 
žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, 
kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, 
planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią 
planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar 
disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė 
nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas. 

 
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti subnuomojant iš UAB „Vakarų krova“ 

pastatą, esantį Vakarų laivų gamyklos teritorijoje, žemės sklype (kad.Nr.2101/0010:1) Minijos 
g. 180, Klaipėdos mieste. Planuojama teritorija yra kitos paskirties žemės sklype, skirtame 
pramonės ir sandėliavimo objektų statybai. Teritorija pritaikyta uosto įmonių veiklai plėtoti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planuojamos teritorijos vieta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pav.3 Vietovės situacijos schema 
 

     Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

                  Artimiausia gyvenamoji teritorija 
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19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų 
funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės 
naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas 
teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), 
esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

 
Teritorijos tvarkymo režimai nustatyti žemės sklypo dalies Minijos g. 180, 

Klaipėdos mieste, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr.T2-160 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 180 detaliojo 
plano patvirtinimo“, sprendiniais. Planuojama ūkinė veikla atitinka žemės sklypo paskirtį 
ir detaliojo plano sprendinius. Nuo planuojamos ūkinės veiklos pastato iki artimiausios 
gyvenamosios zonos suformuota 80 m sanitarinės apsaugos zonos riba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.4 Vietovės situacijos schema, atsižvelgiant į teritorijos detalųjį planą 
 

  Planuojama vietovė 

     Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

                  Sanitarinės apsaugos zonos riba (80 m) 
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių 
išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), 
įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, 
karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos 
informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/). 

Planuojamoje teritorijoje išžvalgytų gamtos išteklių nėra. 
 

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, 
vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų 
komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms 
dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, 
Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu 
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 
erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija 
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios 
estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos 
studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir 
pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis 
dominantiškumas yra a, b, c.  

Planuojama teritorija patenka į esamą, susiformavusį urbanistinį kraštovaizdį, 
naujos statybos nenumatomos, todėl įtakos kraštovaizdžiui ūkinė veikla nesukels. 
 

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), 
įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios 
registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje 
(http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų 
teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 
2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų 
reikalavimus. 

Planuojama vietovė į valstybės ar savivaldybės saugomas teritorijas bei į Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka. 

Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos yra Kuršių marios (apie 2,4 km) ir Kuršių 
nerija (apie 1,9 km).  

„Natura 2000“ 
teritorijos 

pavadinimas ir 
tipas 

Vietovės 
identifikatorius 

(ES kodas) 
Plotas Buveinių tipai ir rūšys 

Atstumas iki 
planuojamos 

teritorijos 

Kuršių marios 
(BAST) 

LTSIU0012 37909,95 ha 

1130, Upių žiotys; 1150, Lagūnos; 
Baltijos lašiša; Kartuolė; Ožka; 
Paprastasis kirtiklis; Perpelė; 
Salatis; Upinė nėgė 

2,4 km 

Kuršių marios 
(PAST) 

LTKLAB010 6648,17 ha 

Migruojančių mažųjų gulbių 
(Cygnus columbianus), 
smailiauodegių ančių (Anas 
acuta), didžiųjų dančiasnapių 
(Mergus merganser), mažųjų 
dančiasnapių (Mergus albellus), 
mažųjų kirų (Larus minutus), 
jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) 
sankaupų vietų apsaugai 

2,4 km 

Kuršių nerija 
(BAST) 

LTNER0005 9985,84 ha 

2110, Užuomazginės pustomos 
kopos; 2120, Baltosios kopos; 
2130, Pilkosios kopos; 2140, 
Kopų varnauogynai; 2170, Kopų 
gluosnynai; 2180, Medžiais 
apaugusios pajūrio kopos; 2190, 

1,9 km 
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„Natura 2000“ 
teritorijos 

pavadinimas ir 
tipas 

Vietovės 
identifikatorius 

(ES kodas) 
Plotas Buveinių tipai ir rūšys 

Atstumas iki 
planuojamos 

teritorijos 

Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio 
smėlynų tyruliai; Didysis 
auksinukas; Pajūrinė linažolė; 
Perpelė 

Kuršių nerijos 
nacionalinis 

parkas (PAST) 
LTKLAB001 23859,13 ha 

Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), 
ligučių (Lullula arborea), 
dirvoninių kalviukų (Anthus 
campestris); migruojančių mažųjų 
kirų (Larus minutus) ir upinių 
žuvėdrų (Sterna hirundo) 
sankaupų vietų Kuršių mariose ir 
Baltijos jūroje ir žiemojančių 
nuodėgulių (Melanitta fusca) ir 
alkų (Alca torda) sankaupų vietų 
Baltijos jūroje, taip pat paukščių 
migracinių srautų susiliejimo vietų 
apsaugai 

1,9 km 

 
23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; 

pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir 
kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių 
informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų 
bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos 
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį 
pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas). 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma mieste, kur nėra biotopų. 
 
24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens 

pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens 
vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.  

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, kur planuojama ūkinė veikla jautrių 
aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų nėra. 

 
25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo 

nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys 
turimi. 

Planuojama ūkinė veikla numatoma pramoninėje teritorijoje kur vykdomas 
požeminio gruntinio vandens monitoringas, nustatant paviršinio dirvožemio užterštumą. 
Planuojamoje vietovėje padidinta esama tarša nėra nustatyta. 

 
26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo 

planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, 
ribos). 

Artimiausias gyvenamasis rajonas yra Kintų ir Jurbarko gatvėse, nutolęs apie 90 
m nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo pastato, t.y. už nustatytos sanitarinės 
apsaugos zonos ribos.  

 

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, 
kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų 
atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks 
suformuotas, ribos). 

Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklosauginiu aspektu, saugotinų vertybių 
ir jų fragmentų nėra. Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis 
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(http://kvr.kpd.lt/heritage/) teritorijoje objektų, registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registre, tradicinės kultūros vertybių registre, nėra. Vietovėje, vertinant 
paminklosauginiu aspektu, saugotinų vertybių ir jų fragmentų nėra.  

Artimiausios nekilnojamos kultūros vertybės nuo planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijos yra Karaliaus Vilhelmo kanalas (apie 900 m atstumas), Bandužių, Žardės 
senovės gyvenvietė (apie 800 m atstumas), Žardės senovės gyvenvietė (apie 1100 m 
atstumas). 

Artimiausios kultūros vertybės ir jų apsaugos zonos 

Kultūros vertybės 
pavadinimas 

Unikalus 
objekto 
kodas 

Teritorijos 
plotas 
kv.m. 

Vizualinio 
apsaugos 

zonos 
pozonio 
plotas 
kv.m. 

Fizinio 
apsaugos 

zonos 
pozonio 
plotas 
kv.m. 

Atstumas iki 
planuojamos 

teritorijos 
(m) 

Karaliaus Vilhelmo 
kanalas 

25965 

1740000   

900  0  

  0 

Bandužių, Žardės 
senovės gyvenvietė 

31842 

213900   

800  ---  

  --- 

Žardės senovės 
gyvenvietė 

17132 

80000   

1100  2258000  

  --- 

Planuojama ūkinė veikla jokio poveikio esamoms kultūros vertybėms neturės. 
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 
 

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir 
erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas 
poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, 
sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir 
sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio 
tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą 
ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali 
padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); 
bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus 
patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių 
vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, 
sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, 
sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti 
poveikį: 

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą 
poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir 
visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį 
užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl 
kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų 
metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai; 

Poveikis aplinkai bus vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribose, kurios ribos 
nustatytos žemės sklypo dalies Minijos g. 180, Klaipėdos mieste, detaliojo plano, 
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimu 
Nr.T2-160 „Dėl žemės sklypo Minijos g. 180 detaliojo plano patvirtinimo“, sprendiniais.  

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms 
buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių 
sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų 
rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas 
poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui; 

Poveikio biologinei įvairovei nebus, nes planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 
nėra saugomų biotopų.  

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės 
apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių 
vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės 
žemės paskirties pakeitimo; 

Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma pastate 
su betonuotomis grindimis. Laivų krova bus vykdoma supakuotu produktu, kuris įtakos 
aplinkos taršai nedaro. 

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir 
požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, 
rekreacijai); 

Poveikio vandens telkiniams nebus, nes planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 
patalpoje. 

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro 
kokybei, mikroklimatui);  

Poveikis aplinkos orui yra apskaičiuotas ir, įvertinus aplinkos oro užterštumo 
foninius duomenis, pateiktus Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo 
departamento 2016-08-05 raštu Nr. (28.3)-A4-8023, neviršija ribinių verčių. 

Bitumo krovos metu, jį šildant ir aušinant į aplinkos orą numatoma išmesti 
lakiuosius organinius junginius (LOJ). Taip pat aplinkos oro taršą įtakos bitumo 
kaitintuvas, kuru naudojant gamtines dujas, kurias deginant išsiskiria anglies 
monoksidas (CO) ir azoto oksidai (NOx). 
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Aplinkos oro tarša bus vykdoma esamais, rekonstruotais stacionariais taršos šaltiniais. 
 

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai       

Cecho, baro ar  
kt. pavadinimas, 

gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų 

išmetimo 
trukmė, 

val./m. 
pavadinimas Nr. 

Koordinatės2 
aukštis, 

m 

išėjimo angos 

matmenys, m 
srauto greitis, m/s 

tempera-

tūra, C 

tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

X Y 

Bitumo kaitinimas Bitumo kaitintuvas 165 6172671 321514 12,0 0,5 1,0 70  1700 

Bitumo sandėliavimas talpyklose 

5000 m3 talpyklos alsuoklis 201 6172663 321569 10,0 0,3 0,1 0  8760 

5000 m3 talpyklos alsuoklis 202 6172624 321580 10,0 0,3 0,1 0  8760 

2000 m3 talpyklos alsuoklis 203 6172581 321592 10,0 0,3 0,1 0  8760 

2000 m3 talpyklos alsuoklis 204 6172527 321603 10,0 0,3 0,1 0  8760 

ICB 8 nava, bitumo iškrovimas Ventiliacijos vamzdis 170 6172641 321422 12,0 0,90 5,40 14 3,43 1700 

Bitumo krova į laivą Laivo alsuoklis 654/1 6172782 321152 10,0 0,50 5,0 19  1700 

 

Vertinant bitumo krovos aplinkos oro taršą kartu su Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-08-05 
raštu Nr.(28.3)-A4-8023 pateiktais duomenimis taip pat yra įvertinta galima foninė aplinkos oro tarša UAB „Dervos industrija LT“ kraunant naftos 
produktus ir išmetant analogiškus aplinkos oro teršalus. Bitumo krovai buvo atlikta atranka ir Aplinkos apsaugos agentūros 2016-08-08 raštu 
(28.3)-A4-8067 priimta galutinė atrankos išvada. 

 

Aplinkos oro teršalų išskyrimo ir išmetimo šaltinių į atmosferą parametrai 

Cecho, baro ar  
kt. pavadinimas, 

gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų 

išmetimo 
trukmė, 

val./m. 
pavadinimas Nr. 

Koordinatės2 
aukštis, 

m 

išėjimo angos 

matmenys, m 
srauto greitis, m/s 

tempera-

tūra, C 

tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

X Y 

ICB 9 nava, bitumo kaitinimas Bitumo kaitintuvas 171 6172632 321383 12,0 0,30  70 0,9 2000 

ICB 9 nava, bitumo išpilstymas Krovinių sandėliavimo patalpa 175 6172595 321357 12,0 0,90 5,60 14 3,56 2000 

ICB 9 nava, bitumo sandėliavimas Krovinių sandėliavimo patalpa 174 6172607 321395 12,0 0,90 5,40 14 3,43 8760 

 

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies 
pavadinimas 

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėm. 
vietoje 

 Išmetami teršalai 

Teršalo pavadinimas kodas 

kiekis 

srauto greitis, 
m/s 

temperatūra, 
ºC 

tūrio 
debitas, 
Nm³/s 

vienkartinis 

metinis, t 
g/s mg/Nm³ 

ICB 9 nava, bitumo kaitinimas  70 0,9 
Anglies monoksidas 177 0,0205   

Azoto oksidai 250 0,0403   

ICB 9 nava, bitumo išpilstymas 5,6 14 3,56  308 0,667   

ICB 9 nava, bitumo sandėliavimas 5,4 14 3,43  308 0,152   
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Bitumo išpilstymo, sandėliavimo ir krovos metu naudojami aplinkos oro taršos 
šaltinių ir išmetamų teršalų techninės charakteristikos: 

1. Bitumo šildytuvas. Šildytuvo deginiai (CO, NOx) bus šalinami 0,3 m skersmens, 
12 m aukščio, taršos šaltiniu Nr.165, kurio koordinatės X-6172671, Y - 321514. Deginių 
šalinimo debitas 0,9 m3/s. Gamtinių dujų sąnaudos - 170 m3 /val., 300000 m3 /metus. 

Teršalų emisijos apskaičiuojamos pagal CORINAIR 2013, 1.A.4 Small combustion 
GB2013: 

čia: CO NOx 

B – kuro išeiga, [m3/s]; 0,0472 0,0472 

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/m3]; 0,03349 0,03349 

E -emisijos faktorius [g/GJ]. 26 51 

Teršalo emisija, g/s 0,0411 0,0806 

B – kuro išeiga, [m3/metus]; 300000 300000 

Teršalo emisija, t/metus 0,261 0,512 

 
2. Bitumo talpyklos - 2 vnt. po 5000 m3 (taršos šaltinis Nr.201 ir Nr.202 ) ir 2 vnt. 

po 2000 m3 (taršos šaltinis Nr.203 ir Nr.204 ).  
Tarša bitumo talpykloms nustatoma pagal AB „Panevėžio keliai“ Rokiškio filialo 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. P2-5/022 (įsigaliojo nuo 2006 m. 
sausio 1 d.) inventorizuotų analogiškų įrenginių taršos dydžius: 

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis 

metinė, t/m 
vnt. maks. 

Bitumo 
saugykla 

003 LOJ 308 g/s 0,00008 0,001 

 
Priimama, kad vienos talpyklos vienkartinis taršos dydis – 0,00008 g/s, metinė 

tarša apskaičiuojama priimant, kad taršos šaltiniai Nr. 201-204 veikia 8760 val. per 
metus – 0,0025 t/metus. 

Kraunant iš automobilių ir vagonų LOJ  bus šalinami taršos šaltiniu Nr. 170, X - 
6172641, Y - 321422, aukštis - 12 m, skersmuo - 0,9 m, srauto greitis - 5,4 m/s, darbo 
laikas - 1700 val. 

Taršos šaltinio Nr. 170 tarša bitumo talpykloms nustatoma pagal AB „ORLEN 
Lietuva“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-Š.4-6/2015 
inventorizuotų analogiškų įrenginių taršos dydžius: 

Naftos 
produktų 
krovos 
cechas, 

baras Nr.2 
Autocisternų 
užpildymas 

bitumu 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Leidžiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis 

metinė, t/m 
vnt. maks. 

003 LOJ 308 g/s 1,5776 6,969 

 
Priimama, kad taršos šaltinio Nr. 170 vienkartinis taršos dydis – 1,5779 g/s, metinė 

tarša apskaičiuojama priimant, kad taršos šaltinis veikia 1700 val. per metus – 9,657 
t/metus. 

Kraunant bitumą į laivą, priimama, kad tarša kuri susidaro iškraunant automobilius 
ir geležinkelio cisternas, vyks ir neorganizuotu taršos šaltiniu Nr.654/1, aukštis - 10 m, 
skersmuo - 0,5 m, srauto greitis - 5 m/s, darbo laikas - 1700 val. Koordinatės: X - 
6172782,8 Y - 321152,2. Vienkartinis taršos dydis ir metinė tarša analogiški taršos 
šaltiniui Nr.170. 

 
  



 

16 

Aplinkos oro užterštumo prognozė: 
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų 

paketu „ISC-AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių 
kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės 
veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos 
hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010-2014 m. 
laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų 
valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas.  

Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje 
nustatomuose taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). 
Planuojamos  ūkinės veiklos teršalų skaidos modelyje sudarytas toks receptorių tinklas: 
stačiakampio formos tinklas, kurį sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 2000 
m; ilgis – 2000 m, atstumai tarp receptorių – 50 m. Teršalų koncentracijos modeliuojant 
skaičiuojamos 1,5 m aukštyje. 

Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu 
Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 
su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis 
atliekamas taikant atitinkamą procentilį: 

- azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis; 
LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 

AV-200 patvirtintos „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos“ nurodo, kad jeigu modelis neturi 
galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5-asis 
procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Tai 
buvo pritaikyta apskaičiuotoms lakių organinių junginių 1 valandos koncentracijoms. 

Foninė aplinkos oro tarša. Aplinkos oro foninis užterštumas vertinamas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu 
Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės 
veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis.  

Planuojama ūkinė veikla patenka į Klaipėdos Centro oro kokybės tyrimo stoties 
buferinę zoną, todėl foninės tarša nustatoma pagal šios stoties 2015 m. duomenys: 

anglies monoksidas – 290,0 µg/m3. 
azoto dioksidas – 16,1 µg/m3; 
LOJ foninė tarša įvertinama remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) 

aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų 
duomenimis, pateiktais Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo 
departamentas 2016-08-05 raštu Nr.(28.3)-A4-8023. Įvertinta šių įmonių esama tarša 
lakiaisiais organiniais junginiais: UAB "VAKARŲ BUITIS", UAB "BALTIC PREMATOR 
KLAIPĖDA", UAB "ELME TRANSPORTAS", UAB "VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA", 
UAB "VAKARŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS", UAB "VAKARŲ KORPUSŲ 
KONSTRUKCIJOS", UAB "WARTSILA BLRT LIETUVA", UAB "VAKARŲ LAIVYNAS". 

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų 
ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-
06-11 įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-
611 patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ 
ir pateiktos lentelėje. 
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Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės 

Teršalo pavadinimas 

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, µg/m3 

pusės 
valandos 

paros metų 

Anglies monoksidas - 10000 - 

Azoto dioksidas 200 - 40 

Lakūs organiniai 
junginiai 

50001 - - 

1-LR aplinkos ministerijos 2000 m. balandžio 20 d. rašte Nr. 60-05-1655 „Dėl lakiųjų 
organinių junginių (LOJ) normavimo, apskaitos ir jų išmetamo kiekio mažinimo 
galimybių" pateikta momentinė ribinė vertė; 
 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ir jų palyginimas su ribinėmis 
vertėmis pateikiami lentelėje. 
Apskaičiuotos didžiausios aplinkos oro teršalų koncentracijos 

Teršalas 

Ribinė vertė 

Apskaičiuotos 
didžiausios 

koncentracijos 
nevertinant foninės 

taršos 

Apskaičiuotos 
didžiausios 

koncentracijos 
įvertinus foninę taršą 

C maks. 
C maks./ 
ribinė 
vertė 

C maks. 
C maks./ 
ribinė 
vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

[µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Anglies monoksidas 
(CO) 

8 valandų 10000 7,419 0,0007 298,1 0,03 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 14,64 0,07 32,42 0,16 

metų 40 2,543 0,06 19,14 0,48 

Lakūs organiniai 
junginiai (LOJ) 

pusės 
valandos 

5000 296,9 0,06 301,6 0,06 

 
Didžiausios apskaičiuotos teršalų koncentracijos su įvertinta fonine tarša nei vieno 

teršalo atveju ribinių verčių neviršija. Didžiausios teršalų koncentracijos apskaičiuotos 
iki 100 m atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos. Didesniu atstumu – teršalų 
koncentracijos pastebimai mažėja ir susilygina su esama fonine tarša. 

 
Pateikiami visų teršalų sklaidos žemėlapiai: 
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Kvapai 
       Planuojamoje ūkinėje veikloje vykdant bitumo krovą galima tarša specifiniais naftos 
produktų kvapais. Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reglamentuoja didžiausią leidžiamą kvapo 
koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore, kuri yra 8 europiniai kvapo 
vienetai (8 OUE/m3).  
       Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos 
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo 
stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų 
kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 
Bitumo slenkstinė kvapo vertė priimta pagal Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių 

asociacijos tinklalapyje (http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837) 
nurodoma mažiausia naftos angliavandenilių kvapo pajutimo vertę - 0,3 mg/m3. Ši 
koncentracija atitinka 1 kvapo vienetą (OUE/m3). 
       Kvapo koncentracijos modeliavimas atliktas įvertinus skleidžiamo kvapo 
didžiausias emisijas kiekvienam taršos šaltiniui. Naudojamas emisijos matas – OUE/s. 
Kvapų emisijos (OUE/s) apskaičiuojamas pagal LOJ koncentraciją taršos šaltinio 
išmetamame sraute. Planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltinių kvapo emisijos 
pateikiamos  lentelėje. 
 

Planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos šaltinių kvapo emisijos 

Taršos 
šaltinis 

Teršalo 
pavadinimas 

Momentinė 
teršalo 

emisija, g/s 

Tūrio debitas, 
m3/s 

Kvapo 
slenksčio 

vertė, mg/m3 

Momentinė 
kvapo 

emisija, 
OUE/s 

170 LOJ 1,5779 3,4 0,3 1547 

201-204 LOJ 0,00008 0,007 1,3 9 

Nr.654/1 LOJ 1,5779 0,98 2,3 700 
 

       Kvapo sklaidos matematinis modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View 
programinę įrangą. Kvapų modeliavimo įvesties duomenys ir taršos šaltinių fiziniai 
parametrai analogiški kaip ir oro teršalų sklaidos modeliavime. Apskaičiuotos vienos 
valandos vidurkio kvapo koncentracijos (OUE/m3) aplinkos ore, naudojant 98 procentilį, 
lyginamos su ribine HN 121:2010 nustatyta verte – 8 OUE/m3. Gauti kvapų modeliavimo 
rezultatai pateikiami  lentelėje. 
 

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalas 

Ribinė vertė 
Apskaičiuota 
didžiausia kvapo 
koncentracija 

vidurkis OUE/m3 OUE/m3 

vnt. 
dalimis 
ribinės 
vertės 

Kvapai 1 valandos 8 0,13 0,02 
 

       Atliktas planuojamos ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas 
parodė, kad didžiausia kvapų koncentracija vienos valandos vidurkio intervale sieks apie 
0,13 OUE/m3, ir neviršys ribinės 8 OUE/m3 vertės. 
       Esama foninė tarša gali būti formuoja šiuo metu vykdomų ūkinių veiklų, tačiau 
planuojama ūkinė veikla jai įtakos neturės, kadangi jos didžiausios kvapo koncentracijos 
siekia tik apie 2 proc. ribinės vertės. 
       Pateikiama kvapo sklaidos skaičiavimo garfika. 

http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837
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Aplinkos triukšmas 

        Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu gautus rezultatus palyginant 

su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais 

didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Planuojamoje ūkinėje veikloje (PŪV) 

prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“ reglamentuojamus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius 

gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo.  

       Skaičiuojant prognozuojamus triukšmo rodiklius įvertinami visi PŪV (technologinė 

įranga pastate, autocisternos, geležinkelis) triukšmo šaltiniai. 

 

Triukšmo šaltiniai 

        Technologinė įranga pastate. Priimama, kad PŪV technologinės įrangos triukšmas 

pastato viduje sieks - 85 dBA. Skaičiuojant triukšmą PŪV pastato  dalies išorinės sienos 

vertinamos kaip vertikalūs plotiniai triukšmo šaltiniai. Pastato sienos – plytų mūras. 

Tokių sienų garso izoliavimo rodiklis – 49 dBA, parenkamas pagal CadnaA programos 

duomenų šaltinius (standartas VDI2571). Technologinės įrangos darbo laikas nuo 6 val. 

iki 18 val. 

        Transportas. PŪV galimi mobilūs triukšmo šaltiniai – autocisternos ir geležinkelio 

transportas. Numatomas krauti bitumas bus transportuojamas automobiliais ir 

geležinkelio cisternomis.  Planuojamas automobilių srautas 25 000 vnt. automobilių į 

metus, 100 vnt. automobilių per dieną, 9 vnt. automobilių per valandą. Planuojamas 

geležinkelio cisternų srautas 8 500 vnt. per metus, 33 vnt. vagonų per dieną, 3 vnt. 

vagonų per valandą. 

 
Triukšmo šaltinių schema. 
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Triukšmo lygio prognozė 

       Triukšmo skaičiavimo programinė įranga ir metodikos 

       Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje naudoti žemės sklypo dalies 

teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer 

Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – programinė 

įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir 

prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos visos akustinių taršos šaltinių grupės 

(pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Są jungoje ir Lietuvoje 

galiojančios metodikos ir standartai: 

 pramoninės veiklos triukšmui – ISO 9613; 

 geležinkelio triukšmui - SRM II; 

 kelių transporto triukšmui - NMPB-Routes-96. 
Pagal HN 33:2011 PŪV buvo apskaičiuoti prognozuojamas triukšmo rodikliai - Ldienos, 

kuris apibrėžiamas, kaip: 

 dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo 
sukelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas 
vienerių metų dienos laikotarpiui. 

       Kiti įvesties parametrai 

       Prognozuojami triukšmo lygiai skaičiuojami 1,5 m aukštyje. Teritorija, kurioje 

atliekami triukšmo skaičiavimai yra dalinai užstatyta, todėl esami ir planuojami statiniai 

veikia kaip triukšmo sklidimo barjerai. Visi esami ir planuojami statiniai buvo įvertinti 

triukšmo skaičiavimo modelyje.  

 

 
2 pav. Triukšmo skaičiavimo vietovės erdvinis modelis. 

 

          Prognozuojami PŪV triukšmo rodikliai 

         Atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, PŪV prognozuojamas dienos 
triukšmo rodiklis ties Klaipėdos uosto ribomis, nei gyvenamoje ir visuomeninės 
paskirties aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau 
- HN 33:2011) reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių 
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.  
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Apskaičiuoti prognozuojami PŪV triukšmo rodikliai 

Vieta 

Apskaičiuotas didžiausias triukšmo rodiklis, 

dBA 

Ldienos 

Klaipėdos uosto riba riba 46 

Gyvenamoji aplinka (Kintų g. 13) 36 

  

HN 33:2011 ribinė vertė 55 

 

Pateikiamas triukšmo sklaidos žemėlapis. 
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28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, 
nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač 
vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, 
paaukštinimas, lyginimas); 

Poveikio kraštovaizdiui nebus, nes veikla planuojama esamame urbanizuotame 
kraštovaizdyje. Naujos statybos, įgalinančios keisti kraštovaizdį, nėra numatomos. 

 
28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, 

statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, 
vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui); 

Neigiamas poveikis meterialinėms vertybėms nenumatomas.  
 
28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, 

vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės). 

Poveikio kultūros paveldui nebus, nes planuojamos ūkinės veiklos teritorija 
nepatenka į kultūros vertybių apsaugos zoną. 

 
29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 
Planuojamos ūkinės veiklos galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų 

veiksnių sąveikai nenumatomas. 
 

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį 
lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių 
(pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems 
veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl 
ekstremalių įvykių ir/arba ekstremalių situacijų, nenumatomas. 

 
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 
Tarpvalstybinio poveikio nebus. 
 
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių 

numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba 
užkirsti jam kelią. 

Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią yra 
šios:  

1. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik uždarose patalpose, kas įgalina 
sumažinti triukšmo sklidimą į aplinką bei užtikrina geresnę aplinkos oro teršalų 
sklaidą dėl aukštų stacionarių taršos šaltinių su priverstine ventiliacija. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos įtaka yra apribota 80 m sanitarinės apsaugos zona, 
o tai užtikrina, kad taršai jautrios teritorijos plėtra nepriartės prie planuojamos 
ūkinės veiklos objekto ir įgalins išvengti poveikį gyventojų sveikatai.  

 
PRIEDE PATEIKIAMI DOKUMENTAI: 
 

1. Teritorijos detaliojo plano išrašas. 
2. Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas. 
3. Saugos duomenų lapai. 
4. Aplinkos oro užterštumo foniniai duomenys, pateikti Aplinkos apsaugos 

agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-08-05 raštu Nr. (28.3)-
A4-8023. 

 
Projekto vadovas    Rolandas Aušra 
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TERITORIJOS DETALIOJO PLANO IŠRAŠAS 
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PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 
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APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO FONINIAI DUOMENYS 
 

(DUOMENYS, PATEIKTI EXCEL FORMATU ČIA NEPRIDĖTI, TAČIAU 
SKAIČIAVIMUOSE YRA ĮVERTINTI) 
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