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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) 

AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO 

PATEIKIAMA INFORMACIJA 

 

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). 

UAB „Autokurtas“, Verslo g. 13,  Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r., tel. Nr. 8 37 391090;                            

fax. Nr. 8 37 391454, info@autokurtas.lt 

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

(užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; 

adresas, telefonas, faksas, el. paštas). 

Dokumentų rengėjas – Ekogarantas, MB, Gintvilė Kvietelaitienė, Plento g. 16, Kalnėnų  k., Jonavos r.,  

tel. 8 612 92470, el.paštas: gintvile@ekogarantas.lt. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija 

pateikiama 1 priede. 

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.  

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo veikla šiuo metu vykdoma pagal 

UAB „Autokurtas“ 2013-12-23 išduotą TIPKL Nr. 5/11. Veikla vykdoma adresu Verslo g. 13, Kumpių k., 

Kauno r. Planuojamas ūkinės veiklos (atliekų naudojimo ir laikymo) plėtimas: Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (toliau ENTP) priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas. 

Atranka atliekama vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 2 priedo: 

„11.20 punktu „ Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“, kai pavojingų atliekų, skirtų naudoti, 

vienu metu laikoma daugiau kaip 10 tonų.“ 

„14. Punktu „ Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių 

sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, 

rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių 

rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, 

produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius 

daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.“ 

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). 

Bendras ūkinės veiklos žemės sklypo plotas - 1.7497 ha. Žemės sklypo su statiniais (registro Nr. 

52/40435) nuosavybės teise priklauso UAB “Autokurtas“ Į.k.135456559, Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. 

sav., pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras 

plotas  - 2629,90 m
2
 (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centro 2 priedas). Žemės sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis „Kita“, naudojimo būdai- Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos.  

ENTP nukenksminimas ir demontavimas vykdomas autoserviso gamybiniame pastate, kurio bendras 

plotas -2132,35 m
2
, tame tarpe ENTP nukenksminimo ir demontavimo veiklai skirtos darbo vietos plotas 219 

m
2
. ENTP tvarkymo veikloje planuojamas darbuotojų skaičius -5. 

 Planuojamas teritorijos, padengtos nelaidžia danga bendras plotas – 1,3615 ha
 
(žr. 5 priedą). ENTP 

tvarkymo veiklos metu susidariusių nepavojingų atliekų ir metalo bei antrinių žaliavų ir naudotų padangų 

laikymo plotas (0,030 ha) bei pačių ENTP laikymo plotas (0,130 ha) yra nelaidžia danga padengtoje 

teritorijoje lauke.  

Planuojamos ūkinės veiklos sklype  yra bendrai visai UAB “Autokurtas” veiklai priklausantys 

vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, elektros tiekimo tinklai bei vietiniai paviršinių nuotekų tinklai ir 

vietinė katilinė.  
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ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos 

prietaisų bei tinklų nėra.  Vandens tiekimą bei ūkio – buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB 

“Autokurtas” veiklai užtikrina pagal sutartį UAB “Giraitės vandenys”.  Ūkio –buities nuotekos išleidžiamos į 

UAB “Giraitės vandenys” buitinių nuotekų tinklus. Planuojamas vandens sunaudojimas ~ 1991m
3
/ metus, 6 

m
3
/d. Planuojamas buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m

3
/metus, 6 m

3
/d. Sunaudotas vandens ir 

išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus. 

ENTP tvarkymo veiklos metu automobiliai neeksploatuojami. 

ENTP tvarkymo veiklos vietoje atskiros katilinės nėra. Šiluma tiekiama bendrai visoms UAB 

“Autokurtas” patalpoms vietinės dujinės katilinės, kurios galingumas - 668 kW. Planuojama sunaudoti 

šildymui ~ 27000 m
3 

/metus  gamtinių dujų. Gamtinių dujų sąnaudos apskaitomos pagal apskaitos prietaiso 

dujų skaitiklio parodymus. Gamtinės dujos tiekiamos pagal sutartį su AB „Lietuvos dujos“. 

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro elektros energijos tiekimo įvado nėra. Elektros energijos 

tiekimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį AB Lesto. Bendros planuojamos 

elektros energijos sąnaudos  ~217000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio 

parodymus.  

Įvažiavimas į objektą pro vakarinėje sklypo dalyje esantį įvažiavimą nuo automagistralės Vilnius-

Kaunas-Klaipėda. 

ENTP tvarkymo veiklai nėra atskiros vietinės paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos. 

Bendrai nuo visos UAB “Autokurtas” nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos 

vietos ir serviso grindų dangos paviršinės nuotekos vietiniais tinklais surenkamos ir valomos dviejuose 

naftos produktų separatoriuose bei išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į gamtinę aplinką.  

Nelaidžia danga padengtos lauko teritorijos, nuo kurios planuojama surinkti paviršines nuotekos, 

plotas - 1,3615 ha. Švarios nuotekos nuo pastato stogo (plotas- 2629,90 m
2
) surenkamos vietiniais tinklais ir 

papildomai nevalomos  bei nuvedamos į išleidimą infiltracijai į gruntą. Švarių nuotekų kiekis nuo stogo -  

1408,31 m
3
/metus, apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį (žr.4 priedą).  

Paviršinės nuotekos nuo visos teritorijos ir autoserviso bei ENTP tvarkymo veiklos patalpų valomos 

dviejuose naftos produktų separatoriuose.  NGF (našumas 1l/s) -  valomos nuotekos iš autoserviso patalpos 

bei ENTP tvarkymo patalpos (bendras plotas – 2132,35 m
2
), atskiros nuotekų apskaitos nėra, nuotekų kiekis 

priimamas pagal projektinį, t.y. 179 m
3
/metus; NGF (našumas -30 l/s) - valomos nuotekos nuo planuojamos 

nelaidžia danga padengti teritorijos (plotas 1,3615 ha), nuotekų apskaitos prietaiso nėra, nuotekų kiekis 

apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį – 7119.28 m
3
/metus (žr. 4 priedą).  

Išvalytos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų paviršinės nuotekos 

išleidžiamos į požeminę filtraciją (drenažą) (pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-09-04, 9 priedas). 

Išleistuvo koordinatės X-54.959435,2; Y- 23.870751. (žr. 3 priedą). 

Nuotekų surinkimo shcema – 5 priedas. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, duomenys apie 

nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos gaudyklių pasai ir atitikties deklaracijos pateikti 4 priede.  

Naujų statinių statyti bei įrengti naujų gręžinių, kurių gylis viršis 300 m , sklype nenumatoma.  

Objekte yra visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra bei susisiekimo komunikacijos, todėl naujų įrengti 

nenumatoma.  

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant 

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

ENTP (atliekų sąrašo kodai: 16 01 04*, 16 01 06) tvarkymas apima šias atliekų tvarkymo veiklas: 

surinkimą (S1), vežimą (S2), paruošimą naudoti ir šalinti (S5) ir laikymą (R13), detalių ir kitų medžiagų 

pakartotinį bei antrinį panaudojimą. ENTP surinkimas ir apdorojimas, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-919 (Žin., 2011, Nr.147-6910) redakciją, bus vykdomas 

negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose) garažų paskirties, gamybos ir 

pramonės paskirties pastatuose.  

ENTP tvarkymo veikla buvo vykdoma patalpose, esančiose Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj., 

nuosavybės teise priklausančiose UAB „Autokurtas“. Tvarkymo veiklos apimtys - ENTP (lengvieji 

automobiliai) iki 15 vnt./metus, t.y. ~30 t/metus, vienu metu laikoma iki 10 t pavojingų atliekų.  Planuojamas 

veiklos plėtimas, numatant  naudojamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimą: planuojamas demontuoti ENTP 

kiekis –300 t/metus (sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai). Planuojamas didžiausias vienu metu 

veiklavietėje laikomas ENTP kiekis - 30 t (5-6 vnt. ENTP sunkvežimių ir 1 - 2 vnt. lengvųjų automobilių). 

Vienos perdirbamos ENTP vidutinis svoris (sunkvežimis) yra  – 7 t, (lengvasis automobilis) vidutinis svoris 

– 2 t, per metus planuojama sutvarkyti maksmimaliai 50 vnt. ENTP (tame skaičiuje sunkvežimiai ir lengvieji 

automobiliai). Planuojama vienu metu patalpoje laikyti ENTP tvarkymo metu  susidariusių pavojingųjų 

atliekų iki 1,430 t. ENTP perdirbimui yra skirta autoserviso patalpose (patalpos plotas 219 m
2
) viena duobė 

(tvarkymo vieta) bei 5 darbuotojai. Vienos ENTP nukenksminimas ir demontavimas užtrunka iki 1 savaitės 

(priklausomai nuo ENTP svorio). 
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 Esamų patalpų ir darbuotojų pajėgumų užtenka planuojamai plėtrai, tai numatyta įvertinus jau iki šiol 

vykdytos ENTP tvarkymo veiklos apimtis. Iškilus poreikiui bus didinamas darbuotojų skaičius bei yra 

numatyta papildoma nelaidžia danga dengta teritorija ENTP (plotas 700 m
2
) ir metalo laužo ir antrinių 

žaliavų bei kitų nepavojingųjų atliekų laikymo, naudotų padangų aikštelės (plotas 200 m
2
) išplėtimui (žr. 5 

priedą). Pavojingų atliekų zonoje esant poreikiui bus pastatyti papildomi konteineriai pavojingų atliekų 

laikymui. 

ENTP nukenskminimo ir demontavimo eiga  
Eksploatuoti netinkama transporto priemonė pirmiausiai patenka į  eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių surinkimo ir  laikymo zoną, kuri padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių 

ardančiajam poveikiui. Planuojamas didžiausias vienu metu veiklavietėje laikomas ENTP kiekis –  30 t.  

Taip pat įmonėje specialiosios priemonės ir sorbentai bus nedelsiant panaudojami pavojingiems skysčiams 

ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas tvarkingai surenkami ir laikomi 

pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms.  

Transporto priemonė apžiūrima ar yra pilnos komplektacijos ir įvertinama jos būklė. Patikrinama ar 

neteka skysčiai, ar nėra kitų pašalinių daiktų ar atliekų. Sutikrinamas automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., 

kategorija, klasė, transporto priemonės registravimą tvirtinantis dokumentas. Valstybės įmonės „Regitra“ 

interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinama, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių 

teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui eksploatuoti 

netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.   

Pagal ENTP tvarkymo taisykles eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo operacijos 

turi būti atliekamos iš karto priėmus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę arba kiek galima greičiau, bet 

ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo eksploatuoti netinkamos transporto priemonės priėmimo dienos. Eksploatuoti 

netinkamos transporto priemonės iš ENTP priėmimo ir  laikymo zonos pertempiamos arba pervežamos į 

demontavimo patalpą, kur jos nukenksminamos, t.y. išleidžiami skysčiai: variklių alyva, pavarų dėžės alyva, 

benzinas ar dyzelinas, aušinimo ir stabdžių skysčiai. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

išmontavimo ir pavojingų atliekų laikymo zona, padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių 

ardančiajam poveikiui. Surinkti skysčiai išpilami į 200 litrų talpos sandarias statines kur laikoma iki jų 

išvežimo utilizacijai arba perdirbimui (priduodamos tai veiklai turinčioms leidimus įmonėms pagal sutartis). 

Iš transporto priemonės pašalinti skysčiai laikomi atskirose talpose, nemaišant skysčių tarpusavyje. Pašalinus 

iš transporto priemonės visus skysčius, išimamas akumuliatorius, tepalo filtras, amortizatoriai, suskystintų 

dujų balionas (jei toks yra). Visos šios atliekos kraunamos į atskirus uždarus konteinerius.  

Visos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu surinktos pavojingos atliekos yra 

ženklinamos ir laikomos atskiroje vietoje (pastogėje, aikštelėje, norint išvengti tiesioginių saulės spindulių ir 

kritulių poveikio.) iki jų išvežimo perdirbimui ar utilizavimui (pavojingos atliekos priduodamos įmonėms 

pagal sutartis, turinčioms leidimus vykdyti šią veiklą).  

Nukenksmintos transporto priemonės yra ardomos naudojant mechaninius įrankius, rūšiuojant į 

pakartotiniam panaudojimui tinkamas detales, antriniam panaudojimui tinkamas medžiagas ir likusias 

atliekas. Tinkamos antriniam naudojimui transporto priemonių detalės ir/ar kitos dalys atskiriamos ir 

pakartotinai patikrinamas jų tinkamumas naudoti. Dalys nuvalomos (pašalinami tepalai ir kiti nešvarumai), 

suteikiamas identifikacinis, tinkamos naudoti detalės kodas ir sandėliuojamos joms skirtose vietose. 

Netinkamos pakartotiniam naudojimui - nekokybiškos transporto priemonės dalys ar kitos medžiagos – 

priskiriamos nepavojingoms atliekoms, kurios išrūšiuojamos ir patalpinamos į joms skirtas laikino laikymo 

vietas ar konteinerius, iš kur šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676;  2011, Nr.147-6910) ir  „Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.68-2381) objekte planuojamos šios zonos: 

- Personalo (plotas – 35,93 m
2
); 

- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo (plotas – 1300 m
2
); 

- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo (plotas – 219 m
2
); 

- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo (plotas – 150 m
2
); 

- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo (plotas – 403,92 m
2
); 

- pavojingųjų atliekų laikymo (plotas - 20 m
2
); 

- naudotų padangų laikymo (plotas – 105 m
2
);  

- kitų nepavojingų atliekų laikymo (plotas - 50 m
2
). 

ENTP tvarkymo zonų išsidėstymo planas – 5 priedas. 

Įmonėje taip pat bus laikomos atliekų tvarkymo veiklos metu susidarę atliekos. ENTP tvarkymo 

veiklos metu planuojami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai pateikiami 1 lentelėje, eami atliekų 

tvarkymo ir laikymo pajėgumai pateikiami 2 lentelėje: 
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1 lentelė. Planuojami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai 

Atliekos Planuojamas 

tvarkyti 

atliekų 

kiekis, t/m 

Planuojamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t 
Kodas Pavadinimas Atliekų tvarkymo būdas 

16 01 04* 
eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės 

S5 – atliekų paruošimas naudoti 

ir šalinti 

R13 – R1 – R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

300,000 30,000 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių 

S5 – atliekų paruošimas naudoti 

ir šalinti 

R13 – R1 – R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

300,000 15,000 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 

alyva 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,300 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis (pašluostės) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis (absorbentai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

16 01 03 Naudotos padangos  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 3,000  

16 01 07* Tepalų filtrai  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

16 01 08* 
Sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,010 

16 01 10* 
Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro 

pagalvės)  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

16 01 12 
Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 

11 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

16 01 13* Stabdžių skystis  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,020 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,100  

16 01 15 
Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 

14   

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
-  0,050 

16 01 17 
Juodieji metalai R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 20,000 

16 01 18 
Spalvotieji metalai R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 4,000 

16 01 19 Plastikai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
-  4,000 

16 01 20 Stiklas  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 1,000 

16 01 21* 

Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

13-16 01 14 (kuro filtrai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,050 

16 01 21* Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

13-16 01 14 (oro filtrai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

- 0,050 

16 01 21* Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

13-16 01 14 (amortizatoriai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

- 0,100 

16 01 22 
Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 

(gumos atliekos) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,100 

16 01 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono R13 – R1-R12 veiklomis - 0,500 
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Atliekos Planuojamas 

tvarkyti 

atliekų 

kiekis, t/m 

Planuojamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t 
Kodas Pavadinimas Atliekų tvarkymo būdas 

dalys) naudoti skirtų atliekų laikymas 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,600 

16 08 03 

Kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų 

metalų arba pereinamųjų metalų 

junginių 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,200 

 

2 lentelė. Esami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai 

Atliekos Planuojamas 

tvarkyti 

atliekų 

kiekis, t/m 

Planuojamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t 
Kodas Pavadinimas Atliekų tvarkymo būdas 

16 01 04* 
eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės 

S5 – atliekų paruošimas naudoti 

ir šalinti 

R13 – R1 – R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

24,000 24,000 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių 

S5 – atliekų paruošimas naudoti 

ir šalinti 

R13 – R1 – R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

6,000 6,000 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 

alyva 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 2,100 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 1,200 

16 01 03 Naudotos padangos  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 1,500  

16 01 07* Tepalų filtrai  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 1,000 

16 01 08* 
Sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,0027 

16 01 10* 
Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro 

pagalvės)  

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,010 

16 01 12 
Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 

11 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,400 

16 01 13* Stabdžių skystis  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,070 

16 01 14* 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,850  

16 01 15 
Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 

14   

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
-  0,050 

16 01 17 
Juodieji metalai R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 10,000 

16 01 18 
Spalvotieji metalai R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 2,000 

16 01 19 Plastikai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 3,000 

16 01 20 Stiklas  
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,500 

16 01 21* 

Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

13-16 01 14 (kuro filtrai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,300 

16 01 21* Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

13-16 01 14 (oro filtrai) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

- 0,200 

16 01 21* Pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 

- 0,300 
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Atliekos Planuojamas 

tvarkyti 

atliekų 

kiekis, t/m 

Planuojamas 

laikyti 

atliekų 

kiekis, t 
Kodas Pavadinimas Atliekų tvarkymo būdas 

13-16 01 14 (amortizatoriai) 

16 01 22 
Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 

(gumos atliekos) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,200 

16 01 99 
Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono 

dalys) 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 1,000 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,400 

16 08 03 

Kitaip neapibrėžti panaudoti 

katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų 

metalų arba pereinamųjų metalų 

junginių 

R13 – R1-R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų laikymas 
- 0,040 

 

 

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. 

ENTP tvarkymo metu atliekos nebus naudojamos, bet vykdys jų paruošimą naudoti ir šalinti (S5) ir 

atliekų laikymą (R13). ENTP paruošimo naudoti ir šalinti (ardymo) metu bus naudojami sorbentai 

išsiliejusiems skysčiams surinkti, o juodojo bei spalvotojo metalo laužo ir pjaustymui bus naudojamos 

propano-butano dujos ir deguonis. Planuojami tvarkyti ir laikyti atliekų kiekiai pateikti 5 punkte, 1 lentelėje. 

Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai pateikiami 3 lentelėje: 

 

3 lentelė. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai 

Eil. 

Nr. 

Žaliavos arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti 

kiekis, matavimo vnt. 

Kiekis, vienu metu laikomas vietoje, 

laikymo būdas 

1 2 3 4 

1. Sorbentas 0,500 t/m 0,050 t  laikoma ENTP apdorojimo 

patalpoje 

2. 
Deguonis 

0,126 t/m 0,013 balionuose, ENTP apdorojimo 

patalpa 

3. 
Propano-butano dujos 

0,033 t/m 0,011 t balionuose, ENTP apdorojimo 

patalpa 

 

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

biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas). 

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos 

prietaisų bei tinklų nėra.  Vandens tiekimą bei ūkio –buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB 

“Autokurtas” veiklai užtikrina pagal sutartį UAB “Giraitės vandenys”.  Ūkio –buities nuotekos išleidžiamos į 

UAB “Giraitės vandenys” buitinių nuotekų tinklus. Planuojamas vandens sunaudojimas ~ 1991 m
3
/ metus, 6 

m
3
/d. Planuojamas buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m

3
/metus, 6 m

3
/d. Sunaudotas vandens ir 

išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį. 

ENTP tvarkymo veiklos metu automobiliai neeksploatuojami. 

ENTP tvarkymo veiklos vietoje atskiros katilinės nėra. Šiluma tiekiama bendrai visoms UAB 

“Autokurtas” patalpoms vietinės dujinės katilinės, kuri priklauso UAB “Autokurtas”, katilinės galingumas - 

668 kW. Planuojama sunaudoti šildymui ~ 27000 m
3 

/metus  gamtinių dujų. Gamtinių dujų sąnaudos 

apskaitomos pagal apskaitos prietaiso dujų skaitiklio parodymus. Gamtinės dujos tiekiamos pagal sutartį su 

AB „Lietuvos dujos“. 

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro elektros energijos tiekimo įvado nėra. Elektros energijos 

tiekimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį AB Lesto. Bendros planuojamos 

elektros energijos sąnaudos  ~217000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio 

parodymus.  
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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. 

 

Atliekų 

susidarymo 

vieta 

Atliekų susidarymo 

šaltinis 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Kiekis 

t/m 

Galimi atliekų 

tvarkymo būdai 

(pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 

4priedą) 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 13 02 08* 

Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

1,000 

R9 - Pakartotinis 

naftos rafinavimas 

arba kitoks 

pakartotinis naftos 

produktų 

naudojimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

naftos produktais 

užterštos 

pašluostės 

0,150 

R1 - Iš esmės 

naudojimas kurui 

arba kitais būdais 

energijai gauti 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 15 02 02* 

Absorbentai, 

filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip 

neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai 

drabužiai, 

užteršti 

pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

naftos produktais 

užteršti sorbentai 
0,150 

R1 - Iš esmės 

naudojimas kurui 

arba kitais būdais 

energijai gauti 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 03 
Naudotos 

padangos  

Naudotos 

padangos  
3,000 

R3 - Organinių 

medžiagų, 

nenaudojamų kaip 

tirpikliai, 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

(įskaitant 

kompostavimą ir 

kitus biologinio 

pakeitimo 

procesus); 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 07* Tepalų filtrai  Tepalų filtrai  0,200 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ar šalinti. 
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Atliekų 

susidarymo 

vieta 

Atliekų susidarymo 

šaltinis 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Kiekis 

t/m 

Galimi atliekų 

tvarkymo būdai 

(pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 

4priedą) 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 08* 

Sudedamosios 

dalys, kuriose 

yra gyvsidabrio 

Sudedamosios 

dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 

0,020 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ar šalinti. 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 10* 

Sprogios 

sudedamosios 

dalys (pvz. oro 

pagalvės)  

Sprogios 

sudedamosios 

dalys (pvz. oro 

pagalvės)  

0,100 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ar šalinti. 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 12 

Stabdžių 

trinkelės, 

nenurodytos 16 

01 11 

Stabdžių 

trinkelės, 

nenurodytos 16 

01 11 

0,100 

R4 -metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 13* Stabdžių skystis  Stabdžių skystis  0,050 

R9 - Pakartotinis 

naftos rafinavimas 

arba kitoks 

pakartotinis naftos 

produktų 

naudojimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 14* 

Aušinamieji 

skysčiai, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

Aušinamieji 

skysčiai, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

0,200 
D10-deginimas 

sausumoje 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 15 

Aušinamieji 

skysčiai, 

nenurodyti 16 01 

14   

Aušinamieji 

skysčiai, 

nenurodyti 16 01 

14 (šaldymo 

agentas)  

0,150 
D10-deginimas 

sausumoje 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai 100,000 

R4 -metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 18 
Spalvotieji 

metalai 

Spalvotieji 

metalai 
8,000 

R4 -metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 19 Plastikai Plastikai 10,000 

R3 - Organinių 

medžiagų, 

nenaudojamų kaip 

tirpikliai, 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

(įskaitant 

kompostavimą ir 

kitus biologinio 

pakeitimo 

procesus); 
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Atliekų 

susidarymo 

vieta 

Atliekų susidarymo 

šaltinis 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Kiekis 

t/m 

Galimi atliekų 

tvarkymo būdai 

(pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 

4priedą) 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 20 Stiklas  Stiklas  1,000 

R5 - Kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas. 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 21* 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07-16 01 11, 

16 01 13-16 01 

14  

  Oro filtrai 0,150 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

S5 – atliekų 

paruošimas naudoti 

ar šalinti. 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 21* Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07-16 01 11, 

16 01 13-16 01 

14  

  

 

Kuro filtrai 

 

 

0,100 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 21* Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07-16 01 11, 

16 01 13-16 01 

14  

 

 

 

Amortizatoriai 

 

 

 

0,200 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 22 

Kitaip 

neapibrėžtos 

sudedamosios 

dalys 

Gumos atliekos 0,200 

R4 -metalų ir 

metalų junginių 

perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 01 99 

Kitaip 

neapibrėžtos 

atliekos 

Salono dalys 1,000 

R12 - atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 06 01* 
Švino 

akumuliatoriai  

Švino 

akumuliatoriai  
1,200 

R12-atliekų 

būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis 

bet kurią iš R1-R11 

veiklų; 

ENTP 

apdorojimo 

patalpos 

ENTP tvarkymas 16 08 03 

Kitaip 

neapibrėžti 

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pereinamųjų 

metalų arba 

pereinamųjų 

metalų junginių 

Kitaip 

neapibrėžti 

panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra 

pereinamųjų 

metalų arba 

pereinamųjų 

metalų junginių 

0,400 

R8-katalizatorių 

sudėtinių dalių 

naudojimas 

 

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

ENTP tvarkymo veiklai nėra atskiros vietinės paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos. 

Bendrai nuo visos UAB “Autokurtas” nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos 

vietos ir serviso grindų dangos paviršinės nuotekos vietiniais tinklais surenkamos ir valomos dviejuose 

naftos produktų separatoriuose bei išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į gamtinę aplinką.  
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Nelaidžia danga padengtos lauko teritorijos, nuo kurios planuojama vietiniais tinklais surinkti 

paviršines nuotekos, plotas - 1,3615 ha. Švarios nuotekos nuo pastato stogo (plotas- 2629,90 m
2
) surenkamos 

vietiniais tinklais ir papildomai nevalomos  bei nuvedamos į išleidimą infiltracijai į gruntą. Švarių nuotekų 

kiekis nuo stogo -  1408,31 m
3
/metus, apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį 

(žr. 4 priedą).  

Paviršinės nuotekos valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose.  NGF (našumas 1l/s) -  

valomos nuotekos iš autoserviso patalpos bei ENTP tvarkymo patalpos (bendras plotas – 2132,35 m
2
), 

atskiros nuotekų apskaitos nėra, nuotekų kiekis priimamas pagal projektinį, t.y. 179 m
3
/metus; NGF 

(našumas -30 l/s) - valomos nuotekos nuo nelaidžia danga padengtos teritorijos (plotas 1,3615 ha), nuotekų 

apskaitos prietaiso nėra, nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių 

kiekį – 7119.28 m
3
/metus (žr. 4 priedą). Išvalytos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų 

reikalavimų paviršinės nuotekos išleidžiamos į požeminę filtraciją (drenažą) (pripažinimo tinkamu naudoti 

aktas 2008-09-04). Išleistuvo koordinatės X-54.959435,2; Y- 23.870751. (žr. 5 priedą). 

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas – 5 priedas. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, 

duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos gaudyklių pasai ir atitikties deklaracijos pateikti 4 

priede.  

 Valomo lietaus nuotekų tinklo ilgis sudaro 546 m, o diametras d= 200mm, d=250 mm, d=160 mm, 

d=400 mm. Naftos produktų separatoriai eksploatuojami vadovaujantis gamintojo pateiktais įrenginių 

techniniais pasais. Atliekos iš naftos produktų separatorių  perduodamos šių atliekų tvarkytojams, pagal 

teisės aktų reikalavimus.  

 ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos 

prietaisų bei tinklų nėra.  Vandens tiekimą bei ūkio –buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB 

“Autokurtas” veiklai užtikrina pagal sutartį UAB “Giraitės vandenys”.  Ūkio –buities nuotekos išleidžiamos į 

UAB “Giraitės vandenys” buitinių nuotekų tinklus. Projektinis vandens sunaudojimas ~ 1991 m
3
/ metus, 6 

m
3
/d. Projektinis buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m

3
/metus, 6 m

3
/d. Sunaudotas vandens ir 

išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus. 

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

preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla vyks uždaroje patalpoje, patalpos 

grindys padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, todėl oro, 

dirvožemio ir vandens cheminė tarša nesusidaro. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo zonoje yra atliekamas nukenksminimas, kurio 

metu pašalinami visi pavojingi skysčiai: degalai, variklio, pavarų dėžės alyvos, stabdžių skysčiai, aušinimo 

skysčiai bei kiti skysčiai, esantys automobilio įrangoje, išimami akumuliatoriai ir kitos pavojingos atliekos, 

kiek tai įmanoma identifikuoti. Ši vieta aprūpinta sandariai uždaromomis identifikuotomis talpomis (~20 l 

talpos), skirtomis pavojingų skysčių iš ENTP surinkimui bei sorbentais, galimiems pavojingų skysčių 

išsiliejimams neutralizuoti. Pavojingi skysčiai vėliau perkeliami į pavojingų atliekų laikymo zoną.  

Galimos paviršinių nuotekų taršos šaltinis bus asfaltuotoje kiemo aikštelėje laikomos ENTP. Siekiant 

išvengti galimo aplinkos užteršimo, atliekų laikymo teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos bus 

surenkamos ir išvalomos iki teisės aktais nustatytų normų naftos produktų gaudyklėje NGF (našumas 30 l/s). 

ENTP tvarkymo veiklos metu oro tarša susidarys metalo pjaustymo dujomis metu. Numatomi 

susidarančių teršalų kiekiai: geležies junginiai – 0,0127 t/m, mangano oksidai – 0,0004 t/m, CO – 0,0063 

t/m, NOx – 0,0064 t/m. Susidarančių teršalų kiekio skaičiavimai pateikti 6 priede. 

Planuojamos ūkinės veiklos ENTP tvarkymo metu automobiliai neeksploatuojami. Per mėnesį 

planuojama į ENTP nukenksminimą ir demontavimą atvairuoti ar atitempti 4-5 automobilius, kadangi ENTP 

tvarkymo vieta yra šalia dideliu automobilių srautu pasižyminčios automagistralės, todėl planuojamos ūkinės 

veiklos  sukelta oro tarša bus momentinė ir trumpalaikė bei nežymi ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos 

oro taršai, todėl poveikis nevertinamas. 

ENTP tvarkymo veiklos metu dujinė katilinė neeksploatuojama, todėl sukelta oro tarša nevertinama.  

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

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija. 

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos metu sukeliamas triukšmas bus nereikšmingas ir 

neįtakos gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos, nes eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

ardymui bus naudojama įprastinė autoservisų įranga, kurios pagrindą sudaro mechaniniai įrankiai. ENTP 

tvarkymo veikla bus vykdoma tik darbo dienomis (I-V), įprastinėmis darbo valandomis (8-17 val.), uždarose 

patalpose, todėl dėl šios veiklos triukšmo padidėjimas nenumatomas. Automobilių eismas bus nežymus, per 

mėnesį planuojama į ENTP nukenksminimą ir demontavimą atvairuoti ar atitempti 4-5 automobilius, todėl 

transporto sukeltas triukšmas bus momentinis ir trumpalaikis, o artimiausiais gyvenamoji vietovė Giraitės 

km. yra už 0,391 km, artimiausias gyvenamasis namas yra už 0,305 km,  artimiausias  visuomeninės 

paskirties objektas - už 0,476 km, už triukšmingos automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda, todėl nebus 
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viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

Kitokio pobūdžio fizikinė tarša (vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji 

(elektromagnetinė) spinduliuotė) veiklos metu nesusidarys. 

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

ir jos prevencija. 

Informacija nepateikiama, nes ENTP tvarkymo veiklos metu biologinė tarša nesusidaro. 

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. 

ENTP tvarkymo veiklos vietoje  UAB „Autokurtas“ yra įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės 

(smėlio dėžės, gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kirvukai, kibirai, nedegus audinys), kurios nuolat prižiūrimos. 

Aikštelėje esančioje pastogėje yra pavojingų atliekų išdėstymo schema, evakuacijos planas ir gaisro 

gesinimo priemonių išdėstymo schema, kad įvykus pavojingų skysčių nutekėjimui ar gaisro atveju, kuo 

skubiau būtų sustabdytas ar pašalintas galimas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Paskirti atsakingi 

asmenys už priešgaisrinę ir darbų saugą. 

Visi pradedantys dirbti darbuotojai, rangovai, transporto paslaugų tiekėjai supažindinami su 

Bendrovės darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, 

aplinkosaugos taisyklėmis bei reikalavimais. Kiekvienoje darbo vietos  saugos ir sveikatos instrukcijoje 

numatyta kaip dirbantysis privalo elgtis avarinių situacijų atveju.  

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

ENTP tvarkymo veiklos metu rizikos žmonių sveikatai nebus. Darbuotojai bus reguliariai 

supažindinami su darbų saugos instrukcijomis, kurių privalės laikytis darbo vietose. 

Darbuotojams (tame tarpe ir UAB „Autokurtas“ kitai veiklai priklausanties darbuotojams) įrengtos 

atskiros patalpos, kur galima persirengti ir pailsėti pietų pertraukos metu. 

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). 

Veiklos plėtra gretimose teritorijose nenumatoma. Ūkinės veiklos objekte be ENTP tvarkymo veiklos 

dar vykdoma automobilių remonto veikla bei prekyba autodetalėmis. Automobilių remonto  metu 

susidariusios atliekos laikomos vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei pagal sutartis 

priduodamos šių atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui. 

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

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla yra šiuo metu jau vykdoma pagal 2013-

12-23 TIPKL Nr.5/11 reikalavimus. Veiklos apimties didinimas numatomas gavus Taršos leidimą, veikla 

neterminuota. 

 

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. 

Ūkinės veiklos žemės sklypo plotas - 1.7497 ha. Žemės sklypo su statiniais (registro Nr. 52/40435) 

nuosavybės teise priklauso UAB “Autokurtas“ Į.k.135456559, Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. sav., 

pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras plotas  - 

2629,90 m
2
 (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centro 2 priedas). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo 

paskirtis „Kita“, naudojimo būdai- Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. ENTP priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas vykdomas autoserviso 

gamybiniame pastate, kurio bendras plotas -2132,35 m
2
, tame tarpe ENTP demontavimo veiklai skirtos 

darbo vietos plotas 219 m
2
. ENTP tvarkymo veiklos metu susidariusių atliekų bei pačių ENTP laikymo 

plotas nelaidžia danga padengtoje teritorijoje lauko aikštelėje užima 0,160 ha
 
(žr. 5 priedą). 

Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis pateiktas 7 priede. 
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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). 

ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma žemės sklype nuosavybės teise priklausančiame UAB 

„Autokurtas“, adresu: Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. sav. Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, 

naudojimo būdas – naudojimo būdai- Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos, pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, 

bendras plotas  - 2629,90 m
2
. ENTP priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas vykdomas 

autoserviso gamybiniame pastate, kurio plotas -2132,35 m
2
, tame tarpe ENTP demontavimo veiklai skirtos 

darbo vietos plotas 219 m
2
.  

Vadovaujantis Kauno rajono bendruoju planu vietovė (P2) priskirta Verslo ir gamybos potencialios 

plėtros teritorijoms, Komercinės paskirties ir sandėliavimo objektų teritorijoms su papildoma infrastruktūra. 

Taigi Planuojama ūkinė veikla atitinka Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. 

 

 
1 pav. Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano 

 

Verslo ir gamybos potencialios plėtros teritorijos (P2). Rekomenduojamos 2 grupės.  

Pirmoji – verslo, logistikos, pramonės vystymo teritorijos su papildoma infrastruktūra: 

administraciniai pastatai, verslo viešbučiai, moteliai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, degalinės ir kita. Šiai 

grupei skirtos teritorijos šalia pagrindinių tranzitinių kelių, kurie pagal Lietuvos teritorijos bendrąjį planą yra 

urbanistinės integracijos ašys.  

Antroji – žemės ūkio technikos aptarnavimo, remonto, nuomos, žemės ūkio produkcijos apdirbimo ir 

kitokių paslaugų centrai (P3). Siūlomi trys centrai: Miškalaukyje, Padauguvoje ir Boniškiuose. 

Ūkinės veiklos vieta yr šalia greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda. 

Artimiausia planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu: 

1. Gyvenamoji teritorija yra Giraitės km. nutolęs atstumu – 0,391 km, kitoje automagistralės Vilnius-

Kaunas-Klaipėda pusėje vakarų kryptimi (žr.2 pav.). Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs atstumu - 305 

km pietų kyptimi (žr.2.1 pav.). 
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2 pav. Ūkinės veiklos vieta gyvenamosios teritorijos atžvilgiu 

 
 

2.1 pav. Ūkinės veiklos vieta gyvenamosios paskirties objektų atžvilgiu 

 

2. Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kauno r. Giraitės darželis, nutolęs atstumu - 0,476 km, kitoje 

automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusėje.  

 

 
3 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu 
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3. Medicinos įstaiga - Sargėnų sveikatos centras, nutolęs atstumu -1,902 km. 

 
4 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu 

 

4. Giraitės paštas nutolęs atstumu - 0,423 km, kitoje automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda 

pusėje.  

 
 

5 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu 

 

 

Gretimybėse vakarinėje pusėje yra įsikūrusi degalinė Lukoil (nutolusi atstumu 0,138 km, žr. 6 pav.),  

pietinėje – UAB East West Agro, Kauno atstovybė, teikia žemės ūkio technikos pardavimo bei techninės 

priežiūros ir remonto paslaugas ir UAB Joldija (baldų gamyba ir prekyba, metalų supirkimas) (nutolę - 0.336 

km) žr.6.2 pav. Pietinėje sklypo dalyje nutolusi 0,069 km yra UAB Konekesko Lietuva Kauno atstovybė 

(prekyba ir techninė priežiūra žemės ūkio technika) (žr.6.5 pav.) ir nutolusi  - 0,176 km (žr.6.3 pav.) yra 

UAB Diforma (baldų gamyba), 0,244 km (žr. 6.4 pav.) UAB Baltic Transline (transporto paslaugų įmonė) ir 

UAB Also (kompiuterinės technikos didmeninė prekyba). Šiaurinėje sklypo dalyje nutolę - 0.184 km nuo 

ūkinės veiklos objekto yra šios įmonės (žr. 6.1 pav.): UAB "Via Baltica Kaunas", UAB "VIA BALTICA 

LIETUVA", UAB "Dinopolis", Kauno vežėjų klubas, Viešoji įstaiga Kauno rajono verslo ir technikos 

inkubatorius, UAB "Dinakos" servisas, UAB "VIA BALTICA DVARAS", Uždaroji akcinė bendrovė 

"Dinaka", UAB "VIA BALTICA PRAMOGOS", UAB "iAGRO", UAB „Agroprimum“, UAB Sparnuotas 

vėjas, UAB „Agrosistema“, UAB „Agrosistemų servisas“, UAB Vėjų spektras (filialas). 

https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=304040358&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=303030966&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=303030966&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=303496889&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=193414384&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=301740565&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=301740565&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=135941053&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=302552580&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=134592392&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=134592392&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=302297877&p=1
https://www.registrucentras.lt/jar/paieska/k.php?kod=302700075&p=1
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6 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 

 
 

6.1 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 

 

 

 

 
6.2 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 

 

 
6.3 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 
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6.4 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 

 

 
6.5 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu 

 

Vietovės reljefas yra lygus, aplinkui vyrauja pievos. 

Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra šios: 

1. VIII. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos; 

2. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrenginiai; 

3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

4. II. Kelių apsaugos zonos. 

Vadovaujantis LR SAM 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų 

nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ SAZ gali būti nustatoma: „Atliekant poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ ribų dydžiai 

pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje“ arba  “ Pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius.“ , t.y. vadovaujantis LR Vyriausybės 

nutarimu  Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ planuojamos ūkinės 

veiklos objektui gali būti nustatoma 50 m SAZ. Veiklos vykdytojas nustatytą SAZ įsipareigoja įregistruoti 

Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre, vadovaujantis LR Žemės įstatymo 22 str. 6 

dalimi, įtraukiant SAZ į registruoto žemės sklypo specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. (Situacijos planas 

su numatoma SAZ – 8 priedas). Į nustatytas SAZ ribas nepatenka nei vienas gyvenamasis namas ir/ar 

gyvenamoji teritorija. 

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/) 

 

ENTP tvarkymo veiklos vykdymo teritorijoje neeksploatuojama naudingų iškasenų, gėlo ir 

mineralinio vandens vandenviečių. Aplink ūkinės veiklos vietą nėra geologinių reiškinių bei geotopų. 

Artimiausias geotopas nuo Ūkinės veiklos objekto nutolęs ~ 8,502 km yra adomo Mickevičiaus akmuo.  

Artmiausia požeminio vandens vandenvietė nuo ūkinės veiklos objekto nutolusi ~ 0,458 km. Naudingųjų 

iškasenų  aplink objektą 5 km spinduliu neaptinkama (žr. 6, 7, 8 pav. ) 

https://epaslaugos.am.lt/
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6 pav. Ištrauka iš geotopų žemėlapio 

 

 
7 pav. Ištrauka iš Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio 
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8 pav. Ištrauka iš Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio 

 

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. 

ENTP tvarkymo veikla neturės jokios įtakos kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui ar vietovės reljefui.  

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį, vietovė pažymėta indeksu V2H0-d nėra 

vertingiausia estetiniu požiūriu. Kraštovaizdis – agrarinis mažai urbanizuotas (5), smėlingų banguotų  

plynaukščių (B). 

Gamtinis karkasas urbanizuotose teritorijose/urbanizuojamose teritorijose (žr. 9 pav.). 

 

 

 

 
9. pav. Ūkinės veiklos vieta Gamtinio karkaso teritorijų atžvilgiu 

 

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 
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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. 

Aplink ENTP tvarkymo veiklos vietą nėra saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija Babtų – 

Varluvos biosferos poligonas, nutolęs 2,541 km šiaurės kryptimi. Nevėžio kraštovaizdžio draustinis nutolęs 

2,936 km  vakarų kyptimi. Žr.10 pav. 

 

 
 

 
10 pav. Ūkinės veiklos vieta saugomų teritorijų atžvilgiu 

 

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). 

Ūkinės veiklos vietoje nėra saugomų rūšių buveinių. Šalia ūkinės veiklos vietos nėra miškų, vandens 

telkinių. Artmiausias Ledos upelis nuo ūkinės veiklos objekto nutolęs daugiau kaip 0,5 km. (žr. 11 pav.) 

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. 

Ūkinės veiklos vietoje ir šalia jos nėra jautrių aplinkos apsaugos požiuriu teritorijų. ENTP ardymo 

veikla vykdoma uždarose patalpose su skysčiams nelaidžiomis grindimis, o lauke esančioje atliekų laikymo 

teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos, todėl planuojama veikla įtakos 

paviršinio vandens telkiniams neturės.  

Artmiausias Ledos upelis nuo ūkinės veiklos objekto nutolęs daugiau kaip 0,5 km. (žr. 11 pav.) 
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11 pav. Ištrauka iš ortofoto žemėlapio 

 

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

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

Planuojamos ūkinės veiklos objektas tokios informacijos neturi. 

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

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

Tankiai apgyvendinta artimiausia teritorija yra Giraitės k. (gyventojų skaičius 588), kuris nutolęs nuo 

ūkinės veiklos vietos - 0,391 km. 

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). 

Arčiausiai prie ENTP tvarkymo veiklos vietos registruota kaip nekilnojamoji kultūros vertybė yra 

Keramikos dirbtuvės, kodas 24805 (nutolę - 1,292km) bei Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas 

nacizmo aukų atminimui (nutolę - 1,345 km), kodas10452. 

 

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;  

Arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija yra tankiai apgyvendinta Giraitės k. (gyventojų skaičius 588), 

kuris nutolęs nuo ūkinės veiklos vietos - 0,391 km, artimiausias gyvenamasis namas nutolęs - 0,305 km, 

todėl ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir 

pan. 

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; 

ENTP tvarkymo veiklos metu  jokie teritorijų užstatymo darbai nebus vykdomi, todėl jokio poveikio 

biologinei įvairovei nenumatoma. 
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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;  

ENTP tvarkymo veiklos metu nebus atliekami didelės apimties žemės darbai ar gausus gamtos išteklių 

naudojimas, todėl nebus daromas poveikis žemei ir dirvožemiui. 

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

kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai); 

Buitinės nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ nuotekų  tinklus. Teritorijoje susidarančios 

paviršinės nuotekos bus surenkamos ir išvalomos naftos produktų gaudyklėse iki nustatytų teisės aktais 

normų, todėl poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei nenumatomas. 

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

mikroklimatui); 

ENTP tvarkymo veikla neturės esminio poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms, nes 

ENTP tvarkymo veiklos metu į aplinkos orą išsiskirs nežymūs teršalų kiekiai (teršalų kiekio skaičiavimai 

pateikti 6 priede). ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje. Transporto priemonių sukeliama 

oro tarša bus nežymi, todėl neturės neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms. 

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar 

kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo 

(pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas); 

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio kraštovaizdžiui, nes jokie pastatai nebus statomi. 

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

poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam 

turtui); 

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio materialinėms vertybėms. 

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

šilumos, spinduliuotės). 

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio kultūros paveldui. 

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 

ENTP tvarkymo veikla neturės reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 

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). 

ENTP tvarkymo veiklos patalpoje yra bendrai su kita UAB „Autokurtas“ susijusia veikla įrengtos 

pirminės gaisro gesinimo priemonės (smėlio dėžės, gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kirvukai, kibirai, nedegus 

audinys), kurios nuolat prižiūrimos. Paskirti atsakingi asmenys už priešgaisrinę ir darbų saugą. 

Visi pradedantys dirbti darbuotojai, rangovai, transporto paslaugų tiekėjai supažindinami su 

Bendrovės darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, 

aplinkosaugos taisyklėmis bei reikalavimais. Kiekvienoje darbo vietos  saugos ir sveikatos instrukcijoje 

numatyta kaip dirbantysis privalo elgtis avarinių situacijų atveju.  

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis. 

ENTP tvarkymo veikla nedarys tarpvalstybinio poveikio. 

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

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

ENTP tvarkymo veikla nekelia reikšmingo neigiamo poveikio. Susidarančios atliekos tvarkomos 

vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Darbuotojai nuolat supažindinami su darbų saugos 

instrukcijomis ir jomis vadovaujasi.  

Įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, 

atitinkanti  LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus.  

Aplinkosauginio valdymo tikslai ir užduotys: 

Tobulinti veiklos procesus, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves, gerinti 

visų reikšmingų vidaus ir išorės veiksnių valdymą ir monitoringą.  

Siekti nuolatinio kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo. 

Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos galimą neigiamą poveikį aplinkai. 

Naudoti ekologiškai pažangias medžiagas ir technologijas, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius 

išteklius, vykdyti taršos prevenciją. 

Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, 

ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą. 

Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, 

pagal galimybę mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.  
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Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos palaikymui ir 

nuolatiniam gerinimui.  

ENTP tvarkymo veikloje vadovaujamasi LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676, 2005, Nr.106-3931, 2011, 

Nr.147-6910). Pastoviai kontroliuojama, kaip rūšiuojamos atliekos, palaikoma tvarka kiemo teritorijoje 

(kiemo valymas, atliekų surinkimo vietų priežiūra). Pasirūpinama, kad galimam variklių ar pavarų dėžės 

alyvos, benzino ar dyzelino, aušinimo ir stabdžių skysčio išsiliejimui neutralizuoti, netrūktų absorbento. 

Paruoštos atmintinės rangovams, transporto paslaugų tiekėjams, jie privalo: 

 užtikrinti bei atsakyti už savo darbuotojų saugų darbą ekologiniu požiūriu; 

 palaikyti tvarką darbo vietoje; 

 sutvarkyti darbo vietą, atlikus darbus; 

 paslaugas teikti su techniškai tvarkinga transporto priemone. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS: 

 

1. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (kopija), 1 lapas; 

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 lapai, Žemės sklypo planas –  

2 lapai; 

3. Suvestinis inžinerinių tinklų planas, 1 lapas;  

4. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos 

gaudyklių atitikties deklaracija, įrenginių techniniai pasai , 21 lapas; 

5. ENTP tvarkymo zonų išdėstymo planas, Nuotekų surinkimo schema, 1 lapas; 

6. Atmosferos taršos, susidarančios pjaustant metalą dujomis, skaičiavimai, 1 lapas; 

7. Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis, 1 lapas; 

8. Schema su nustatoma SAZ riba, 1 lapas; 

9. Pripažinimo tinkamu naudoti akto kopija,4 lapai. 

 


