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ATLIEKV
DIDELIU

POVEIKIO

1. Planuojamos tikin6s veiklos organizatorius:
UAB Marijampoles apskrities atliekq tvarkymo centras, Vokiediq g. 10, Marijampole, tel.: 8

343 54204, faks.: 8 343 53986, el. pa5tas: info@maatc.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengCjas:
UAB ,,Ekometrija", kontaktinis asmuo - Laurynas Jasilnas, adresas: Geologq g. 11, Vilnius,

tel.: 8 5 2336636, faks.: 8 5 2308553, el. pa5tas: info@ekometrija.lt.
3. Planuojamos trkinds veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai Vertinimo atlikimo teisinis

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkinds vQiklos poveikio aptinkai
vertinimo lstatymo 7 straipsnio2 dali, nurodant Sio straipsnio 2 prieflo punkt4 (-us):

Sakiq dideliq gabaritq atliekq surinkimo aikSteles (toliau - DGA$A) veiklos pletra. Atranka
atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos lkines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatymo (toliau - PAV istatymas) 2 priedo 14 punktu ,,f Pl@nuojamos ukines veiklos,
kurios poveikis aplinkai privalo buti vertinamas, r[Siq s4ra54 ar i Planuojpmos ukines veiklos, kuriai
turi buti atliekama atranka del poveikio aplinkai vertinimo, rD5iq sqraS4 it'a5ytos planuojamos Dkines
veiklos bet koks keitimas ar i5pletimas, iskaitant esamq statiniq rekonstrpvim4, gamybos proceso ir
technologines irangos modemizavim4 ar keitim4, gamybos btido, pro{ukcijos kiekio (masto) ar
rfiSies pakeitim4, naujq technologijq idiegim4, kai planuojamos fil{ines veiklos keitimas ar
i5pletimas gali daryti neigiam4 poveiki aplinkai, i5skyrus Sio fstatymo I jrriedo l0 punkte nurodytus
atvejus".

4. Planuojamos iikin6s veiklos vieta:
Sodq g. 15, Sakiai.
5. Trumpas planuojamos tikin6s veiklos apra5ymas:
Planuojam4 [king veikl4 (toliau - PUV) numatoma vykdyti 0,25 Haploto Zemes sklype (kad.

Nr. 8486/0009:33), adresu Sodq g. 15, Sakiai. Zemes sklypo pagrindine graudojimo paskirtis - kita,
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naudojimo biidas - atliekq saugojimo, ruSiavimo ir utilizavimo (s4Vartynai) teritorijos. Zemes

sklypas priklauso Sakiq savivaldybei, patikejimo teise perduotas vpldyti UAB Marijampoles

apskrities atliekq tvarkymo centras. Pastatai ir statiniai nuosavybes teise priklauso UAB

Marijampoles apskrities atliekq tvarkymo centras. Visa aik5tele yfa asfaltuota. Pramoninds,

visuomenines paskirties objektq aik5teles gretimybese nera. Ardiau$iai PUV teritorijos esanti

gyvenamoji teritorija yrauL 50 m nuo sklypo ribos i Siaurg esantis gyVenamasis namas. Arti PUV

rekreacines paskirties teritorijq nera.
Siuo metu vykdant veikl4 i aik5telg atliekas gyventojai ir imonps pristato savo transportu.

Aik5teleje vykdomas atliekq priemimas, registravimas, ruSiavimas ir saugojimas konteineriuose,
presavimas sukaupus atitinkam4 atliekq kieki ir i5veZimas. Bendro pobldZio buitines kilmes ir

stambios atliekos i5skirstomos i atitinkamas priemimo talpas. Pavojirfigoms buitinems atliekoms

laikyti naudojami speciahs konteineriai: gyvsidabrio lempoms - plastmasiniai konteineriai

1200x1000x760 mm, akumuliatoriams - plastmasiniai konteineriai 1?00x1000x760 mm, kitoms

buities pavojingoms atliekoms - 50, 100 ir 2001 talpos statines su uZVerZiamais dangdiais. Joks

buities pavojingq atliekq tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ar{ymas ir pan.) aik5teleje

neatliekamas. Priimtas atliekas registruoja priemejas, vizualiaijas klasiffkuodamas. Siekiant atskirti

tinkamas antriniam panaudojimui atliekas, aikSteleje apdorojamos (ardomos) didZiosios atliekos -

seni baldai, langai, durys, dviradiai. Ardant senus baldus atskiriamas fnetalas, mediena, stiklas ir

tekstiles dirbiniai. AtveLti baldai i5kraunami aik5teleje, tuomet atli$kq priemejas juos i5ardo,

atskirtas dalis patalpina i atitinkamus konteinerius. Mink5ta (tekstili$e) baldrl dalis ir lakuotas,

daLl,tas medis Salinami s4vartyne (Sios atliekos dedamos i utiliZavimui netinkamq atliekq

konteineri), Svari mediena perduodama kompostavimui i Lali\Jy atliekq kompostavimo aik5telg arba
perdirbimui (medienos atliekos dedamos imedienos konteineri), metalo lauLas perduodamas metalo

lauZ4 superkandioms imonems (metalo lauZas aik5teleje saugomas met4lo atliekq konteineryje), po

ardymo susidargs stiklas laikomas stiklo konteineriuose. Ardynl,ui mechaniniai irenginiai
nenaudojami. Pavojingos atliekos aikSteleje laikomos ne ilgiau kaip 6 rfidnesius, nepavojingos - ne

ilgiau kaip 1 metus. UZpildZius konteinerius ar talpas, atliekos sunkvetimiais (l kart4 per savaitq)

transportuojamos i registruotas antriniq Laliavq perdirbimo, naudojimO ar Salinimo imones, UAB

Marijampoles apskrities atliekq tvarkymo centras atliekq s4vartyn4, Zalliqiq atliekq kompostavimo

aik5telg.
Planuojamas DGASA atliekq tvarkymo veiklos i5pletimas. Aik5teles na5um4 planuojama

padidinti nuo 1885,85 t/metus iki 5594 t/metus (i5 jtl nepavojing[jq atliekq nuo 1483 tlm

planuojama didinti iki 4715 t/metus, pavojingqjq atliekq nuo 402,85 t/rtrr planuojama didinti iki 876

t/metus). DidZiausi4 vienu metu leidZiam4 laikyti atliekq kiek! planuojama padidinti nuo 166,43 t

(iS jq l3gtnepavojingqatliekq ir27,43 tpavojingqatliekq) iki765,2 t(i5 jqnepavojingqjqatliekq
- iki 672 t, pavojingqjq atliekq - 93,2 t). Planuojama papildomai priirhti Sias atliekas: biologi5kai

skaidZias virtuviq ir valgyklq atliekas (20 01 08), drabuZius (20 01 10), tekstiles gaminius (20 0l

11). Planuojama itraukti R12 atliekq tvarkymo kod4 (atliekq busenos 4r sudeties pakeitimas, prie3

vykdant su jomis bet kuri4 i5 Rl-Rl I veiklq). I5 priimamq atliekq s4ra$o i5braukiamos atliekos: 20

01 31* (citotoksiniai arba citotoksiniai vaistai - I Vm), 15 01 11* - (rlretalines pakuotes, iskaitant
suslegto oro talpyklas, kuriose yra pavojingqiq kietq poringq ri5amqiq l5redZiagq (pvz., asbesto), 08

01 19* - vandenines suspensijos, kuriose yra daZt4 ar lako, kuriuose y{a organiniq tirpikliq ar kitq

pavojingqjq medZiagq, 12 02 04* - mineraline chlorintoji variklio, pavarq deZes ir tepamoji alyva,

13 02 05* - mineraline nechlorintoji variklio, pavary deZes ir tepamoji alyva, 13 02 06* - sintetine

variklio, pavan+ deZes ir tepamoji alyva, 13 02 07* - lengvai biologi5kai skaidi variklio, pav$Q

deZes ir tlpamoji alyva. Jq imont daugiau nebepriims. Padidinus DGASA na5um4 esminiai PUV

pasikeitimai nenumatomi, bus galimybe priimti didesni kieki atliekq ir padaZnes atliekq i5veZimai

tolimesniems atliekq tvarkytoj ams.
Vanduo aik5teleje naudojamas buitiniams poreikiams. N^uma,ltomo sunaudoti geriamojo

vandens kiekis po veiklos iSpletimo nesikeis, jis sieks 400 m'lm. Aik5teles buities ir gaisry

sesinimo reikmems vanduo tiekiamas centralizuotais vandentiekio tinklais.
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Gamybiniq nuotekq PUV metu nesusidarys. 400 mtlm buitiniq nuotekq, kurios susidarys
administracinese patalpose, bus i5leidZiamos i centralizuotus buitiniq rruotekq tinklus. Pavir5ines
nuotekos surenkamos nuo teritorijos, kuri yra padengta kieta danga, i5valomos pavir5iniq nuotekq
valymo lrenginyje ir iSleidZiamos i centralizuotus lietaus nuotekq tinklus.

DGASA tiek esamos, tiek planuojamos [kines veiklos metu ZaliaVos, chemines medZiagos ir
preparatai (iSskyrus sorbentus), radioaktyviosios medZiagos nenaudojamps ir nelaikomos.

Administracinio pastato Sildymui naudojama elektros energija, tddel PUV stacionariq tar5os
Saltiniq nebus. Galima tarSa i5 mobiliq transporto priemoniq, atve{usiq atliekas i aik5telg ir
i5veZandiq atliekas. Tadiau atsiZvelgiant i Siq transporto priemoniq kieki (vidutini5kai iki 16
lengvqjq automobiliq per dien4) bei sunkiasvoriq transporto priemo[riq, i5veZandiq atliekas i5
aik5teles (iki 3 sunkveZimiq per savaitg) kieki, papildomos tar5os poveikio sumaZinimo priemones
neplanuojamos. DidZiausia galima mobiliq tarSos Saltiniq bendra tar5a, apskaidiuota vadovaujantis
Ter5iandiq medLiagq, i5metamq i atmosfer4 i5 ma5inq su vidaus dqgimo varikliais, vertinimo
metodik4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liBpos 13 d. isakymu Nr. 125
,,Del ter5iandiq medZiagq, i5metamq i atmosfer4 i5 maSinq su vidaus dlegimo varikliais, vertinimo
metodikos patvirtinimo", sieks 0,150 tlm, tadiau toks s4lyginai maZps i5metamq ter5alq kiekis
neturds reikimingo neigiamo poveikio aplinkos orui ir Zmoniq sveikatai.

Su PUV susijgs fizikines tarSos veiksnys - akustinis triuk5mas, kuri gali sukelti transporto
priemon6s, atveZandios atliekas i aik5telg ir sunkiasvores transpor[o priemonds, i5veZandios
sukauptas atliekas i5 aikSteles. AtsiZvelgiant i planuojamos ukines veiklos mast4, numatomas
minimalus triuk5mo poveikis. Numatoma, kad triukSmo lygis ties DGASA teritorijos ribomis
nevir5ys HN 33:2011 leidZiamq triuk5mo ribiniq dydZiq ir ngtures itakos artimiausios
gyvenamosios aplinkos kokybei ir gyventojq sveikatai. fvertinus ilumatom4 atvykstandiq ir
i5vykstandiq automobiliq skaidiq, su bendru eismu, matoma, kad toks nedidelis transporto srauto
padidejimas bendrame transporto eisme itakos triuk5mo lygiui netures. Triuk5mo lygis ties isukimu
i PUV teritorij4 del PUV transporto srautq nevir5ys reglamentuojamq ribiniq triuk5mo verdiq (65
dBA dienos metu).

Kita fizikine tar5a vibracija,
(elektromagnetine) spinduliuotd nesusidaro.

Vadovaujantis Geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PUV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybese ndra eksploatuojamq ir i5Zvalgl'tq Zemes gelmiq naudingqjq iSkasenq
telkiniq, geologiniq procesq ir rei5kiniq bei geotopq. Artimiausio$ PUV teritorijai gelo ir
mineralinio vandens vandenvietes yra uL. 0,16 km ! vakarus nuo PUV Striupq (Sakiq) naudojama
geriamojo gelo vandens vandenviete, jos i5tekliai neaprobuoti,VAZ ribqs nenustatytos ir uL, 0,7 km

i Siaurg nuo PUV yra Sakiq naudojama geriamojo gelo vandens vandenViete. PUV teritorija patenka

i Sakiq vandenvietes 38 juost4. Pagal Specialiqjq ir mi5ko naudojimo $Qlygq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguZes 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Del specialiqjq Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygq patvirtinimo", 93 punkto reikalavimus apribojimai Sioje juostoje vykdomai
veiklai nenustatyti.

Planuojama ukine veikla, ijautrias aplinkos apsaugos poZiuriu teriftorijas - vandens pakrandiq
zonas nepatenka. Pavir5iniq vandens telkiniq pakrandiq juostos ir zonos nuo PUV nutolusios
daugiau kaip 0,6 km. Kiaulupes apsaugos juosta ir zona yra uy'.0,6 krh pietq kryptimi nuo PIJV,
Siesarties upes apsaugos juosta ir zonayrauL 0,7 krn Siaures kryptimi nuo PUV.

Vadovaujantis Saugomq teritorijq kadastro duomenimis, PUV vieta nepatenka i Lietuvos
Respublikos ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000" saugomas tetitorijas. Artimiausios PUV
vietai saugomos teritorijos yra: Baltkojq pedologinis draustinis uZ 6,0F km vakary kryptimi nuo
PUV vietos, Pankli5kes mi5ko uosio draustinis vZ 9 krn Siaures $ryptimi nuo PUV vietos,
PankliSkes mi5ko juodalksnio draustinis trt 939 km Siaures kryptimi nluo PUV vietos, Pankli5kes
mi5ko berLo draustinis uZ 9,8 km Siaures kryptimi nuo PUV vietos. Arti[niausias mi5kas, itrauktas i
mi5kq kadastr4, yra Bati5kiq mi5kas, esantis i Siaurg nuo PUV uL2,44l<rh,.



Vadovaujantis Kultlros vertybiq registro duomenimis, artimiausios PIJV vietai Kultlros
vertybiq registre registruotos kultlros vertybes - uZ 1,34 km Siaures v{.karq kryptimi yra sandelis,
uZ t ,44 km Siaures rytq kryptimi yra Sakiq Zydq senosios kapines , uy', \,6 km Siaures rytq kryptimi
yra poeto Viktoro Valaidio kapas.

Artimiausios gydymo istaigos: Satiq pirmines asmens sveikatos prieZiiiros centras, nuo PUV
teritorijos ribos nutolgs 1,19 km Siaures kryptimi, Sakiq ligonine, nuo PUV teritorijos ribos nutolusi
1,28 km Siaures kryptimi. Artimiausios mokymo istaigos: Sakiq meno ntokykla nuo PUV teritorijos
ribos nutolusi 1,2 km atstumu Siaures kryptimi, Sakiq lld ,,BerLelis" nuo PUV teritorijos ribos
nutolgs 1,6 km Siaures kryptimi, Satiq l/d ,,Klevelis" nuo PUV teritqrijos ribos nutolgs 1,6 km
Siaures kryptimi.

6. Priemon6s numatomam reiklmingam neigiamam poveikiui aplinkai i5vengti arba
uZkirsti jam keli4:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiSkejus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i5vadai pateiktus arpa teises aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privales nedelsiant taikl'ti papildomas pdveiki aplinkai maZinandias
priemone s arb a maLinti ve iklo s apimti s/nutraukti veikl 4.

6.2. Veiklos vykdy'tojas visais atvejais privales laikytis visq aktualiq veikl4
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglamQntavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6. 3 . Aik5telej e laikomos reikiamos prie5gaisrines priemones.
6.4. Visa aikStele asfaltuota. Atsitiktinai i5siliejusiq skysdiq surinkimui nedelsiant bus

naudojami sorbentai.
6.5. Atliekos aik5teleje tvarkomos laikantis Atliekq naudojilmo ir Salinimo techninio

reglamento ir atliekq tvarkym4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimp4.
6.6. Nacionalinio visuomends sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Marijampoles departamentas 2018-07-05 ra5tu Nr. (4-11 14.3.5E)2+29336 ipareigoja nustatyti
sanitaring apsaugos zon4 (toliau - SAZ) pagal Specialiqjq ir mi5ko natrdojimo sqlygq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguZes 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Del specialiqjq Zemes
ir mi5ko naudojimo s4lygrl patvirtinimo", 67 ir 206 punktq reikalavimus arba vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjrldio 19 d. lsakymu Nr. V-586

,,Del sanitarines apsaugos zonos ribq nustatymo ir reZimo taisykliq patvirtinimo" 6 punkte
nurodytais b[dais.

7. Mo{vai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvad4:
7.1. PUV teritorija atitinka Sakiq savivaldybes teritorijos bendrQjo plano sprendinius,pagal

bendrojo plano brdLini PUV patenka i kitos paskirties Zemiq uZstatltaf teritorijas. PUV vykdoma
esamos aik5teles teritorijoje, kurioje ir dabar atliekos yra priimambs ir laikomos bei veliau
perduodamos tolimesniems registruotiems atliekq tvarkytojams. PUV metu numatoma padidinti
atliekq metinius ir vienu metu laikomq atliekq kiekius, tadiau naujq st{tiniq statyba ar inZinerines,
susisiekimo infrastruktlros pletra nenumatoma. I5pletus uking veikl4 nhujrl triuk5mo ar oro tar5os
Saltiniq neatsiras, aplinkos oras, pavir5iniai vandenys, dirvoZemis iir kiti gamtiniai elementai
padidejusia chemine, fizikine ar biologine tar5a terSiami nebus, sunatudojamo vandens, nuotekq
kiekiai nepasikeis, teritorijos plotas bus pakankamas uZtikrinant saugq alliekq tvarkym4.

7.2. Priimtos pavojingos atliekos bus laikomos joms skirtosq, sandariose talpose ir iki
atidavimo tolimesniems tvarkytojams bus laikomos rakinamuose pavpjingoms atliekoms laikyti
skirtuose konteineriuose.

7.3. Planuojama teritorija i saugomas ir Europos ekologinio tink[o ,,Natura 2000* teritorijas
nepatenka, joje nera gamtiniq objektq, estetiniq i5tekliq, todel neigiamo reik5mingo poveikio Siems
elementams nebus.

7.4. Y adovaujantis kulturos vertybiq registro duomenimis,
gretimybese nekilnojamosios kult[ros vertybes neregistruotos,
kulturos paveldui netures.

plarfuojamoje teritorijoje ir jos
todel PUV neigiamo poveikio
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7.5. PUV teritorija i gamtinio karkaso teritorijas nepatenka.
7.6. Artimiausios PUV teritorijai gelo ir mineralinio vandens vafidenvietes yra uZ 0,16 km i

vakarus nuo PUV Striupq lSatiq; naudojama geriamojo gelo vandenp vandenviete, jos i5tekliai
neaprobuoti,VAZ ribos nenustatytos ir uL0,7 km i Siaurg nuo PUV yra f,akiq naudojama geriamojo
gelo vandens vandenviete. PUV teritorija patenka i Sakiq vandenvietes 38 juost4. Pagal Specialiqjq
ir mi5ko naudojimo sQlygrl, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybds 1992 m. geguZes 12 d.
nutarimu Nr. 343 ,,Ddl specialiqjq Zemes ir mi5ko naudojimo sdygq patvirtinimo", 93 punkto
reikalavimus apriboj imai Sioj e j uostoj e vykdomai veiklai nenusta[ti.

7.7. Atliekq tvarkymo aik5tele irengta ant kietos, vandeniui nelaidZios dangos. PUV
pajegumq didinimas nes4lygos pavir5iniq nuotekq kiekio ir nuotQkq uZter5tumo. Aik5teles
teritorijoje susidariusios pavir5ines nuotekos bus surenkamos ir i5vdlomos pavir5iniq nuotekq
valymo irenginyje. Iki nustatytq normatyvq i5valyos pavir5ines nuptekos bus i5leidZiamos i
centralizuotus nuotekq tinklus.

7.8. Vanduo buitinems reikmems gaunamas i5 centralizuotq v{ndentiekio tinklq, buitines
nuotekos, susidarg administracinese patalpose iSleidZiamos i centralizuotus nuotekq tinklus.

7.9. Planuojamos tvarkyti atliekos yra bekvapes, todel PUV rreitakos nemaloniq kvapq
atsiradimo. Aikiteles eksploatacija neitakoja cheminirl medZiagq, s4lygojandiq kvapq sklidim4,
padidejim4 ter5alq sklaidos zonoje.

7.10. Stacionariq aplinkos oro tar5os Saltiniq nebus. Galima oro tar5a tik i5 mobiliq
transporto Saltiniq. Numatoma, kad vykdant planuojam4 [king veikl4 aplinkos oro tar5a i5 mobiliq
tar5os Saltiniq sieks 0,150 t/m.

7.11. Atlikti PUV triukSmo skaidiavimai, parodd, kad PUV $ukeliamas triuk5mo lygis
artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms aplinkos triuk5mo atLvilgiu treigiamos itakos netures ir
nevir5ys didZiausiq leidZiamq triukSmo ribiniq dydZiq, nustatl'tq LietuVos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 20ll m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-604 ,,Del Lieluvos higienos normos HN
33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq
aplinkoje" patvirtinimo" reikalavimq: leidZiamas garso slegio lygis 65 dBA, apskaidiuotas - 60,2
dBA.

8. Priimta atrankos i5vada:
AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus bei priemones numatomafii reik5mingam neigiamam

poveikiui aplinkai i5vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pl0nuojamos [kines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimarha atrankos iSvada: pagal
atrankos i5vadai pateikt4 informacij4 UAB Marijampoles apskrities atliekq tvarkymo centras
planuojamai [kinei veiklai - Sakiq dideliq gabaritq atliekq surinkimo aik5teles veiklos pletrai Sodq
g. 15, Sakiai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankos i5vados apskundimo tvarka:
Si atrankos i5vada per vien4 menesi nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biiti

skundZiama Lietuvos administraciniq gindq komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos ist{tymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (?ygimarfi4 g. 2, 0II02 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos lstatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi nuo Sio
sprendimo iteikimo dienos.

Direktoriaus igaliota Tar5os prevencijos
departamento Tar5os integruotos prevencij os ir
poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedeja,
atliekanti direktoriaus pavaduotoj o funkcij as

Asta Brusokiend, tel. 8 343 68502, el. p.: asta.brusokiene@aaa.am.lt

Milda Radiene


