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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ARDYMO VEIKLOS 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  

 

 

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, LT-

50187 Kaunas, tel.: (8 37) 311558; Agripina Čekauskienė, tel. 8 659 43420. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Almanija“, Santakos g. 4, Kaunas 

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

ardymas rankiniu būdu.  

 

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). 

Planuojama veikla bus vykdoma Pagirių kaime, Kauno r., prie magistralinio kelio A5 Kaunas-

Marijampolė-Suvalkai. Atstumas nuo Pagirių kaimo apie 0,8 km, iki Garliavos miestelio ribos 

apie 0,5 km. Veikla planuojama vykdyti buvusio autoserviso patalpose. 

 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Per metus aikštelėje planuojama 

išardyti apie 200 vnt. supirktų arba nemokamai priimtų iš fizinių ir juridinių asmenų 

eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) . ENTP nukenksminimo 

operacijos (t.y. akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas; potencialiai sprogių dalių 

(pvz., oro pagalvių) išėmimas; degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, 

aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir 

kitų ENTP esančių skysčių pašalinimas; gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma 

identifikuoti, pašalinimas) bus atliekamos iš karto priėmus ENTP arba kiek galima greičiau, bet ne 

ilgiau kaip tris mėnesius nuo transporto priemonės priėmimo datos. Pašalinti skysčiai bus 

surenkami į sandarias talpas ir saugomi atskirai. Ardymo metu surinktos pavojingos atliekos 

(akumuliatoriai, filtrai bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys 

kondensatoriai) bus saugomos konteineriuose atskirose patalpos zonose. Metalo laužas, gautas  



 

 

 

 

 

ardant transporto priemones, rūšiuojamas pagal rūšį ir iškraunamas į aptvertą aikštelę. Paruoštas 

metalo laužas kraunamas į pirkėjo autotransportą ir gabenamas kitiems Lietuvos atliekų 

tvarkytojams, priklausomai nuo realizacijos galimybių ir finansinio naudingumo. Išmontavimas 

bus atliekamas uždaroje patalpoje, patalpos grindys betonuotos.  

Planuojamas per metus susidarančių pavojingų atliekų kiekis – apie 32 t, nepavojingų – 

apie 140 t. Visos tvarkymo metu susidariusios atliekos bus perduodamos atliekas 

naudojančioms ar šalinančioms įmonėms. Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs 80 m 

atstumu nuo ūkinės veiklos pastato.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms 

nustatymas nereikalingas, nes teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Atstumas nuo 

planuojamos veiklos iki arčiausios saugomos teritorijos (Jiesios kraštovaizdžio draustinio) yra 2,8 

km rytų kryptimi.  

 

Pastabos, sąlygos. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių 

normatyvinių reikalavimų, užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Vadovautis Atliekų tvarkymo 

įstatymo nuostatomis ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis. Prieš 

pradedant veiklą gauti Taršos leidimą. Žemės sklypo, kuriame planuojama veikla, naudojimo 

būdas – komercinės paskirties objektų teritorija, todėl turi būti pakeista į pramonės ir 

sandėliavimo arba atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo  teritoriją. 

Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin. 2005, Nr. 

93-3472) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi 

raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše 

nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas 

pranešimas, kopijas. 

 

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamos veiklos teritorija 

nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Žemės sklype istorinių, kultūrinių ir 

archeologinių vertybių nėra. Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti buvusio sunkvežimių 

serviso ir automobilių stovėjimo aikštelės vietoje, gamybinio pastato uždaroje patalpoje, arti nėra 

gyvenamųjų namų. Yra išvystyta reikiama infrastruktūra. Neigiamas poveikis aplinkai veiklos 

metu neprognozuojamas. 

  

Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie priimtą atrankos 

išvadą informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Kauno skyriaus vedėja                                                                                                                 

                                         Donata Bliudžiuvienė 

 

  

 

Sigita Kubilienė, tel. 8 37 302607, el.p.sigita.kubiliene@aaa.am.lt 


