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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŢSAKOVO) AR 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA 

INFORMACIJA 

 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

(UŢSAKOVĄ) 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (uţsakovo) kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). 

 

1.1. Įmonė 

UAB „Baltijos klintis“, įmonės kodas 304171133,  

Direktorius - Antanas Jokumaitis.  

Įmonės registracijos paţymėjimas pridedamas priede Nr. 1.  

 

1.2. Adresas korespondencijai, telefonas, faksas ir t.t. 

Adresas: Lašupio g. 17, Dovilai, LT-96225 Klaipėdos r.,  

Tel. , el. paštas: info@baltickalk.lt  

 

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos 

organizatoriaus (uţsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).  

 

PŪV rengėjas: 

 

MB „Ekuvos projektai“,  

Kretingos g. 57-18, Klaipėda 

Tel.: +370 615 12367; 

el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com 

 

 

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 – statybinių atliekų perdirbimas. Planuojamos ūkinės veiklos atranka 

dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo atliekama pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.2. Statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms 

šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimas. 
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4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: ţemės sklypo plotas ir 

planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas uţstatymo 

plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręţiniai, 

kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inţinerinė infrastruktūra 

(pvz. inţineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo 

komunikacijos). 
Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas - planuojama vykdyti Statybininkų 

g. 99 (ankstesnis adresas Statybininkų g. 26), Venta, Akmens rajonas. PŪV bus vykdoma  5,8625 ha. 

ţemės sklype (Kad. Nr. 3255/0001:206), kurio unikalus Nr. 4400-0314-4174. Sklypo ţemės paskirtis – 

kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Ţemės sklypas nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos Respublikai.  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija 

pateikta priede Nr. 2. Anksčiau ţemės sklype veiklą vykdė UAB „Švaros era“, kuriai šiuo metu pradėta 

bankroto procedūra, paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. 

Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, skalda, 

statybinis lauţas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m
3
 tūrį. Tikslas – siekiant 

sutvarkyti ţemės sklypą planuojama sklype esančias atliekas perdirbti t.y. atliekos bus sijojamos ir 

atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, 

klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša (pvz. dirvoţemio 

rūgštingumui maţinti ir pan.) arba kaip statybinė medţiaga (pvz. skalda). Atliekomis yra padengta 1.158 

ha ţemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medţiais. Šiuo metu sklype nėra vykdoma jokia veikla, jį 

juosia apsauginis griovys ir pylimas, uţ jų – krūmokšniais apaugusios pievos, kurios į pietus nuo 

sklypo – įmirkusios.  Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z: 

Pagaminimo metai - 2014; serijos numeris - K0680218; uţkraunamos medţiagos: skalda, ţvyras, 

trupintas betonas, asfaltas ir gamtiniai rieduliai iki max. 150 mm dydţio; uţkrovimo našumas: iki 

250 t/h priklausomai nuo uţkraunamos medţiagos sudėties ir rūšies. Atsiţvelgiama ir į uţkraunamų 

medţiagų (pvz., po pirminio trupinimo) atitinkamo kiekio dydį ir galutinio produkto dalelių dydį. 

Transportavimo gabaritai: ilgis: 13210 mm; plotis 2500 mm; aukštis 3200 mm; svoris apie 20 t. 

Uţkrovimo bunkeris: 6 m³ su paverčiamomis grotomis, kurios valdomos nuotoliniu būdu; Dviejų 

lygių sijojimo: įrenginys plotis: 1370 mm, ilgis 3050 mm apatinis sietas: 2440 mm; Vikšrinė 

vaţiuoklė D 3; Dyzelinė hidraulinė pavara: CAT dyzelinis variklis, 63 kW; Elektrinė valdymo 

sistema su nuotolinio bunkerio grotelių valdymu. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos 

pateiktos priede Nr. 3. 

Esant poreikiui teritorijoje administraciniams ir buitiniams poreikiams numatoma pastatyti 1-3 

mobilius namelius (konteinerius, vagonėlius ar kt.). Jokių kitokių statinių neplanuojama statyti. 

Griovimo darbų ar gręţinių įrengimo taip pat neplanuojama. Geriamas vanduo tiekiamas specialioje 

taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ţemės sklype nėra. Per metus 
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numatoma buitinėms reikmėms sunaudoti iki 30 m3 vandens. Technologiniame procese vanduo 

nenaudojamas. Šiuo metu sklype ir prie jo yra įrengti privaţiavimo keliai sunkiasvorei technikai, 

elektros energijos gamybai bus naudojami mobilūs elektros generatoriai arba gavus reikiamus leidimus 

bus pasijungta prie centralizuotų tinklų. Kitokio pasijungimo prie inţinerinių tinklų nenumatoma.  

Atliekomis padengta yra 1.158 ha ţemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medţiais. Ţemės 

sklypas į saugomas teritorijas ir sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Vadovaujantis 2016-06-29 

Lietuvos geologijos tarnybos raštu Nr. (6)-1.7-2469 (raštas pridedamas priede Nr. 4) pagal 

„Cheminėmis medţiagomis uţterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ sklypas 

yra priskiriamas IV grupės maţai jautrioms taršai teritorijoms. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi 

Ventos miesto pramoninėje dalyje: 

 

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo vieta  
(Šaltinis: http://www.regia.lt) 

 

Ţemės sklypui, kuriame bus vykdoma PŪV (unikalus Nr. 4400-0314-4174), nustatytos 

specialios ţemės ir miško naudojimo sąlygos: 

› XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų 

vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudţiama tokia ūkinė veikla. 

Numatomi įrengti giluminiai gręţiniai, kurių gylis viršija 300 m – nenumatoma. 

Numatomi griovimo darbai – nenumatomi.  
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5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai 

(planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).  

 

Veiklos pavadinimas: Statybinių atliekų perdirbimas, Statybininkų g. 99, Venta,  Akmenės raj.  

Produkcija: Atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 

– 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai,  skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip 

trąša arba kaip produkcija trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvoţemio 

rūgštingumo maţinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba 

kaip statybinė medţiaga (pvz. skalda).  

Numatomi pajėgumai: priklausomai nuo uţkraunamos medţiagos sudėties ir rūšies 

planuojama per metus perdirbti 10 000 – 20 000 t. atliekų: 

 Trąšos t.y. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvoţemio rūgštingumo maţinimui 

(kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais (pvz. dirvoţemio 

rūgštingumui maţinti ir pan.) priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 18000 t/m. 

 Statybinės medţiagos (pvz. skalda) priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 2000 t/m. 

 

Veiklos pobūdis bei technologijos:  

Ūkinės veiklos vykdymo schema 

 

 

Statybinės atliekos esančios ţemės 

sklype, adresu Statybininkų g. 99, 

Venta, Akmenės r. 

 

Atliekos perdirbamos t.y. 

sijojamos ir atskiriamos 

pagal rūšį, frakciją ir kt. 

Gauta produkcija, 

priklausomai nuo jos 

kokybės, bus parduota 

kaip trąša arba trąšos 

gamybai 

Atliekos, netinkamos perdirbimui 

perduodamos atitinkamiems 

atliekų tvarkytojams 

 

Dalis gautos produkcijos, 

priklausomai nuo jos 

kokybės, bus panaudota, 

kaip statybinė medţiaga 

pvz. skalda ir pan. 
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Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, skalda, 

statybinis lauţas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m
3
 tūrį. PŪV tikslas – 

sutvarkyti ţemės sklypą ir perdirbti sklype esančias atliekas t.y. atliekos bus sijojamos ir 

atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, 

klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša arba kaip produkcija 

trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvoţemio rūgštingumo maţinimui 

(kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba kaip statybinė medţiaga 

(pvz. skalda).  

Įvertinus tai, kad anksčiau veikusiame inertinių atliekų sąvartyne buvo deponuojamos gesintos 

kalkės, klinties ir kitos atliekos, todėl planuojama, kad perdirbus sklype esančias atliekas bus 

gaunama 40-80 proc. (nuo viso atliekų kiekio) produkcijos skirtos dirvoţemio rūgštingumo 

maţinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais). Atsiţvelgus į 

esamą situaciją (didţioji dalis šiuo metu Lietuvos rinkoje įsigyti siūlomų kalkinimo medţiagų yra miltų 

struktūros, tolygus jų įterpimas į dirvą yra itin problemiškas; pagal pirkėjų poreikius), todėl gavus 

produktą ir atlikus reikalingus tyrimus bus sprendţiama ar granuliuoti gautą produktą ar parduoti 

kaip miltų struktūros. Panašią veiklą šiuo metu vykdo netoliese veikianti įmonė UAB „Mortar 

Akmenė“, kuri iš AB „Akmenės cementas“ susidarančių šalutinių gamybos produktų gamina 

granuliuotą kalkinimo medţiagą „Kalktrąšę V“ ir „Kalktrąšę HUM“. Tai produktas, kuriame yra 

rūgštingumą maţinančių kalkinimo savybių bei dirvos maitinimui skirtų junginių MgO (magnio oksido) 

SO3 (sieros oksido), K2O (Kalio oksido), Fe2O3 (Geleţies oksido).  

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z (Pagaminimo metai - 

2014; Serijos numeris - K0680218; Uţkraunamos medţiagos: Skalda, ţvyras, trupintas betonas, 

asfaltas ir gamtiniai rieduliai iki max. 150 mm dydţio; Uţkrovimo našumas: iki 250 t/h 

priklausomai nuo uţkraunamos medţiagos sudėties ir rūšies. Atsiţvelgiama ir į uţkraunamų 

medţiagų (pvz., po pirminio trupinimo) atitinkamo kiekio dydį ir galutinio produkto dalelių dydį; 

Transportavimo gabaritai: ilgis: 13210 mm; plotis 2500 mm; aukštis 3200 mm; svoris apie 20 t. 

Uţkrovimo bunkeris: 6 m³ su paverčiamomis grotomis, kurios valdomos nuotoliniu būdu; Dviejų 

lygių sijojimo: įrenginys plotis: 1370 mm, ilgis 3050 mm apatinis sietas: 2440 mm; Vikšrinė 

vaţiuoklė D 3; Dyzelinė hidraulinė pavara: CAT dyzelinis variklis, 63 kW; Elektrinė valdymo 

sistema su nuotolinio bunkerio grotelių valdymu.  
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Planuojamų tvarkyti teritorijos vaizdas pateikiamas ţemiau esančiuose paveikslėliose: 

 

Planuojamos sutvarkyti teritorijos vaizdas 

 

6. Ţaliavų naudojimas; cheminių medţiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant 

ir pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir 

kategoriją); radioaktyviųjų medţiagų 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 

ţaliavų ir medţiagų preliminarus kiekis. 

 

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu ţaliavų, pavojingų cheminių medţiagų ir 

preparatų, radioaktyviųjų medţiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas nenumatomas. 

 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, ţemės, 

dirvoţemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas). 

 

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), 

visų pirma vandens, ţemės, dirvoţemio, biologinės įvairovės naudojimas nenumatomas. 

Technologiniame procese gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) nenaudojami. Vykdant 

planuojama veiklą dirvoţemio taršos ar erozijos nebus. Bus gerinama aplinkos kokybė, nes bus 

perdirbamos atliekos ir tvarkomas atliekomis uţterštas sklypas. Geriamas vanduo tiekiamas 

specialioje taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ţemės sklype nėra. 

Per metus numatoma buitinėms reikmėms sunaudoti iki 30 m
3
 vandens. 

 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį. 

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z, kurio veikimui per 

metus reikės iki 8,5 t. dyzelinio kuro. 
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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. 

 

Sklype esančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m geguţės 3 

d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimais (Ţin., 2011, Nr. 57-

2721) ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Visais atvejais atliekų tvarkymas bus 

vykdomas taip, kad nekeltų pavojaus ţmonių sveikatai bei aplinkai. 

Ţemės sklype esančių atliekų perdirbimo metu gali susidaryti gali susidaryti nedidelis kiekis 

perdirbimui netinkamų atliekų, kurios bus perduodamos atitinkamiems licencijuotiems atliekų 

tvarkytojams. Pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas, nes ţemės sklype buvo šalinamos tik 

nepavojingos atliekos. Informacija apie planuojamas tvarkyti atliekas, bei jų kiekius pateikti ţemiau 

esančioje lentelėje. 

 

Informacija apie tvarkomas ir susidarančias atliekas 

Atliekos 

 

Pavojingumas 

Tvarkymas 

Numatomas kiekis 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

atliekos 
pavadinimas 

t/m 

1 2 3 4 5 

Tvarkomos atliekos 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 

01, 17 09 02 ir  

17 09 03 

Ţemės sklype 

esančios mišrios 

statybinės 

inertinės atliekos 

Nepavojingos 10000-20000 

Tvarkymo metu susidarančios atliekos 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

Nepavojingos 5 

17 09 04 
Mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 

Perdirbimui 

netinkamos 

rūšies ar 

frakcijos 

statybinės 

atliekos 

Nepavojingos 50 

191212 

Kitos mechaninio apdorojimo 

atliekos (įskaitant medţiagų 

mišiniu) 

Išrūšiuotos 

mechaninio 

apdorojimo 

atliekos 

(įskaitant 

medţiagų 

mišinius) 

Nepavojingos 50 
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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas. 

Buitinių ar gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame 

procese nenaudojamas. Paviršinės nuotekos nėra atskirai tvarkomos, nes teritorijoje nėra kieta 

danga įrengtų aikštelių ar pastatų. Teritoriją juosia apsauginis griovys ir pylimas. Paviršinės 

(lietaus) nuotekos susigeria į ţemę arba patenka ant ţaliųjų plotų.  

 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvoţemio, vandens teršalų, nuosėdų 

susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija. 

 

Stacionarių oro taršos šaltinių nebus, šildymas neplanuojamos, katilinės nebus rengiamos. 

Planuojamoje ūkinėje veikloje nėra kriterijų, kurie pagal savo galią ar kiekius patenka į norminius 

kriterijus, kurie nustato išmetimo vertinimą, todėl PŪV neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui.  

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis gali būti vertinamas mobilus sijotuvas 

Kleemann MS14Z. Degant kurui transporto priemonių vidaus degimo varikliuose į aplinkos orą 

išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir kt.  

Įvertinus esamą situaciją galima daryti išvadą, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos 

atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės neţymiai ir neviršys 

leidţiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų normų ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui. 

Atmosferos teršalų skaičiavimai pateikti priede Nr. 5. 

 

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija. 

 
Planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, neigiamą poveikį aplinkai sukeliančių, vibracijos, šviesos, 

jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės šaltinių nebus. Statybinių atliekų 

sijojimui naudojama mobili įranga atitiks Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko 

sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidţiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus. 

Lietuvos higienos normoje HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" pateikti ribiniai dydţių vykdant planuojamą ūkinę veiklą nebus 

viršijami. Greta planuojamos ūkinės veiklos gyventojų nėra, numatyta teritorija yra atokiau nuo 

gyvenamosios aplinkos. Artimiausi gyvenami namai – pietvakarių kryptimi kitapus geleţinkelio Slyvų 

gatvėje, t.y. daugiau kaip uţ 400 metrų. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos pateiktos priede 

Nr. 3. Esant poreikiui (t.y. gavus atsakingų institucijų nurodymus) pradėjus vykdyti ūkinę veiklą bus 

atlikti instrumentiniai triukšmo matavimai. 
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13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai 

organizmai) ir jos prevencija. 

 

Biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

 

 

14. Planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., 

gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, ţemės drebėjimų)) ir 

(arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; 

ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija. 

 

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, teritorijoje esant poreikiui 

bus sukomplektuotos avarijų likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), įvykus gaisrui, 

nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.  

 

 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika ţmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro 

uţterštumo). 

Planuojama veikla nekels rizikos ţmonių sveikatai, kadangi specifinė vandens ir oro tarša 

nenumatoma. Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geleţinkelio Slyvų 

gatvėje, t.y. daugiau kaip uţ 400 metrų. 

 

 

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

teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, ţemės ūkio) plėtra 

gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).  

 

PŪV vieta yra neurbanizuotoje, pramoninėje Ventos miesto dalyje ir pagal Ventos miesto 

bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos gretimybėse gyvenamųjų teritorijų plėtra 

nenumatoma. Pagal Akmenės rajono bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje ir jos 

gretimybėse numatyta pramonės ir sandėliavimo teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos. 

Netoliese esantys objektai: atliekų tvarkytojas UAB „Vaidva“ (1,2 km); UAB „Mortar Akmenė“ 

(1,2 km.), kuri gamina granuliuotą kalkinimo medţiagą; Akmenės geleţinkelio stotis (0,9 km.); 

UAB „Bigso“ (0,35 km.) gamina kartonines ir plastikines dėţes. Numatant atliekų perdirbimą šioje 

atliekų tvarkymo veikloms tinkamoje teritorijoje atliekos bus perdirbamos ir koncentruojamos 

vienoje vietoje, taip išsaugant kitas teritorijas nuo taršos atliekomis.    
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Pagal LR Vyriausybės 1995 m. gruodţio 29 d. nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų ţemės ir miško naudojimo 

sąlygų patvirtinimo" įstatymą planuojamai veiklai - statybinių atliekų perdirbimas - SAZ 

nenustatyta. 

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos 

zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklės" planuojamai veiklai - statybinių atliekų perdirbimas - SAZ 

nenustatyta.  

 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. 

 

Planuojamą veiklą numatoma pradėti 2016 metų IV ketvirtį. Eksploatacijos laikas priklausys 

nuo daugelio veiksnių (ekonominių, socialinių ir kt.), todėl šiuo metu nevertinamas. 
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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, ţemėlapis su 

gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame ţemėlapyje, kitose grafinės 

informacijos pateikimo priemonėse apibrėţta planuojama teritorija, planų mastelis 

pasirenkamas atsiţvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė 

veikla gali paveikti, dydţius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti 

planuojamos teritorijos ţemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė 

nuoma); ţemės sklypo planas, jei parengtas.  

 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas Statybininkų g. 99 (ankstesnis 

adresas Statybininkų g. 26), Venta, Akmenės r.   PŪV bus vykdoma  5,8625 ha. ţemės sklype (Kad. 

Nr. 3255/0001:206), kurio unikalus Nr. 4400-0314-4174. Sklypo ţemės paskirtis – kita, naudojimo 

būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Ţemės sklypas nuosavybės teise priklauso 

Lietuvos Respublikai. Anksčiau ţemės sklype veiklą vykdė UAB „Švaros era“, kuriai šiuo metu 

pradėta bankroto procedūra, paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių 

biuras“. Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, 

skalda, statybinis lauţas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m
3
 tūrį. Tikslas – 

siekiant sutvarkyti ţemės sklypą planuojama sklype esančias atliekas perdirbti t.y. atliekos bus 

sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją ir rūšį. Gautas produktas bus parduodamas kaip 

trąša (pvz. dirvoţemio rūgštingumui maţinti ir pan.) arba kaip statybinė medţiaga (pvz. skalda). 

Atliekomis padengta yra 1.158 ha ţemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medţiais. Šiuo metu 

sklype nėra vykdoma jokia veikla, jį juosia apsauginis griovys ir pylimas, uţ jų – krūmokšniais 

apaugusios pievos, kurios į pietus nuo sklypo – įmirkusios. 

 

Ţemės sklypo planas 
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PŪV vieta Ventos miesto atţvilgiu 

 

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų ţemės sklypų ar teritorijų funkcinis 

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė ţemės naudojimo paskirtis ir 

būdas (būdai), nustatytos specialiosios ţemės 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). 

 

Sklypo ţemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Ţemės sklypui, kuriame bus vykdoma PŪV (unikalus Nr. 4400-0314-4174), nustatytos specialios 

ţemės ir miško naudojimo sąlygos: 

› XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos ); 

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų 

vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudţiama tokia ūkinė veikla. Ţemės sklypas 

ribojasi pievomis ir krūmais bei medţiais apaugusiais laukais. Remiantis Ventos miesto teritorijos 

bendruoju planu nagrinėjama teritorija patenka į teritoriją, kurios funkcinė zona – bendrojo naudojimo 

teritorijos, todėl PŪV Ventos miesto teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams 

neprieštarauja. 
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Ištrauka iš Ventos miesto teritorijos bendrojo plano 

 

Planuojama teritorija yra rytinėje Ventos miesto dalyje, pramoninėje neurbanizuotoje 

teritorijoje. Ţemės sklypas ribojasi pievomis, krūmais bei medţiais apaugusiais laukais ir miškais.  

Veiklai vanduo nenaudojamas, nuotekos nesusidaro, sanitarinių mazgų neplanuojama, todėl 

pasijungimas prie centralizuotų miesto vandentiekio bei buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų 

neplanuojamas. Šildymas – nenumatomas. Vandens telkinių planuojamoje teritorijoje nėra. PŪV 

teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.  

 

 

 

 

 

Planuojama 

ūkinė veikla 
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Ţemėlapis su gretimybėmis 

 

1. Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geleţinkelio Slyvų gatvėje, t.y. 

daugiau kaip uţ 400 metrų.  

2. Ventos socialinės globos namai – pietryčių kryptimi, kitapus miško t.y. apie 0,5 km. 

VšĮ Ventos ambulatorija – apie 2,1 km. 

Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla – apie 1,7 km. 

Akmenės rajono Ventos gimnazija – apie 1,8 km. 

 

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išţvalgytus ţemės gelmių telkinių išteklius 

(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvoţemį; 

geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliauţos), geotopus, 

kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje 

(https://epaslaugos.am.lt/)  

 

Informacijos apie ţemės sklype ar jo gretimybėse įţvalgytus ţemės gelmių telkinių išteklius 

nėra. Kadangi PŪV teritorija į karstinę teritoriją nepatenka, teritorijoje kartografavimo gręţinių 

nėra, todėl geologinių procesų ar reiškinių (pvz. erozija, nuošliauţos ir kt.) nenumatoma.  

 

 

 

Planuojama 

ūkinė veikla 

https://epaslaugos/
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21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos 

kraštovaizdţio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis 

CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdţio konvencijos 

įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdţio politikos krypčių aprašu 

(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdţio erdvinės 

struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija 

(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu poţiūriu 

Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos 

kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapyje ir paţymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, 

V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.  

 

Teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdţio natūralumo apsaugos zonas. Pagal 

Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapį, planuojamos ūkinės veiklos teritorija 

patenka į V1H2-d indeksu paţymėtą teritoriją, kurios vizualinis dominantiškumas yra „a“.  

 

 
Lietuvos kraštovaizdţio vizualinės struktūros ţemėlapis 

 

Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai:  

1. Vertikalioji sąsklaida (erdvinis despektiškumas) 

V1 – neţymi vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 

lygemnų videotopų kompleksais) 

2. Horizontalioji sąsklaida (erdvinis atvirumas):  

H2 – vyraujančių pusiau atvirų didţiąja dalimi apţvelgiamų erdvių kraštovaizdis.  

3. Vizualinis dominantiškumas  

a – kraštovaizdţio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų 

kompleksas. 

 

 

 

 

 

http://www/
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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. 

 

Planuojamai teritorijai nėra nustatytas saugomos teritorijos statusas, ji nėra priskirta Europos 

ekologinio tinklo Natūra 2000 teritorijai ir su tokiomis teritorijomis nesiriboja. Artimiausios 

saugomos teritorija: (1) Ventos upės slėnis (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKMB002, 

Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Grieţlės (Crex crex), tulţių (Alcedo atthis) apsaugai) – 1,2 

km., (2) Uţpelkių pievos (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0004, Priskyrimo Natura 

2000 tinklui tikslas: 6530, Miškapievės; 6210, Stepinės pievos ir kt.)  – 4,3 km, (3) Kamanų pelkė 

(Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0001, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3160 

Natūralūs distrofiniai eţerai; 6410 Melvenynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos ir kt.) – 6,7 km 

atstumu.  

 

Artimiausios saugomos teritorijos 

Kadangi nei PŪV teritorijoje, nei artimoje gretimybėje „Natura 2000“ teritorijų nėra, todėl 

Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo 

„Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga ir neteikiama. 

2 

Planuojama 

ūkinė veikla 
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23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos reţimą; 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).  

Teritorija nepatenka į miškus ir apsaugos reţimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų 

apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt. Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki greta esančių miškų 

apie 100 m.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis miškų atţvilgiu 

Ţemės sklype ir greta jo nei pelkių nei durpynų nėra. Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki 

artimiausių pelių ir durpynų daugiau kaip 4-5 km.  

 
Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis pelkių ir durpynų atţvilgiu 

Planuojama 

ūkinė veikla 

Planuojama 

ūkinė veikla 
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24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poţiūriu teritorijas – vandens pakrančių 

zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos 

zonas ir juostas ir pan.  

 
Teritorija nepatenka į jautrias aplinkos apsaugos poţiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, 

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

ir pan. Iki Vervedţio upelio yra apie 0,5 km Šiaurės vakarų kryptimi. Iki Eglesio upelio yra apie 0,48 

km Pietų kryptimi. Artimiausi veikiantys poţeminio vandens gavybos gręţiniai Nr. 9478 ir 8308 yra 

apie 450 m. į pietryčius Paeglesių – Ventos pensionato vandenvietėje, bei Nr. 39801 apie 440 m. į 

Šiaurės Vakarus nuo PŪV teritorijos. 

 

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

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

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje potencialių taršos ţidinių nebuvo, tyrimai neatlikti. 

Gretimybėse yra objektų įtrauktų į geologinės aplinkos potencialių taršos ţidinių  (PTŢ) sąrašą: uţ 

800-1500 m. į Šiaurės Vakarus nuo PŪV vietos  yra degalinė, naftos bazės ir technikos kiemas, 

priskirti ypatingai didelio pavojingumo PTŢ Nr. 1010, 10144, 10145, 10146. 

 

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos 

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

 

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Ventos miesto pramoninėje dalyje. Ventos miestas 

įsikūręs Akmenės rajono savivaldybėje, tarp Viekšnių (12 km) ir Papilės (9 km). Yra Ventos Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baţnyčia (pastatyta 2009 m.), biblioteka (nuo 1961 m.), 

paštas. Dabartinėje miestelio vietoje 1935 m. įkurta kalkių degykla AB „Kalkės“, su dviem 

degyklomis. Tuomet čia buvo degama daugiau nei 1/3 visos Lietuvos kalkių. Po Antrojo pasaulinio 

karo 6 km nuo dabartinio miesto pastatytas Ventos statybinių medţiagų kombinatas, gaminęs 

silikatines plytas, šiferį, bitumo plyteles ir kitas statybines medţiagas. Augant gamyklai ir jos 

darbuotojų skaičiui, 1966 m. gruodţio 30 d. sujungti Bausko ir Purvių II kaimai, o vietovė 

pavadinta Ventos darbininkų gyvenviete. 1978 m. balandţio 18 d. ji tapo miesto tipo gyvenviete (iki 

tol tai buvo didţiausias Lietuvoje kaimas), 1995 m. miestu. Gyventojų skaičius - apie  2 355.  

 

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Akmen%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1niai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Papil%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ventos_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Nekaltojo_Prasid%C4%97jimo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ventos_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Nekaltojo_Prasid%C4%97jimo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://sites.google.com/site/ventosbiblioteka/home
https://lt.wikipedia.org/wiki/1961
https://lt.wikipedia.org/wiki/1935
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalk%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antrasis_pasaulinis_karas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antrasis_pasaulinis_karas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plyta
https://lt.wikipedia.org/wiki/1966
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_30
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bauskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Purviai_II
https://lt.wikipedia.org/wiki/1978
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_18
https://lt.wikipedia.org/wiki/1995
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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). 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nekilnojamų kultūros vertybių nėra. Iki artimiausių 

Kultūros registre įregistruotų vertybių: 1. Senosios neveikiančios kapinės (kodas 12787) atstums 

apie 2,2 km. 2. Ţerkščių k. senosios kapinės (kodas 4179) atstums apie 2,3 km. 

 

 

Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės 

(Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/heritage/) 

 

Planuojama 

ūkinė veikla 

http://kvr.kpd.lt/heritage/
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

 

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsiţvelgiant 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 pradţią, trukmę, daţnumą ir grįţtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, 

lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, uţlieti ţuvų nerštavietes, sukelti 

eroziją, nuošliauţas); 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 sumaţinti vandens debitą, sutrikdyti 

vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumaţinti ištirpusio 

vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumaţinti 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 (atsiţvelgiant į foninį uţterštumą) 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;  

 

Gyvenimo sąlygos pirmiausia suprantamos kaip oro, maisto, vandens bei kai kurių fizikinių 

faktorių kokybė ţmogaus gyvenamojoje vietoje. Planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo 

poveikio gyvenamajai aplinkai, nes šalia teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla nėra 

gyvenamųjų teritorijų, šalia nėra rekreacinių teritorijų, visuomeninių pastatų. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų 

kiekiai padidės neţymiai ir neviršys leidţiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų. Veikla bus 

vykdoma ţemės sklypo, kuriame veikė statybinių atliekų sąvartynas, veiklos tikslas – perdirbti 

sklype esančias statybines atliekas ir sutvarkyti teritoriją. Aplink planuojamą vietą yra pievos, 

krūmais ir medţiais apaugę laukai ir miškai, todėl akivaizdu, kad planuojama ūkinė veikla neįtakos 

esamo triukšmo lygio artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Planuojama veikla neturės reikšmingo 

poveikio vietovės gyventojų demografijai. 

 

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų 

uţstatymo ar suskaidymo, hidrologinio reţimo pokyčio, ţeldinių sunaikinimo ir pan.; galimas 

natūralių buveinių tipų plotų sumaţėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių 

išnykimas ar paţeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, 

veisimuisi ar ţiemojimui; 

 

Poveikis biologinei įvairovei minimalus, kadangi PŪV nesuardys natūralių buveinių dėl jos 

uţstatymo ar suskaidymo, neįtakos hidrologinio reţimo pokyčio. Natūralių buveinių tipų plotų 

sumaţėjimas neįtakojamas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar paţeidimas taip 
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pat negalimas, kadangi PŪV teritorijoje jų nėra. Poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, 

veisimuisi ar ţiemojimui negalimas, nes šioje teritorijoje jų nėra. 

Saugotinų augalų planuojamoje teritorijoje nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija 

nepatenka ir nesiriboja su saugomomis nacionalinėmis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

gamtinėmis teritorijomis. Įvertinant, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis nagrinėjamos 

teritorijos biologinei įvairovei nenumatomos, priemonės neigiamoms pasekmėms biologinei 

įvairovei sumaţinti nesiūlomos. 

 

28.3. poveikis ţemei ir dirvoţemiui, pavyzdţiui, dėl numatomų didelės apimties ţemės 

darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus 

gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės ţemės paskirties pakeitimo;  

 

Vykdant planuojama veiklą dirvoţemio taršos ar erozijos nebus. Didelės apimties ţemės 

darbų nenumatomi (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas), 

veiklos tikslas – perdirbti sklype esančias statybines atliekas ir sutvarkyti teritoriją. Gausus gamtos 

išteklių naudojimas nenumatomas, pagrindinės tikslinės ţemės paskirties pakeitimas taip pat 

neplanuojamas. 

 

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir poţeminio 

vandens kokybei, hidrologiniam reţimui, ţvejybai, navigacijai, rekreacijai); 

 

Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir poţeminio vandens 

kokybei, hidrologiniam reţimui, ţvejybai, navigacijai, rekreacijai) nenumatomas, nes ūkinės veiklos 

metu nuotekos nesusidarys, technologiniame procese vanduo nenaudojamas.  

Apsaugos juostų ir zonų dydţiai, išskyrus Kuršių marias, nustatomi vadovaujantis Paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos parašu, patvirtintu LR 

Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98. Planuojamos veiklos teritorija nepatenka į paviršinių 

vandens telkinių apsaugos ir pakrančių juostas. 

 

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

mikroklimatui);  

 

Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių 

transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės neţymiai ir neviršys leidţiamų 

išmesti teršalų ribinių koncentracijų.  
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28.6. poveikis kraštovaizdţiui, pasiţyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros 

ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo 

formų keitimo (paţeminimas, paaukštinimas, lyginimas);  

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepasiţymi estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar 

kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniais, todėl poveikis minimalus. 

 

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (ţemės, statinių) 

paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi 

apribojimai nekilnojamajam turtui); 

 

Poveikio materialinėms vertybėms neturės. Nenumatomas poveikis šalia esantiems statiniams 

dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, ar kitokių veiksnių,  nes greta jokių statinių nėra. 

Planuojama ūkinė veikla nenumato apribojimų nekilnojamam turtui, nes planuojamai ūkinei veiklai 

nenustatomas SAZ, ar kiti apribojimai. 

 

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, 

šviesos, šilumos, spinduliuotės). 

 

Neigiamas poveikis kultūros paveldui nenumatomas.  

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 

 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) neturės reikšmingo poveikio kultūros paveldui, 

materialinėms vertybėms, kraštovaizdţiui, ţemei ir dirvoţemiui, biologinei įvairovei ar vandeniui.  

 

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia 

planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių 

avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). 

 

Planuojamos ūkinės veiklos paţeidţiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (didelių avarijų) 

ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių) minimali.  

 

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 

 

Reikšmingas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas. 

 

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma 

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

 

Alternatyvios techninės ir technologinės, vietos ir papildomos poveikį maţinančios priemonės 

nenumatomos. 
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PRIDEDAMI DOKUMENTAI: 

Nr. Priedo pavadinimas (dokumentas) Lapų 

skaičius 

1 Įmonės registracijos paţymėjimas 1 

2 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija 2 

3 Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos 1 

4 2016-06-29 Lietuvos geologijos tarnybos rašto Nr. (6)-1.7-2469 kopija 1 

5 Atmosferos teršalų skaičiavimai 1 

 

 



 



 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 
 

 2016-08-05 14:11:16 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/211443 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2004-06-01 

Adresas: Akmenės r. sav., Venta, Statybininkų g. 99 
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

 
2.1.  

 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-0314-4174 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 3255/0001:206 Ventos m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 5.8625 ha 
Užstatyta teritorija: 5.8625 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.8 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 117168 Eur 

Žemės sklypo vertė: 73230 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 9500 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-05-28 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-05-26 

 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 

 
4.1.  

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2004-05-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2148 

Įrašas galioja: Nuo 2004-06-01 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 

 
5.1.  

 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 
9.1.  

 

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės 
apsaugos ir taršos poveikio zonos 



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2004-05-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2148 

Plotas: 5.8625 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2004-06-01 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: 

Archyvinės bylos Nr.: 32/211443 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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