UAB „DEMEKSA“
INFORMACIJA ATRANKAI D L PLANUOJAMOS
KIN S VEIKLOS –
LAIVŲ PERDIRBIMO KLAIP DOS J RŲ UOSTE
(Nemuno g. 42A, Klaip da, krantin Nr. 121)
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos kin s veiklos
Organizatorius (užsakovas):

UAB „Demeksa“
direktorius Nedas Aleksandrovas

Informacijos atrankai d l poveikio
Aplinkai vertinimo reng jas (vykdytojas):

UAB „Demeksa“
Vadybininkas Linas Aleksandrovas

KLAIP DA
2018

TURINYS
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS ORGANIZATORI
1. Planuojamos kin s veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavard ; mon s
pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).
2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų reng jas, pateikiami jo kontaktiniai
duomenys (vardas, pavard ; mon s pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).
II. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos kin s veiklos pavadinimas, nurodant atrankos d l PAV atlikimo teisin pagrindą
(Lietuvos Respublikos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo 2 priedo punktą (-us)).
4. Planuojamos kin s veiklos fizin s charakteristikos: žem s sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo
paskirtis ir b das (b dai), funkcin s zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, renginiai ir
jų paskirtys, reikalinga inžinerin infrastrukt ra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo,
šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.
5. Planuojamos kin s veiklos pob dis: produkcija, technologijos ir paj gumai (planuojant esamos
veiklos pl trą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir paj gumus).
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, skaitant ir pavojingų
cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją);
radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir
nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltin arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos kin s
veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.
7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žem s (jos paviršiaus ir gelmių),
dirvožemio, biologin s vairov s naudojimo mastas ir regeneracijos galimyb s.
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).
9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą,
kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.
11. Chemin s taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuos dų susidarymas, preliminarus
jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.
12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos
prevencija.
13. Fizikin s taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji
(elektromagnetin ) spinduliuot ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams
dydžiams) ir jos prevencija.
14. Biologin s taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos
prevencija.
15. Planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremaliųjų vykių (pvz., gaisrų, didelių
avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, j ros lygio kilimo, žem s dreb jimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų
situacijų, skaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų vykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimyb ir
jų prevencija.
16. Planuojamos kin s veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., d l vandens, žem s, oro užterštumo, kvapų
susidarymo).
17. Planuojamos kin s veiklos sąveika su kita vykdoma kine veikla ir (ar) pagal teis s aktų
reikalavimus patvirtinta kin s veiklos pl tra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius) gretimuose žem s sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba
esančiose netoli planuojamos kin s veiklos vietos, jeigu d l planuojamos kin s veiklos masto jose tik tinas
reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar
komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).
18. Planuojamos kin s veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai,
statinių statybų pradžia, technologinių linijų rengimas, teritorijos sutvarkymas).
III. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS VIETA
19. Planuojamos kin s veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius
vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldyb ; seni nija; miestas, miestelis, kaimas ar
viens dis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama kin veikla, žem lapis su gretimyb mis ne senesnis kaip 3
metų (ortofoto ar kitame žem lapyje, kitose grafin s informacijos pateikimo priemon se apibr žta planuojamos
kin s veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant planuojamos kin s veiklos teritorijos ir
teritorijų, kurias planuojama kin veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar
disponuoti žem s sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama kin veikla (privati, savivaldyb s ar valstybin
nuosavyb , nuoma pagal sutart ); žem s sklypo planas, jei parengtas.
20. Planuojamos kin s veiklos teritorijos, gretimų žem s sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir
teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios
žem s
naudojimo
sąlygos. Informacija
apie
vietov s
inžinerinę
infrastrukt rą,
urbanizuotas
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teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomenin s paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir
(ar) statinių atstumus nuo planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
21. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose ar teritorijose
esančius žem s gelmių išteklius, dirvožem ; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas,
nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų baz je
(https://epaslaugos.am.lt/).
22. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose ar teritorijose
esant kraštovaizd , jo charakteristiką (vyraujantis tipas, nat ralumas, mozaikiškumas, vairumas, kult rin s
vertyb s, tradiciškumas, reikšm regiono mastu, estetin s ypatyb s, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir
panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir pad tis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacin s
paskirties vietos), gamtin karkasą, vietov s reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos
kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3
valstyb ms nar ms d l Europos kraštovaizdžio konvencijos
gyvendinimo gairių nuostatomis
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „D l Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio
politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. sakymu. Nr. D1-703 „D l Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvin s strukt ros vairov s
ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios
estetiniu poži riu Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos
kraštovaizdžio vizualin s strukt ros žem lapyje ir pažym tos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1,
V1H3, ir kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.
23. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose ar teritorijose
esančias saugomas teritorijas, skaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas
Europos Bendrijos svarbos nat ralias buveines bei r šis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstyb s
kadastro duomenų baz je (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos kin s veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
24. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose ar
teritorijose esančią biologinę vairovę:
25. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose ar
teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos poži riu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir
pakrant s apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių gr sm s ir rizikos teritorijų žem lapis pateiktas –
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstin regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.
26. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijos ir gretimų žem s sklypų ar teritorijų taršą
praeityje, jeigu jose vykdant kinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokyb s normų (pagal vykdyto aplinkos
monitoringo duomenis, pagal teis s aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).
27. Planuojamos kin s veiklos žem s sklypo ar teritorijos išsid stymas rekreacinių, kurortinių,
gyvenamosios, visuomenin s paskirties, pramon s ir sand liavimo, inžinerin s infrastrukt ros teritorijų
atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos kin s veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
28. Informacija apie planuojamos kin s veiklos žem s sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias
kult ros vertybes (kult ros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kult ros vertybių registre
(http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos kin s veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI R ŠIS IR APIB DINIMAS
29. Apib dinamas ir vertinamas tik tinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomen s
sveikatai, atsižvelgiant dyd ir erdvin mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali b ti daromas
poveikis, skaičių); pob d (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir
sud tingumą (pvz., poveikis intensyv s tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tik tinas tik
avarijų metu); tik tiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir gr žtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu,
lietaus vandens išleidimas gali padidinti up s vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją,
nuošliaužas); sumin poveik su kita vykdoma kine veikla ir (arba) pagal teis s aktų reikalavimus patvirtinta
kin s veiklos pl tra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos r šių vandens naudojimas iš vieno vandens
šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyv nijos mitybos grandinę ar visą ekologinę
pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiek ), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo
poveikio ar užkirsti jam kelią:
29.1. Poveikis gyventojams ir visuomen s sveikatai, skaitant galimą poveik gyvenamajai, rekreacinei,
visuomeninei aplinkai d l fizikin s, chemin s (atsižvelgiant fonin užterštumą), biologin s taršos, kvapų (pvz.,
vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis d l kuro naudojimo, padid jusio transporto srauto, gamybos
proceso ypatumų ir pan.).
29.2. Poveikis biologinei vairovei, skaitant galimą poveik nat ralioms buvein ms d l jų užstatymo arba
kitokio pob džio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo,
želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas nat ralių buveinių tipų plotų sumaž jimas, saugomų r šių, jų augaviečių ir

3

80

82

85

88

88

90

90

93
96

96

96

97

radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyv nų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi
ar žiemojimui.
29.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai
planuojamą kinę veiklą numatoma gyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje
aplinkoje, planuojamos kin s veiklos organizatorius ar PAV dokumentų reng jas, vadovaudamasis Planų ar
programų ir planuojamos kin s veiklos gyvendinimo poveikio steigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. geguž s 22 d. sakymu Nr. D1-255 „D l Planų ar programų ir planuojamos kin s veiklos gyvendinimo
poveikio steigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, turi pateikti Agent rai Valstybin s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar
saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų statymo nustatyta
tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą d l planuojamos kin s veiklos gyvendinimo poveikio
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo.
29.4. Poveikis žemei (jos paviršiui ir gelm ms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, d l chemin s taršos; d l
numatomų didel s apimties žem s darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos
išteklių naudojimo; pagrindin s žem s naudojimo paskirties pakeitimo.
29.5. Poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrant s apsaugos
juostoms, j ros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai,
navigacijai, rekreacijai).
29.6. Poveikis orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui).
29.7. Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetin mis, nekilnojamosiomis kult ros ar kitomis
vertyb mis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu d l reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo,
paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui.
29.8. Poveikis materialin ms vertyb ms (pvz., nekilnojamojo turto (žem s, statinių) pa mimas
visuomen s poreikiams, poveikis statiniams d l veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, d l numatomų nustatyti
nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų).
29.9. Poveikis nekilnojamosioms kult ros vertyb ms (kult ros paveldo objektams ir (ar) vietov ms)
(pvz., d l veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žem s naudojimo b do ir reljefo pokyčių, užstatymo).
30. Galimas reikšmingas poveikis Informacijos 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
31. Galimas reikšmingas poveikis Informacijos 29 punkte nurodytiems veiksniams, kur lemia
planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremaliųjų vykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir
(arba) ekstremaliųjų situacijų).
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.
33. Numatomos priemon s galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam
kelią.
DEKLARACIJA
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PRIED S RAŠAS
Priedo eil. Nr.
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas

Priedo pavadinimas
Klaip dos valstybinio j rų uosto 2016-10-05 žem s nuomos sutartis Nr. 20106/2016ž/20-2016-565 tarp V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcijos ir UAB
„Kamineros krovinių terminalas“.
Išrašas d l žem s sklypo, unikalus Nr. 2101-0010-0001.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas d l inžinerinių statinių
Nemuno g. 42A, Klaip da (vandentiekis ir lietaus nuotekų tinklai).
aplinkos orą numatomų išmesti teršalų emisijų skaičiuot .
Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo ataskaita su priedais.
Planuojamos kin s veiklos vietos skleidžiamo triukšmo lygio skaičiuot .
UAB „Demeksa“ ir UAB „Kamineros krovinių terminalas“ 2017-07-07 sutartis Nr.
KKTB-16 d l infrastrukt ros paslaugų prie krantin s Nr. 121 suteikimo .
Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g.
detalusis planas, patvirtintas Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos 2004-06-23
sprendimu Nr. 1-247.

4

Lap
skaičius
6
27
3
6
34
13
4
3

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS ORGANIZATORI
(UŽSAKOV )
1. Planuojamos kin s veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas,
pavard ; mon s pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
UAB „Demeksa“
Lauko g. 3-1, Šilut , 99121, Šilut s raj. sav.
Direktorius Nedas Aleksandrovas
Mob.: +370 630 69903
uabdemeksa@gmail.com

mon s pavadinimas
Registracijos adresas
Kontaktinis asmuo
Telefonas
El. paštas

2. Tais atvejais, kai atrankos informacij teikia PAV dokument reng jas, pateikiami jo
kontaktiniai duomenys (vardas, pavard ; mon s pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).
UAB „Demeksa“
Lauko g. 3-1, Šilut , 99121, Šilut s raj. sav.
Vadybininkas Linas Aleksandrovas
Mob.: +370 611 51111
uabdemeksa@gmail.com

mon s pavadinimas
Registracijos adresas
Kontaktinis asmuo
Telefonas
El. paštas

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimą atliko UAB „Ekot ja“ direktor Rasa Arcišauskien ,
mob.: 8 698 11457, el. paštas: rasa@ekoteja.lt
II. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos kin s veiklos pavadinimas, nurodant atrankos d l PAV atlikimo teisin
pagrind (Lietuvos Respublikos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo
statymo 2 priedo punkt (-us)).
Planuojamos
kin s veiklos (toliau - P V) pavadinimas – laivų perdirbimas
(demontavimas). Atsižvelgiant
2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 „D l laivų perdirbimo“, laivų perdirbimas apibr žiamas, kaip
veikla, kurios metu laivai visiškai arba iš dalies išmontuojami laivų perdirbimo kompleksuose,
siekiant gauti perdirbimui, paruošimui pakartotiniam naudoti ar pakartotinai naudoti skirtas jų
sudedamąsias dalis ir medžiagas, kartu siekiant užtikrinti pavojingų ir kitų medžiagų tvarkymą, taip
pat su tuo susijusios operacijos, pavyzdžiui, sudedamųjų dalių ir medžiagų saugojimas ir
apdorojimas vietoje, išskyrus jų tolesn apdorojimą arba pašalinimą kituose renginiuose.
Planuojamas laivų perdirbimo komplekso rengimas atitinka 2011 m. gruodžio 13 d. Europos
Parlemento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES d l tam tikrų valstyb s ir privačių projektų poveikio
aplinkai vertinimo 2 priedo 4 d papunktyje nurodytą veiklą – laivų statyklos.
Atsižvelgiant tai, planuojama kin veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos kin s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo (suvestin redakcija nuo 2017-11-01) 2 priedo
planuojamos kin s veiklos, kuriai turi b ti atliekama atranka d l poveikio aplinkai vertinimo, r šių
sąrašo 4.7. punkte nurodytą veiklą – laivų statyba ir remontas.
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4. Planuojamos kin s veiklos fizin s charakteristikos: žem s sklypo plotas ir planuojama
jo naudojimo paskirtis ir b das (b dai), funkcin s zonos, planuojamas užstatymo plotas,
numatomi statiniai, renginiai ir j paskirtys, reikalinga inžinerin infrastrukt ra (pvz.,
inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotek šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo
komunikacijos, kai tinkama, griovimo darb aprašymas (žr. 4.1. lent.).
P V fizin s charakteristikos
Žem s sklypo
plotas1
Naudojimo b das2

Aprašymas
V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcija, UAB
„Kamineros krovinių terminalas“

Žem s sklypo valdytojas/naudotojas
P V planuojamas naudoti plotas (krantinei
Nr. 121 priskirtas plotas)

1306 m2
Kitos paskirties žem , susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos
Numatoma rengti laikinas funkcines zonas atviroje aikštel je,
ties krantine Nr. 121 (detalus zonų aprašymas pateikiamas
Informacijos 5.3 punkte)
Statiniais naujas užstatymas neplanuojamas
Nauji statiniai nenumatomi
Giluminių gręžinių rengimas nenumatomas
Griovimo darbai nenumatomi
Nauja statyba nenumatoma. P V vietoje jau rengti ir
funkcionuoja elektros tiekimo tinklai (tinklus eksploatuoja
UAB „Kamineros krovinių terminalas“)
Nauja statyba nenumatoma. P V teritorija pilnai apr pinta
telefono ryšio tinklais
Nauja statyba nenumatoma.
Nauja statyba nenumatoma. P V teritorijoje jau rengtas
automobilių transporto vidaus gatvių tinklas. Taip pat rengta
uosto krantinių ir pirsų su aptarnaujančiais renginiais sistema.
Nauja statyba nenumatoma. P V teritorijoje jau rengta
vidaus ir išor s gaisrų gesinimo sistema. Krantin je rengta
gaisrų gesinimo sistema „krantas - laivas“ gaisrams, kilusiems
laivuose, gesinti (priešgaisrinis hidrantas, užtikrinantis dvi
sroves po 5 l/s).
Visas krantin s darbinis (švartavimo) ilgis
58,14 m
Leistina maksimali laivų grimzl prie krantin s
6m
Leistinos grimzl s akvatorijos plotis palei
20 m
krantinę
Krantin s darbinis (švartavimo) ilgis
58,14 m
konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei
Naudojamas krantin s ilgis
58,14 m
Naudojamas krantin s plotis
10 m

Žem s naudojimo b das
Funkcin s zonos

Planuojamas užstatymo plotas
Numatomi statiniai
Numatomi rengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m
Numatomi griovimo darbai
Elektros energijos tinklai
Ryšių tinklai
Reikalinga
inžinerin
infrastrukt ra

Lietaus vandens nuotekų tinklai
Susisiekimo komunikacijos

Priešgaisrin s saugos sistema

Krantin s Nr. 121
charakteristikos3

Akvatorija, ties krantine Nr. 121 –
demontavimui skirtų laivų švartavimui ir
laivų demontavimui. Nauja statyba
nenumatoma.
Atvira aikštel ties krantine Nr. 121 –
pagalbinių medžiagų, atliekų, susidarančių
demontuojant laivus sand liavimui. Laivų
dalių pjaustymui. Nauja statyba
nenumatoma.

Krantinei priskirtas teritorijos plotas1

1306 m2

1
– Duomenys pagal Klaip dos valstybinio j rų uosto žem s nuomos sutart tarp V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcijos
ir UAB „Kamineros krovinių terminalas“ (žr. 1 Informacijos priede).
2
– Duomenys pagal Valstybin s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo
dokumentų registrą, prieiga per internetą: https://map.tpdr.lt
3
- Duomenys pagal Klaip dos uosto kapitono 2016 m. spalio 27 d. sakymą Nr. UK.14 „D l leistino laivų grimzl s Klaip dos
uoste“, vieša prieiga per internetą: http://www.portofklaipeda.lt/regulations/detail/2016-m-spalio-27-d-Nr-UK-14-Del-leistinos-laivugrimzles-Klaipedos-uoste---visos-krantines/28
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5. Planuojamos kin s veiklos pob dis: produkcija, technologijos ir paj gumai
(planuojant esamos veiklos pl tr , nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir paj gumus).
5.1. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.
Vadovaujantis 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.
1257/2013 „D l laivų perdirbimo“, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir
Direktyva 2009/16/EB, 3 straipsnio 7 dalimi, laivų perdirbimo kompleksas apibr žiamas kaip
valstyb je nar je arba trečiojoje valstyb je esanti nustatyta teritorija, statykla ar renginys, skirti
laivams perdirbti. Atsižvelgiant tai, planuojamas laivų perdirbimo komplekso rengimas atitinka
2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES d l tam tikrų
valstyb s ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 2 priedo 4 d papunktyje nurodytą veiklą –
laivų statyklos, ir Lietuvos Respublikos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo
statymo 2 priedo 4.7 punkte nurodytą veiklą – laivų statyba ir remontas. Atsižvelgiant tai, pagal
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s generalinio direktoriaus 2007-1031 sakymu Nr. D -226 patvirtintą Ekonomin s veiklos r šių klasifikatorių ( sigaliojo nuo 2008-0101), planuojama kin veikla priskiriama:
Sekcija Skyrius Grup

Klas

C

Pavadinimas
APDIRBAMOJI GAMYBA
Kitų transporto priemonių ir rangos gamyba

30

vairių tipų laivų statyba

30.1
30.11

Laivų ir pl driųjų konstrukcijų statyba
Mašinų ir rangos remontas ir rengimas

33

Metalo gaminių, mašinų ir rangos remontas

33.1
33.15

vairių tipų laivų remontas ir techninė prieži ra
Medžiagų atgavimas

38

Medžiagų atgavimas

38.3
38.31

Mašinų duženų išmontavimas

Laivų perdirbimo (demontavimo) b das, pagal tarptautinę klasifikaciją, priskiriamas
„krantinės“ ir „doko“ metodams, kuomet laivas pradedamas demontuoti jam esant uosto
akvatorijoje, ties krantine ir baigiamas demontuoti plaukiojančiame doke arba ant krantin s.
Pirmiausia išmontuojamas laivo inventorius ir lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Laivo antstato
demontavimas vykdomas ant vandens horizontalia kryptimi „nuo viršaus iki apačios“ iki tol, kol
lieka laivo apatinis korpusas, kiek aukščiau vandens lygio. Likęs laivo apatinis korpusas iškeliamas
ant krantin s.
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5.2. Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumai
Darbuotojų skaičius

Perdirbamų laivų charakteristikos

Galimų perdirbti laivų tipas

25 ( skaitant rangovų darbuotojus iš kitų monių)
1500 DWT (naudingoji talpa)
3000 GT (bendroji talpa)
600-2500 LDT (nepakrauto laivo vandentalpa)
Maksimalus ilgis: 50-60 m;
Maksimalus plotis – 16 m;
Maksimali gramzda – 5 m.
Pagal paskirt : transportiniai, žvejybos, tarnybiniai-pagalbiniai,
techniniai.
Pagal plaukiojimo rajoną: j ros, reidiniai, plaukiojimo vidaus
vandenimis, mišraus plaukiojimo.
Pagal judėjimo tipą: savaeigiai.
Pagal pagrindinio variklio tipą: turbininiai, šilumlaiviai.
Pagal judėjimo pobūd : vanden išstumiantieji.
Pagal korpuso medžiagą: metaliniai.
Pagal architektūrin tipą: vieno antstato.
Pagal iriamųjų velenų skaičių: vieno veleno.

Vienu metu galimas laikyti ties
krantine laivų skaičius, vnt.
Vienu metu galimas perdirbti laivų
(kurių bendroji talpa virš 500 GT)
skaičius, vnt.
Vieno laivo perdirbimo
(demontavimo) maksimalus laikas
Perdirbamų laivų (600-2500 LDT)
skaičius per metus
Maksimal s laivų perdirbimo metiniai
paj gumai (LDT vienetais)
Technika, priemon s ir žaliavos

1 vnt.
1 vnt.
Iki 3 m nesių
4-10 vnt.
10000 t/m

Kiekis

Automobilinis kranas „KATO“ 40 t
keliamosios galios

1 vnt

Automobilinis kranas „KATO“ 50 t
keliamosios galios

1 vnt

Kaušinis ekskavatorius su greideriu
„Kamatsu WB93s“

1 vnt

Sunkvežimis su kranu „Iveco daily“ (2 t
keliamosios galios)

1 vnt

Metalo pjaustymo dujomis ranga

6 vnt

Siurbliai skysčių išsiurbimui

1 vnt

Elektriniai diskiniai pj klai „Boch
metabo“

4 vnt

Elektros energija
Techninis deguonis (balionuose)
Propano dujos (balionuose)
Dyzelinas

10000
kW/m
90 t/m
10 t/m
5 t/m

Naudojimo paskirtis

Demontuotų laivo korpuso dalių perk limui ant krantin s.
Stambių metalo laužo konstrukcijų pakrovimui/iškrovimui
autotransporto priemones.
Demontuotų laivo korpuso dalių perk limui ant krantin s.
Stambių metalo laužo konstrukcijų pakrovimui/iškrovimui
autotransporto priemones. Likutinio laivo apatin s dalies
korpuso išk limui iš vandens ant krantin s.
Metalo laužo pakrovimui/iškrovimui autotransporto
priemones
Nedidelių gabaritų metalo laužo ir kitų atliekų (iki 2 t)
k limui ant sunkvežimio platformos tolesniam
transportavimui.
Laivo korpuso ir iš jo išmontuoto metalo laužo
pjaustymui/smulkinimui.
Lijalinių vandenų ir kitų skystos frakcijos medžiagų
išsiurbimui iš laivo ertmių.
Laivo konstrukcijų pjaustymas vietose, kur negali b ti
naudojamos pjaustymas dujomis.
Elektriniams pj klams, kampiniams šlifuokliams,
apšvietimui
Metalo pjovimui
Metalo pjovimui
Kuras autotransporto priemon ms
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5.3. Funkcinės zonos ir jų išsidėstymas ties krantinė Nr. 121

A zona – laivo pirminio išmontavimo zona, kuri yra ties krantine Nr. 121. Šioje zonoje
švartuojamas perdirbimui atplukdytas laivas, kuris pritvirtinamas prie krantin s knechtų. Vienu
metu prie krantin s perdirbamas (išmontuojamas) vienas laivas. Pirminio išmontavimo ties krantine
zonos ilgis priklauso nuo perdirbamo laivo ilgio (iki 50-60 m), t.y. – ties laivo bortu (apie 10 m
atstumu nuo krantin s ribos) paliekamas atviras plotas sunkiosios technikos (automobilinių kranų)
privažiavimui prie laivo taip, kad technika gal tų privažiuoti išilgai prie laivo bet kurios vietos iš
švartavimosi pus s. Šioje zonoje naudojant kranus iš perdirbamo laivo iškeliamos atskirto laivo
dalys, medžiagos, kroviniai ir atliekos, kurios toliau perkeliamos pavojingų ir nepavojingų
medžiagų, atliekų ir antrinių žaliavų atskyrimo ir r šiavimo zoną (C zoną). Šioje zonoje iš
demontuojamo laivo taip pat surenkami naftos produktų turintys skysčiai (naudojant asenizacinę
autocisterną), konstrukcijose esančios asbesto turinčios medžiagos, iškeliami laivo mechanizmai ir
rengimai. Zonoje A laivo perdirbimo maksimali trukm – iki 3 m nesių, kaip nustatyta Reglamento
Nr. 1257/2013 10 straipsnio 3 dalyje, t.y. – iki laivo paruošimo perdirbti sertifikato galiojimo
termino pabaigos, kuris neilgesnis kaip trys m nesiai.
B zona – laivo antrinio išmontavimo ir išmontavimo metu susidarančių atliekų bei medžiagų
pirminio rūšiavimo zona, kurioje vykdomi stambiagabaritinių laivo konstrukcijų, turinčių
pavojingų medžiagų ir dalių, ardymo, pjaustymo ir demontavimo darbai. Iš demontuojamo laivo
perkeliamos konstrukcijos prastai yra didelių gabaritų (pavyzdžiui, navigaciniai bokšteliai, ar
antstato blokai, galiausiai – apatinis laivo korpusas), tod l šioje zonoje vykdomas tokių konstrukcijų
smulkinimas (pjaustant dujomis) iki transportavimui tinkamų gabaritų. Priklausomai nuo perkeltų
demontuojamo laivo konstrukcijų sud tingumo ir gabaritų, jų antrinis išmontavimas (iki tinkamo
transportavimui gabaritų) trunka 1-4 darbo dienas. Šioje zonoje taip pat atliekama medžiagų ir
daiktų, susidarančių perdirbant laivą, identifikavimo proced ra pagal Informacijos 5.6.3. punkte
aprašytus proced rinius veiksmus. Identifikavimo proced ra, ar laivo dalys ar komponentai yra
medžiagos ar daiktai trunka 1-2 darbo dienas. Iš perdirbamo laivo B zoną perkeliamos medžiagos
ir atliekos ilgai neužlaikomos, kad neužimtų vietos kitų medžiagų, rengimų ar atliekų perk limui iš
laivo. Zonoje B vykdomas technologinis procesas aprašytas Informacijos 5.6.2. punkto II etape.
Darbų vykdymo taršos prevencija aprašyta Informacijos 32 punkte. J ros aplinkos (uosto
akvatorijos) taršos prevencijos priemon s bus nagrin jamos mon s rengiamame teršimo incidentų
likvidavimo lokaliniame plane.
C zona – pavojingų ir nepavojingų medžiagų, atliekų ir antrinių žaliavų atskyrimo ir
rūšiavimo zona. Šioje zonoje vykdomas demontuotų ir išardytų (iki transportavimui tinkamų
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gabaritų) laivo korpuso dalių, renginių ir mechanizmų tolesnis ardymas atskiriant pavojingas
sudedamąsias dalis, medžiagas ir atliekas. Taip pat atrenkamos antriniam naudojimui tinkamos
medžiagos ir daiktai, kurie nebuvo identifikuoti zonoje B. Jeigu zonoje B identifikuojamos
medžiagos ir daiktai, tinkantys pakartotinam naudojimui kaip savarankiški objektai (pavyzdžiui,
inkarai, grandin s, trosai, tinklai, lynai, gelb jimosi valtys, plaustai ir kt.), tai zonoje C
atrenkami/atskiriami daiktai, kurie gali b ti tinkami naudojimui kaip kitų sistemų sud tin s dalys –
variklių ar elektros rangos blokai, navigacin s rangos komponentai, atsargin s dalys ir pan. Šioje
zonoje vykdomos taip pat identifikavimo, ar atliekos priskiriamos pavojingoms ar nepavojingoms
atliekoms, proced ros, toliau – vykdomas pagrindinis atliekų r šiavimo procesas, kurio metu
atliekos identifikuojamos pagal atskirus srautus ir konkrečias atliekų pozicijas (t.y. – atliekų sąrašo
kodus). Iš zonos C identifikuotos medžiagos, daiktai, pavojingosios ir nepavojingosios atliekos
perkeliamos atitinkamas zonas D, E ir F (žr. aprašymus žemiau). Zonoje C vykdomų pavojingų ir
nepavojingų medžiagų, atliekų ir antrinių žaliavų atskyrimo ir r šiavimo darbų trukm – iki 3-5
darbo dienų, atsižvelgiant perkeliamų iš zonos B atliekų ir medžiagų apimtis. Zonoje C vykdomas
technologinis procesas aprašytas Informacijos 5.6.2. punkto II etape. Darbų vykdymo taršos
prevencija aprašyta Informacijos 32 punkte. J ros aplinkos (uosto akvatorijos) taršos prevencijos
priemon s bus nagrin jamos mon s teršimo incidentų likvidavimo lokaliniame plane.
D zona – pavojingųjų atliekų laikino laikymo zona. Šioje zonoje skirtingų kategorijų
pavojingosios atliekos išd stomos atskirai ir laikomos numatytose vietose. Zonoje rengiamos
nuolatin s atskirų pavojingų atliekų laikino laikymo vietos, paženklintos privalomaisiais ženklais,
identifikuojantiems pavojingų atliekų r š .
Pavojingųjų atliekų laikino laikymo zona yra krantin je Nr. 121, kuri padengta krituliams ir
skysčiams nelaidžia danga (betono plokšt mis), užtikrinant kad paviršin s nuotekos nuo teritorijos
nenutek tų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.
Paviršin s nuotekos, susidarančios ant krantin s, surenkamos atskirą paviršinių nuotekų surinkimo
sistemą (nuotakyną), kurioje diegtos priemon s, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus
atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, uždaryti nuotekų išleistuvą
(žr. Informacijos 10 punkte). Paviršin s nuotekos, susidarančios ant krantin s, prieš išleidžiant
aplinką valomos nuotekų valymo renginyje.
Laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos (tokios kaip alyvos, lijaliniai
vandenys ir pan.) b tų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų
netek tų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Taip pat, pavojingųjų atliekų laikino laikymo
zonoje užtikrinama, kad laikinai laikomos atliekos b tų stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių ar
cheminių savybių. Siekiant išvengti pavojingųjų atliekų ar jose esančių skysčių patekimo ant
krantin s paviršiaus, pavojingųjų atliekų laikino laikymo zonoje pavojingosios atliekos
sand liuojamos uždaras talpas (uždarus konteinerius, metalines (0,2 m3) ar plastikines (1 m3)
statines, d žes ar didmaišius). Didesnių gabaritų pavojingosios atliekos (laivo mechanizmai su
alyvomis ir pan.) laikomi ant krantin s jas uždengiant krituliams nelaidžiu audiniu (brezentu) ar
tvirta polietileno pl vele.
Bet kokios operacijos (perk limo, laikymo ir paruošimo transportavimui) su pavojingosiomis
atliekomis vykdomos taip, kad atliekos nepatektų ant krantin s teritorijos paviršiaus. Atsitiktinai
patekusios ant teritorijos paviršiaus pavojingosios atliekos (ypač skystos frakcijos) surenkamos arba
neutralizuojamos sorbentais (sm liu, pjuvenomis arba specializuotais skysčiais), kad jos nepatektų
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką.
Teis s norma Reglamento Nr. 1257/2013 10 straipsnio 3 dalyje nustato, kad laivo paruošimo
perdirbti sertifikato galiojimo terminas yra ne ilgesnis nei 3 m nesiai (tai yra, laivas turi b ti
perdirbamas ne ilgiau nei per 3 m nesius). Atsižvelgiant tai, laivo perdirbimo metu susidarančios
atliekos laikomos ne ilgiau nei trunka laivo perdirbimo procesas – iki 3 m nesių. Visos laivo
demontavimo metu susidarančios atliekos turi b ti surenkamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams
iki laivo perdirbimo pabaigos. Darbų vykdymo taršos prevencija aprašyta Informacijos 32 punkte.
J ros aplinkos (uosto akvatorijos) taršos prevencijos priemon s nagrin jamos mon s teršimo
incidentų likvidavimo lokaliniame plane.
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E zona – atliekų, priskiriamų antrinėms žaliavoms, ir medžiagų laikino laikymo zona. Šioje
zonoje laikomos atliekos, priskiriamos antrin ms žaliavoms – juodųjų ir spalvotųjų metalų laužas,
popieriaus, stiklo ir plastikų atliekos. Ši zona atskirta nuo kitų atliekų, kadangi metalų laužas yra
didžiausia atliekų kategorija (apie 80 %), susidaranti demontuojant laivą. Metalų laužas laikomas
ant atviros aikštel s, plastikų, stiklo ir popieriaus atliekos – 3-6 m3 talpos metaliniuose atviruose
konteineriuose, priklausomai nuo šių atliekų susidarymo apimčių. Ruošiamas transportavimui
metalų laužas gali b ti laikomas 12 m3 talpos konteineriuose, kuriais toliau ir transportuojamas šių
atliekų tvarkymo mones.
Zona E padengta krituliams ir skysčiams nelaidžia danga (betono plokšt mis), užtikrinant kad
paviršin s nuotekos nuo teritorijos nenutek tų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo
nuo šalia esančių teritorijų. Paviršin s nuotekos, susidarančios ant krantin s, surenkamos atskirą
paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną), kurioje diegtos priemon s, leidžiančios vykdyti
nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui,
uždaryti nuotekų išleistuvą (žr. Informacijos 10 punktą). Paviršin s nuotekos, susidarančios ant
krantin s, prieš išleidžiant aplinką valomos nuotekų valymo renginyje.
Šioje zonoje taip pat laikomos laivo dalys ir mechanizmai, tinkantys pakartotiniam naudojimui.
Tuo atveju, kai medžiagos ir daiktai neb tų atlygintinai ar neatlygintinai perduoti gav jams (t.y. –
nepavykus jų realizuoti) iki laivo perdirbimo pabaigos, medžiagos ir daiktai b tų tvarkomi kaip
atliekos – surenkami ir perduodami atliekų tvarkytojams. Pagrindinis antrinių žaliavų srautas –
metalų laužas, sand liuojamas betonuotoje aikštel je. Laivo dalys ir komponentai, identifikuoti kaip
medžiagos ir daiktai, atliekos laikomi ne ilgiau nei truktų laivo demontavimo procesas (t.y. – ne
ilgiau kaip 3 m nesius nuo laivo demontavimo pradžios).
Laivo demontavimo metu atliekos yra periodiškai surenkamos ir išvežamos (perduodant atliekų
tvarkytojams) iš krantin s. Atliekų išvežimo periodiškumas priklauso nuo susidarančių atliekų
apimčių konkrečiu laikotarpiu – užpildžius atskirų pozicijų atliekų 3-12 m3 konteinerius, laikomas
krantin je. Esminis atliekų išvežimo iš aikštel s periodiškumą takojantis veiksnys – aikštel s
santykinai nedidelis naudojamas plotas, kas lemia aikštel s vietos atlaisvinimo poreik , tuo pačiu ir
atliekų išvežimo dažnumą. Priklausomai nuo perdirbamo laivo ypatumų (t.y. – nuo susidarančių
atliekų pob džio ir kiekių), atliekų išvežimo periodiškumas gali b ti nustatomas atskiro laivo
perdirbimo plane. Darbų vykdymo taršos prevencija aprašyta Informacijos 32 punkte. J ros
aplinkos (uosto akvatorijos) taršos prevencijos priemon s nagrin jamos mon s teršimo incidentų
likvidavimo lokaliniame plane.
F zona – nepavojingų atliekų laikino laikymo zona. Šioje zonoje sand liuojamos
stambiagabaritin s (pvz., laivo baldai, grindų dangos) ir smulkios frakcijos nepavojingos atliekos
(buitin s, kamštin mediena, plastikų atliekos), išskyrus atliekas, priskiriamas antrin ms žaliavoms
(metalo laužą, stiklo, plastiko ir popieriaus/kartono atliekas), kurios laikomos zonoje E (žr.
aukščiau). Zona F yra padengta krituliams ir skysčiams nelaidžia danga (betono plokšt mis),
užtikrinant kad paviršin s nuotekos nuo teritorijos nenutek tų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų
nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršin s nuotekos, susidarančios ant krantin s,
surenkamos atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną), kurioje diegtos priemon s,
leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir,
esant reikalui, uždaryti nuotekų išleistuvą (žr. Informacijos 10 punktą). Paviršin s nuotekos,
susidarančios ant krantin s, prieš išleidžiant aplinką valomos nuotekų valymo renginyje.
Birios ar lengvos frakcijos atliekos (pavyzdžiui, izoliacinių medžiagų plaušai, kabelių žiev s,
gumos, gipskartonio, birios atliekos ir pan.) laikomos 1 m3 didmaišiuose supakuotos arba 3-6 m3
konteineriuose ir paruoštos transportavimui
atitinkamas atliekų tvarkymo mones. Laikant
nepavojingąsias atliekas užtikrinamas jų stabilumas, t. y. - užtikrinama, kad laikomos atliekos
savaime nekeisti fizinių, cheminių savybių. Tai yra, aplinkos poveikiui neatsparios atliekos (tokios
kaip tekstil , izoliaciniai pluoštai, ir pan.) apsaugomos nuo kritulių (sudarančių sąlygas atliekoms
absorbuoti skysčius) poveikio – atliekos, jei laikomos palaidos ant krantin s, yra uždengiamos
krituliams nelaidžia pl vele ar tekstiline/polietilenine danga (pvz., brezentu). Inertin s atliekos,
tokios kaip betonas, padangos, medienos gaminiai, balkiai, sijos ir pan., gali b ti laikomos palaidos
užtikrinant, kad laikomos palaidos nepavojingosios atliekos nepasklistų teritorijoje (pvz., d l v jo
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poveikio) bei skirtingų pozicijų atliekos neb tų sumaišomos tarpusavyje. Tai užtikrinama skirtingų
pozicijų atliekas laikant atskiruose konteineriuose, atskiriant pertvaromis arba laikant skirtingų
r šių atliekas pakankamu atstumu viena nuo kitos, kad nesusimaišytų.
Nepavojingosios atliekos gali b ti periodiškai nevežamos (priklausomai nuo susidarymo
apimčių), o kaupiamos krantin je ir saugiai laikomos iki laivo galutinio perdirbimo pabaigos. Tuo
atveju, kai atliekų susidaro pakankamas transportavimui kiekis, atliekos gali b ti iš krantin s
periodiškai surenkamos ir išvežamos (perduodant atliekų tvarkytojams). Atliekų išvežimo
periodiškumas priklauso nuo susidarančių atliekų apimčių konkrečiu laikotarpiu – užpildžius atskirų
pozicijų atliekų didmaišius ar konteinerius, laikomus krantin je. Bet kuriuo atveju, nepavojingosios
atliekos iš krantin s turi b ti surenkamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams iki laivo perdirbimo
pabaigos. Darbų vykdymo taršos prevencija aprašyta Informacijos 32 punkte. J ros aplinkos (uosto
akvatorijos) taršos prevencijos priemon s nagrin jamos mon s teršimo incidentų likvidavimo
lokaliniame plane.
G zona – darbo priemonių ir medžiagų saugojimo zona. Zona numatyta tokių medžiagų, kaip
techninio deguonies ir propano balionų, naudojimo metalų pjaustymo procese, saugojimui, taip kitų
pagalbinių medžiagų – elektrodų, darbo r bų, elektrinių prietaisų ir kitokio darbo inventoriaus.
Zonoje G laikomos medžiagos pagal jų tarpusavio suderinamumą taip, kad ne vyktų abipus
sąveika atsižvelgiant priešgaisrin s saugos reikalavimus. Pavyzdžiui, techninio deguonies balionai
negali b ti laikomi kartu su medžiagomis ar daiktais (pavyzdžiui, tepaluotais apsauginiai
drabužiais), galinčiomis sukelti staigios oksidacijos (tuo pačiu ir sprogimo) pavojų. Šioje zonoje
nelaikomos degiosios medžiagos, galinčios b ti gaisro priežastimi. Zonoje G taip pat rengtos
personalo patalpos j riniuose konteineriuose.
5.4. Veiksmai prieš pradedant perdirbti laivą
Prieš pradedant perdirbti laivą laivų perdirbimo komplekso operatorius privalo atlikti
proced ras, nustatytas 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr.
1257/2013 d l laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir
Direktyva 2009/16/EB (OJ L330, 2013, p. 1).
Laivų perdirbimo komplekso operatorius prieš priimant perdirbimui laivą privalo atlikti šiuos
veiksmus:
1. Prad jus taikyti pilna apimtimi Reglamento Nr. 1257/2013 nuostatas, laivų perdirbimo
komplekso operatorius prival s parengti laivo perdirbimo planą, atsižvelgiant laivo savininko
pateiktą pavojingų medžiagų sąrašą ir kitus duomenis apie laivą, kaip nustatyta Reglamento Nr.
1257/2013 7 straipsnyje.
2. Kompetentingos institucijos patvirtintą laivo perdirbimo planą laivų perdirbimo komplekso
operatorius prival s nusiųsti laivo savininkui ir Administracijai, kaip nustatyta Reglamento Nr.
1257/2013 13 straipsnio 2 dalies a punkte.
3. Gavus paruošimo perdirbti sertifikatą bei pasirengus perdirbti laivą, laivų perdirbimo
renginio komplekso operatorius prival s pranešti Administracijai, kad laivų perdirbimo renginys
visiškai pasirengęs prad ti laivo perdirbimą, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1257/2013 13 straipsnio
2 dalies b punkte.
4. Pateikti Klaip dos valstybinio j rų uosto prieži ros tarnybai laivo nuosavyb s dokumentus
arba užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus (jie turi b ti legalizuoti ar patvirtinti
pažyma (Apostille), patvirtinančius nuosavyb s teisę laivą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro 2014 m. liepos 7 d. sakymu Nr. 3-274-(E) patvirtintų Klaip dos valstybinio
j rų uosto laivybos taisyklių 107 punkte.
5.5. Perdirbimui skirtų laivų atvykimo ir saugaus laikymo valdymas
laivų perdirbimo renginio vietą atplukdant perdirbimui skirtą laivą Klaip dos uosto
akvatorijoje saugus jud jimas, švartavimas ir stov jimas prie krantin s užtikrinamas vadovaujantis
Klaip dos valstybinio j rų uosto laivybos taisykl mis.
Perdirbimui skirtas laivas visoje uosto akvatorijoje plukdomas ne didesniu kaip 6 mazgų
greičiu arba tokiu greičiu, kad b tų galima saugiai valdyti laivą. Praplaukiant vietas, kur laivo
sukeltos bangos yra pavojingos, privaloma plaukti tokiu minimaliu greičiu, kad laivą dar b tų
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galima valdyti. Pučiant stipresniam kaip 20 m/s v jui, be atskiro Klaip dos valstybinio j rų uosto
kapitono leidimo draudžiama uosto akvatorija plukdyti laivą, j švartuoti, atšvartuoti ir peršvartuoti.
Atliekant neturinčio eigos laivo vilkimo operaciją uosto akvatorijoje, kai padid ja pavojus
uosto renginiams, privaloma ne mažiau kaip prieš 24 valandas gauti uosto kapitono leidimą atlikti
vilkimo operaciją uosto akvatorijoje, pateikti uosto kapitonui raštą, kuriuo prisiimama atsakomyb
už vilkimo operaciją, b simos vilkimo operacijos planą, patvirtintą laivų klasifikacin s bendrov s,
ir vilkimo lynų tvirtinimo schemą. Taip pat privaloma vykdyti papildomus uosto kapitono saugios
laivybos reikalavimus, atsižvelgus
operacijos sud tingumą, konkrečią situaciją,
hidrometeorologines sąlygas uoste ir j roje, išankstinę orų prognozę plaukimo rajone iki paskirties
punkto. Vilkimo operaciją privaloma atlikti tik šviesiu paros metu.
Atplukdyto perdirbimui skirto laivo švartavimas turi b ti vykdomas pagal laivų švartavimo
Klaip dos valstybiniame j rų uoste taisykles, tvirtinamas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro.
Prieš laivui atplaukiant prie krantin s, švartavimo brigada turi b ti numatytoje vietoje,
švartuotojai paskirstyti aptarnauti konkrečią laivo dal (laivo priek , laivagal ). Prie švartavimo
stulpelių neturi b ti jokių pašalinių daiktų, galinčių trukdyti švartavimą atlikti laiku ir saugiai.
Švartuojant laivą nakt , švartavimo brigadininkas su žibintu privalo rodyti reikiamą laivo priekin s
dalies pad t , dieną tai daro su v liav le. Švartavimo lynai ant švartavimo stulpelių tvirtinami taip,
kad bet kur lyną galima b tų atlaisvinti neliečiant kitų. Švartavimo lynai tvirtinami ant švartavimo
stulpelių pagal eiliškumą, nurodytą laivo kapitono ar locmano. Draudžiama tvirtinti švartavimo
lynus iš dviejų laivų ant vieno stulpelio, esant šalia laisviems švartavimo stulpeliams. Štormų ar
audros metu nutraukti lynai nedelsiant ištraukiami iš vandens, nuimami nuo švartavimo stulpelių,
sukraunami saugioje vietoje krantin je, o po to išvežami iš uosto.
Jeigu švartuodamasis prie krantin s laivas naudojo inkarą, prisišvartavus jis nedelsiant turi b ti
trauktas laivo šliuzą. Priešais švartuojamo laivo priek ir laivagal , ne mažiau kaip 25 metrų
atstumu abi puses, krantin je neturi b ti kranų, mechanizmų, statinių, už kurių gali užkli ti laivas.
Švartavimo brigadų nariai, pasteb ję tr kumus, kurie gali trukdyti saugiai prišvartuoti laivą,
nedelsdami praneša Uosto direkcijos dispečeriui. Švartavimo brigadoje turi b ti tiek narių, kad
užtikrintų operatyvų ir saugų laivo švartavimą.
Atšvartuojant laivą, švartavimo lynai nuimami nuo švartavimo stulpelių tik pagal laivo
kapitono ar locmano nurodymą taip, kad lynas nenukristų vanden ir neapsivyniotų aplink laivo
sraigtą. Baigus laivo švartavimo darbus, švartavimo brigados vadovas ar jo galiotas asmuo praneša
uosto direkcijos ir krovos kompanijos dispečeriams apie švartavimo operacijos pradžios ir pabaigos
laiką, laivo švartavimo eigą ir, jei buvo, apie vykusius avarinius atvejus.
Atplukdytas perdirbimui skirtas laivas prie krantin s privalo stov ti taip, kad atstumai tarp
išilgai krantin s stovinčių laivų arba tarp laivo ir bet kokios kli ties b tų ne mažesni kaip 10 %
didesniojo laivo ilgio.
Gavęs pranešimą apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas, išanalizavęs situaciją, laivo
technines galimybes, gresiančio pavojaus laipsn (v jo greitis didesnis kaip 20 m/s, bangavimas ir
trauk nas akvatorijoje, intensyvus ledonešis), uosto kapitonas priima sprendimą d l laivų galimyb s
stov ti prie krantinių. Jis nustato reikalavimus laivų ir uosto saugumui užtikrinti.
5.6. Laivo perdirbimo procesas
5.6.1. Laiv perdirbimo metodas
Tarptautin je praktikoje išskiriami keturi pagrindiniai laivų išmontavimo metodai, priklausomai
nuo ardomo laivo pad ties vandens – sausumos atžvilgiu:
1. „Papl dimio“ metodas (angl. k. – „beaching“);
2. „Slipo“ metodas (angl. k. – „slipway/dismantling slip“).
3. „Krantin s“ metodas (angl. k. – „afloat/alongside“)
4. „Doko“ metodas (angl. k. – „dry or floating dock“).
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Laiv išmontavimo
metodai
„Papl dimio“

„Slipo“

„Krantin s“

„Doko“

Metodo ypatumai
Išmontavimui skirtas laivas tiesiog išplukdomas gamtinę priekrantę pasitelkiant
potvynio bangą, kol dugnu siremia sm l . Iš visų metodų aplinkai pats nesaugiausias
metodas, kuomet priekrant s aplinka visiškai neapsaugota nuo medžiagų ir teršalų
patekimo iš demontuojamo laivo. N ra specialios uosto infrastrukt ros, technika
beveik nenaudojama, o išmontavimas atliekamas visumoje rankiniu b dų.
Metodas panašus
papl dimio, tik šiuo atveju laivas
krantą ištraukiamas
nepasinaudojant potvynio banga, o ištempiant mechaniniu b du. Krante prastai n ra
reikalingos infrastrukt ros, nelaidaus paviršiaus ir pan., tod l išlieka žem s ir dirvos
taršos pavojus. Perdirbimo vietose kartais rengiama betonin nuožulni aikštel –
slipas, kuria laivas ištraukiamas iš vandens. Skirtumas nuo papl dimio metodo tas, kad
išmontuojamas laivas turi mažiau sąlyčio su vandeniu (tuo pačiu mažesnis pavojus
vandens taršai), kadangi išmontavimo metu sumaž jus laivo svoriui jis galutinai
ištraukiamas krantą.
Laivo išmontavimas pradedamas, kuomet laivas yra vandenyje, ties rengta krantine,
turinčią uostui b dingą infrastrukt rą - nuotekų surinkimo sistemą, stacionarius kranus,
elektros vadus, transporto linijas ir pan. Pirmiausia išmontuojamas laivo inventorius ir
lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Visas laivo demontavimas vykdomas ant vandens
(principu „nuo viršaus iki apačios“) iki tol, kol lieka laivo korpusas, kiek aukščiau
vandens lygio. Toliau likęs laivo korpusas iškeliamas ant krantin s, kur galutinai
išmontuojamas.
Laivas nukreipiamas doką (gali b ti tiek stacionarus, tiek plaukiojantis), kuriame
visas korpusas iškeliamas virš vandens. Išmontavimas vyksta stambiomis sekcijomis,
kurios toliau perkeliamos smulkinimui kitus renginius. Aplinkosauginiu poži riu, šis
metodas yra pats saugiausias, kadangi laivo išmontavimo metu išvengiamas laivo
sąlytis su aplinka, užtikrinant taršos prevenciją.

mon s laivų išmontavimo b das, pagal tarptautinę klasifikaciją, priskiriamas „krantinės“
metodui, kuomet laivas pradedamas demontuoti jam esant uosto akvatorijoje, ties krantine Nr. 121.
Pirmiausia išmontuojamas laivo inventorius ir lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Visas laivo
demontavimas vykdomas ant vandens (principu horizontalia kryptimi „nuo viršaus iki apačios“) iki
tol, kol lieka laivo apatinis korpusas, kiek aukščiau vandens lygio. Galutinis laivo korpuso
išmontavimas vykdomas išk lus j ant krantin s. Išimtiniais atvejais, nesant galimyb s laivą
išmontuoti (pvz., atsiradus laivo paskendimo pavojui) ties krantine, laivas išmontavimui gali b ti
perkeliamas AB „Vakarų laivų gamykla“ plaukiojant doką, kur išmontavimas vyktų pagal „doko“
metodą. Tačiau prastinis laivų perdirbimas vykdomas pagal „krantin s“ metodą.
5.6.2. Laiv perdirbimo proceso aprašymas
Pagal Tarptautin s j rų organizacijos (IMO) gaires, laivų perdirbimo procesas santykinai
išskiriamas tris apibendrintas dalis:
1 – laivo perdirbimo paruošiamasis etapas;
2 – laivo išmontavimo (technologinis) etapas;
3 – medžiag sraut (susidaranči išmontuojant laiv ) tvarkymo etapas.
Visi trys etapai vykdomi nuosekliu eiliškumu, t.y. – nuo pasiruošimo iki galutinio medžiagų,
susidarančių išmontavus laivą, sutvarkymo. Laivų perdirbimo procesas apima ne tik laivo
išmontavimą technologine prasme, bet ir dokumentin procesą, užtikrinant saugaus perdirbimo
proceso kontrolę.
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I ETAPAS. LAIVO PERDIRBIMO PARUOŠIAMASIS ETAPAS

Pasiruošimas laivo perdirbimui pradedamas vykdyti dar prieš perdirbti numatomą laivą
atplukdant laivų perdirbimo rengin (kompleksą). Prad jus taikyti Reglamentą Nr. 1257/2013
pilna apimtimi, perdirbimui atplukdomi laivai, kurie patenka šio Reglamento taikymo srit , bus
perdirbami pagal veiklos vykdytojo parengtą ir pagal Reglamento reikalavimus patvirtintus laivų
perdirbimo planus. Laivas perdirbimo rengin bus priimamas tik jei turi visus dokumentus, kurie
privalomi tur ti atplukdžius laivą perdirbimui, pagal Reglamento Nr. 1257/2013 reikalavimus.
Prad jus taikyti Reglamentą pilna apimtimi, prieš priimant laivą, bus išnagrin jamas laivo
savininko pateiktas privalomas Pavojingų medžiagų sąrašas (angl. k. – inventory of hazardous
materials) ir visa kita technin dokumentacija, susijusi su laivo duomenimis bei sudaromas laivo
perdirbimo planas (angl. k. – ship recycling plan). Ardant (demontuojant) laivą, bus vadovaujamasi
laivo perdirbimo planu bei pavojingų medžiagų sąrašu.
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Atsižvelgiant Tarptautin s J rų Organizacijos (TJO) 2012 priimtas laivų perdirbimo gaires,
laivų perdirbimo renginio (komplekso) operatorius turi vykdyti penkias nuoseklias paruošiamąsias
laivo perdirbimo operacijas:
Nr.

1

2

3

4

5

Operacija

Laivo perdirbimo
plano parengimas
Laivo apži ra
vertinant pavojingų
sudedamųjų dalių,
medžiagų ir atliekų
srautus.
Pavojingų dalių,
medžiagų ir atliekų,
esančių laive
identifikavimas ir
ženklinimas
Laive esančių
pavojingų medžiagų
pašalinimo
organizacinių
priemonių
parengimas
Laivo vidaus
sistemų ir
mechanizmų
funkcionavimo
sustabdymas

Operacijos aprašymas
Laivo perdirbimo plane atsižvelgiama visus su konkrečiu laivu susijusius
aspektus, kurie n ra traukti laivų perdirbimo komplekso planą arba kurių
atžvilgiu reik s taikyti specialias proced ras. Laivo Perdirbimo Planą turi
b ti rengiamas vadovaujantis Honkongo Konvencijos nuostatomis ir
atsižvelgdamas atitinkamas TJO gaires bei su konkrečiu laivu susijusią
informaciją, kurią pateikia laivo savininkas.
vertinimas atliekamas tikrinant laivo pavojingų medžiagų inventorizacijos
sąrašą ir kitą dokumentaciją, nurodančią pavojingų sudedamųjų dalių,
medžiagų ar atliekų susidarymą laive. Laivo apži ros metu tikrinama, ar
dokumentacijoje nurodyti duomenys atitinka faktinę pad t . Esant duomenų
neatitikimui, turi b ti tikslinamas laivo perdirbimo planas.
Pavojingos laive medžiagos ir dalys (nurodytos dokumentacijoje ar
nustatytos apži ros metu) yra paženklinamos taip, kad b tų galima
identifikuoti medžiagos pob d . Tiesiogiai laivo išmontavimo darbus
atliekantys darbuotojai sp jami apie laive esančias pavojingas medžiagas, jų
vietas ir jų saugaus pašalinimo b dus.
Sudaromas planas, nustatantis laive esančių pavojingų medžiagų pašalinimo
darbų eiliškumą ir saugos priemones. Nustatomos laive likusių dujų
pašalinimo priemon s. Taip pat nustatomas laivo ertm se esančių cheminių
medžiagų likučių pašalinimo priemon s. Numatomos priemon s, kurios turi
b ti taikomos siekiant išvengti vandens taršos.
Nutraukiamas darbas hidraulinių sistemų, boilerių, gaisro gesinimo sistemų,
kuro ir elektros sistemų (generatorių), vandens siurblių, kuro padavimo
sistemų ir kitų, mechanizmų, susijusių su laivo eksploatacija. prastai laivo
vidaus sistemos turi išjungimo mechanizmus, kurie ir yra išjungiami. Laivas
atjungiamas nuo krante esančių elektros, vandens, kuro ir kitų tiekimo
sistemų.

Laivo perdirbimo plano (LPP) tikslas b tų sudaryti sąlygas išmontuoti laivą aplinkai saugiu
b du. LPP sudaro laivų perdirbimo komplekso operatorius, vertinus galinčių susidaryti pavojingų
medžiagų ir atliekų srautus ir susidarymo kiekius. Pradinis etapas pradedamas išnagrin jant laivo
sandarą – patalpų, triumų, kamerų, saugyklų išsid stymą, identifikuojant vietas, kuriose gali b ti
pavojingos medžiagos ar dalys (tokios kaip kuro likučiai, asbestas, PCB ir kt.). Pagrindinis
dokumentas, aprašantis laivo b klę ir jame esančias medžiagas bei atliekas, yra laivo savininko
pateikiamas Pavojingų medžiagų sąrašas, kur laivo savininkas/naudotojas/pardav jas privalo tur ti
ir tikslinti reikalui esant visą laivo eksploatacijos laiką. sitikinus, kad iš perdirbimui skirto laivo yra
iškrauti visi kroviniai ir pašalintos eksploatuojant laivus susidarančios kitos medžiagos, kurios gali
b ti klasifikuojamos kaip pavojingos medžiagos arba atliekos, vertinamos pavojingos medžiagos,
esančios laivo konstrukcijose ir rangoje. vertinimas apsunkinamas tuo, kad vizualiai identifikuoti
pavojingų medžiagų buvimą (pvz., izoliacinių medžiagų, turinčio asbesto, laivo pertvarose) laivo
konstrukcijose ar rangoje ne manoma neprad jus faktiškai laivo išmontavimo darbų.
Laivą atplukdžius ties krantine - pirminio išmontavimo zoną, atliekama laivo apži ra nat roje
ir nustatomas faktin s laivo b kl s atitikimas laivo dokumentacijoje nurodytiems duomenims. Tuo
atveju, jei laivo faktin b kl neatitinka duomenų, nurodytų laivo dokumentuose, laivo perdirbimo
planas tikslinamas atsižvelgiant faktinę laivo b klę. Be esamų pavojingų medžiagų ir atliekų
srautų, vertinami ir tie atliekų srautai, kurie susidarys laivo išmontavimo metu – tepaluoti
vandenys, korpuso valymo šlakas, vandeniniai plovimo skysčiai, metalų dulk s ir dalel s.
Paruošiamajame laivo perdirbimo etape parengiamos darbuotojų saugos ir aplinkos pasaugos
priemon s – asmenin s darbo apsaugos priemon s, pavojingų medžiagų (atliekų) surinkimui ir
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laikymui skirtos talpyklos ir kt. Tuo pačiu vykdomi paruošiamieji darbai ir krantin je, ties kuria
švartuojamas perdirbimui skirtas laivas. Krantin atlaisvinama nuo laikomų medžiagų, susidariusių
perdirbant ankstesn laivą, ir paruošiamos b tinos darbo priemon s (pjovimo ranga) ir technika
(kranai, traktoriai, krovininis transportas ir kt.). Darbuotojai, tiesiogiai vykdantys laivo
išmontavimo darbus, supažindinami su laivo perdirbimo planu ir instruktuojami pagal atitinkamą
darbų pob d . Laivo išmontavimo paruošiamasis etapas baigiamas parengus laivą išmontavimui ir
sustabdžius laivo technologines sistemas.
II ETAPAS. LAIVO IŠMONTAVIMO (TECHNOLOGINIS) ETAPAS

Atsižvelgiant Tarptautin s J rų Organizacijos (TJO) priimtas laivų perdirbimo gaires, laivų
perdirbimo renginio (komplekso) operatorius turi vykdyti septynias nuoseklias laivo išmontavimo
operacijas:

Nr.

Operacija

1

Darbo rangos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos priemonių
paruošimas

2

Darbuotojų paskirstymas pagal
kompetenciją

3

Lengvai pasiekiamo išorinio ir
vidaus laivo inventoriaus, dalių ir
apdailos pašalinimas

Operacijos aprašymas
Nustatomas laivo išmontavimui b tinų darbo priemonių
išd stymas. Paruošiamos priemon s galimam aplinkos teršimui
neutralizuoti – sorbentai, siurbliai ir kt. Taip pat paruošiamos
priešgaisrin s saugos priemon s.
Paskirstymas pagal laivo perdirbimo plane numatytą darbų
eiliškumą. Paskiriami tinkamos kvalifikacijos darbuotojai
techniniams darbams atlikti bei kompetentingas asmuo laivo
apži rai.
Lengvai pasiekiamų daiktų ir dalių demontavimas, atliekamas
rankiniu ar mechanizuotu (kranais) b du. Nuimami inkarai,
gelb jimusi valtys, lynai, baldai ir kt.
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4

Pavojingų medžiagų ir atliekų iš
laivo pašalinimas

5

Laivo mechanizmų ir
eksploatacinių sistemų
išmontavimas

6

Laivo korpuso išmontavimas

7

Likutinio laivo apatin s dalies
korpuso išmontavimas

Kietų, skystų ir dujin s frakcijos medžiagų ir atliekų
surinkimas iš laivo sistemų, talpyklų ir ertmių (balastiniai
vandenys; kuro; šaldymo agentų ir priešgaisrinių sistemų
agentų (halonų) likučiai ir kt.
Nuardomas antstatas ir viršutinis laivo denis, užtikrinant
pri jimą prie laivo vidaus sistemų. Stamb s mechanizmai ir
ranga iš laivo kranais perkeliami ant krantin s.
Pagrindinis ir ilgiausiai trunkantis laivo išmontavimo
technologinio proceso etapas, kurio metu korpusas
demontuojamas nuo viršaus iki apačios. Demontuojama tol,
kol virš vandens lieka laivo apatin s dalies korpusas be
antstato ir viršutinių denių.
Laivo apatin s dalies korpusas kranais ištraukiamas iš vandens
ir perkeliamas ant krantin s, kurioje galutinai išardomas.

Laivo išmontavimo etapas pradedamas aikštel je, ties krantine, pasiruošiant reikiamas darbo
priemones ir medžiagas (pjaustymo rangą, dujų balionus, kitas pagalbines medžiagas). Saugos
priemon s, pagal paskirt numatomos dviejų r šių: 1 – uosto akvatorijai apsaugoti nuo potencialios
taršos ir 2 – kranto teritorijai apsaugoti nuo potencialios taršos. Kranto teritorijoje numatomi
naudoti sorbentai, skirti atsitiktinių prapylimų pavojingų skysčių surinkimui.
Laive nustatytose darbo zonose prieš išmontavimo darbų pradžią rengiamas dirbtinis
apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Laivo pavojingose zonose
(ties atviromis ertm mis, triumais ir pan.), kuriose d l darbo pob džio gali kilti pavojus nukristi
darbuotojui ar daiktui, rengiami apsauginiai tinklai ir lyno tur klai.
Identifikuojamos ir pažymimos laive patekti saugios erdvės ir karštojo apdirbimo darbams
saugios erdvės, kurių patikrai ir tolesnei kontrolei paskiriamas kompetentingas asmuo, turintis
reikiamą kompetenciją, patirt ir g džius. Kompetentingas asmuo užtikrina laivo patalpų ir ertmių,
tinkamų ar netinkamų darbui, tinkamą žym jimą. Taip pat priima sprendimus apie laivo uždarų
ertmių ir patalpų darbo aplinkos tolesn s steb senos reikalingumą, atsižvelgiant darbo rizikos
veiksnius.
Darbuotojų paskirstymas darbui priklauso laivo ypatumų, lemiančių darbo imlumą ir pob d .
Paprastai išmontuojami laivai yra tipin s konstrukcijos ir gabaritų, tod l ardymo metu vykdomos
standartin s darbo proced ros, kurios nustatomos laivo perdirbimo plane. Darbuotojai paskirstomi
operacijoms, atsižvelgiant laivo išmontavimo plane numatytą darbų eiliškumui.
Prieš pradedant darbus ir darbus naudojant atvirą ugn laivo uždarose ertm se, pašalinamos
degiosios ir lengvai užsiliepsnojančios medžiagos (tepaluotos pašluost s, popieriaus ir tekstil s
atliekos). Pirmiausia pašalinamos skystos frakcijos medžiagos (kuro, tepalų likučiai ir kt.) iš laivo
talpyklų ir eksploatacinių sistemų.
Pašalinus iš laivo pavojingas medžiagas, išmontavimo darbai pradedami nuo nesud tingai
pasiekiamo laivo vidaus ir išor s inventoriaus pašalinimo. Demontuojami baldai, tekstilin s ir kitos
dangos bei apdailos elementai, kurie šalinami paprastai rankiniu b du. Nuimamos gelb jimo valtys,
inkarai, laivo antstato pasiekiamos dalys, lynai. Sunkiau pasiekiamose vietose gali b ti naudojami
rankiniai elektriniai pj klai. Inventorius pirmiausiai pašalinamas tam, kad b tų lengviau prieinamos
konstrukcijos ir dalys tolesniam laivo konstrukcijų demontavimui.
Baigus laivo vidaus inventoriaus ir medžiagų pašalinimo darbus, pradedamas vykdyti laivo
korpuso išmontavimas. Laivo korpuso ardymo eiga numatoma atsižvelgiant tipinio iki 60 m. ilgio
laivo korpuso strukt rą, kuri paprastai sudaryta iš sujungiamų sekcijų (žr. paveikslą žemiau).
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Laivo korpuso strukt ros schema

Išskiriamos dvi pagrindin s laivo strukt ros dalys – antstatas ir apatin dalis. Priklausomai nuo
laivo tipo, antstatas gali b ti vienas arba du – priekinis ir galinis. Apatin laivo korpuso dalis
paprastai skaidoma tris sekcijų grupes – priekinę, vidurinę (triumai ir talpyklos) ir mašinų skyrius
su vairalazd s sekcijomis. Kadangi laivo išmontavimas vykdomas laivui esant vandenyje, tai darbai
vykdomi nuo viršaus link apačios (t.y. – vertikalia kryptimi) taip užtikrinant laivo išsilaikymą
vandenyje.
Korpuso konstrukcijos išmontavimo eiliškumas - nuo viršutin s dalies link apačios (vertikalia
kryptimi). Laivo korpuso konstrukcijų išmontavimas vykdomas keturiomis faz mis (žr. laivo
korpuso išmontavimo eigos schemą):
Laivo korpuso išmontavimo eiga

19

1 faz . Laivo antstato ir pagrindinio denio išmontavimas
Laivo antstato konstrukcijų, esančių aukščiau vandens lygio - vaterlinijos, išmontavimas
vykdomas pjaustant metalin karkasą dujiniu b du (naudojant technin deguon ir butano-propano
dujas). Laivo antstato konstrukcijos pjaustomos 5x5 m dydžio lakštais, tačiau neatskiriant visiškai
jų nuo laivo, tam kad konstrukcijos neatitr ktų ir nenukristų gilesnes laivo ertmes, krantinę ar
vanden . Taip dalinai atskirtos konstrukcijų dalys tvirtai pritvirtinamos prie ant krantin s esančio
krano lynų ir galutinai atskiriamos (atkertamos pjaustant) nuo laivo (žr. paveikslą žemiau).
Laivo korpuso stambios dalys paruošiamos perk limui (kranu) ant krantin s

Toliau ant krantin s esančio krano pagalba atskirtos laivo dalys iškeliamos ant krantin s –
antrinio išmontavimo zoną ( renginio plane pažym tą B), kurioje smulkinamos (pjaustant dujomis)
iki transportavimui tinkamo dydžio (žr. paveikslą žemiau).
Laivo stambios dalys iškeliamos ant krantin s

Ant krantin s iškeltos stambios laivo metalin s dalys toliau smulkinamos jas pjaustant dujomis
(t.y. – karštuoju b du) iki transportavimui tinkamo dydžio (žr. paveikslą žemiau). Pjaustant dujomis
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turi b ti atsižvelgiama tai, kad metalo paviršius neb tų užterštas naftos produktais ar kitomis
degiomis medžiagomis (smala, dervomis, izoliacijos putomis ar gumomis). Uždaro tipo
konstrukcijos (su uždaromis ertm mis, talpyklos), kuriose gali b ti degiųjų medžiagų likučių turi
b ti pjaustomos diskiniais pj klais, kad nekiltų gaisro pavojus. Stambiose uždaro tipo
konstrukcijose, kurių tarpuose gali b ti degiųjų medžiagų, esant galimybei turi b ti padaromos
ertm s, pro kurias pašalinamos (ištraukiamos, išsiurbiamos) esančios medžiagos. Tik po to, tokios
konstrukcijos pjaustomos karštuoju b du (dujomis).
Iš laivo iškeltos stambios korpuso dalys smulkinamos ant krantin s (antrinio išmontavimo
zonoje B)

Iš antrinio išmontavimo zonos susmulkintos iki transportavimui tinkamo dydžio laivo korpuso
dalys perkeliamos r šiavimo zoną (zoną C), kurioje galutinai atskiriami spalvotųjų ir juodųjų
metalų srautai bei kitų medžiagų, tinkamų naudojimui dalių ir atliekų srautai.
2 faz . rangos ir apdailos išmontavimas
Priklausomai nuo laivo vidaus apdailos, išmontavimo procesas turi b ti vykdomas nuo
viršutinio link apatinio denių iki variklių skyriaus. Mašinų skyriuje esantys varikliai turi b ti
ištraukiami (kranais) iš laivo kiek manoma jų nepažeidus, tam, kad juose esantys pavojingi skysčiai
nepatektų aplinką.
Prieš pradedant darbus uždarose laivo ertm se ir patalpose, pašalinamos jose esančios degiosios
ir pavojingos medžiagos, taip pat konstrukcijų dangų (dažų, tekstil s, plastiko, medienos apdailos)
medžiagos užtikrinant saugios patekti erdvės ir karšo apdirbimo darbams saugios erdvės paruošimą
išmontavimo darbams.
Pjaustymas dujomis uždarose ir sunkiai prieinamose laivo korpuso vietose yra ribotas, tačiau
palankus b das pjaustymo darbus vykdyti esant neigiamai aplinkos temperat rai. Korpuso
išmontavimas vykdomas nepažeidžiant karkaso vientisumo, kad likusi korpuso dalis išsilaikytų ant
vandens.
3 faz . Korpuso karkaso išmontavimas
Išmontuojami laivo apatiniai deniai ir korpuso vidin s pertvaros. Likusios pavojingo medžiagos
(izoliacija, skysčiai ir kt.) tarp pertvarų yra pašalinamos tuo pačiu metu (išsiurbiamos ar kitaip
surenkamos). Sunkiai prieinamose korpuso vietose gali b ti naudojamas elektrinis diskinis pj klas
Kadangi demontavus antstatą laivo korpusas yra atviras, vykdomas susidarančių vandenų (lietaus ar
21

pjaustymo metu susidarantys metalo dalelių plovimo skysčiai) išsiurbimas siurbliu autocisterną.
Ant vandens esantis laivas išmontuojamos tol, kol pasiekiamas korpuso dugnas.
Išmontavus laivo antstato ir vidaus konstrukcijas, likęs ant vandens (kiek aukščiau vaterlinijos)
laivo korpusas kranais toliau iškeliamas ant krantin s (antrinio išmontavimo zoną B), kur
smulkinamas (pjaustant dujomis) iki transportavimui tinkamo dydžio gabaritų, kaip ir prieš tai
antstato ir vidaus konstrukcijos (žr. paveikslą žemiau).
Laivo apatinio korpuso išk limas ant krantin s

Baigus laivo išmontavimo 3 fazę, t.y. – išk lus iš vandens likusios apatin s dalies korpusą ant
krantin s, akvatorija yra atlaisvinama ir laikoma, kad laivas yra jau dalinai perdirbtas ir jam gali
b ti išrašoma užbaigimo pažyma, aprašyta laivo perdirbimo dokumentinio proceso skyriuje.
Tam, kad laivas b tų galutinai (t.y. - visiškai) perdirbtas (išmontuotas), b tina ant kranto
perkeltas laivo dalis, medžiagas bei atliekas galutinai sutvarkyti (perduoti ar realizuoti kitiems
subjektams) ir atlaisvinti krantinę (žr. 4 faz s aprašymą žemiau).
4 faz . Apatin s dalies korpuso išmontavimas
Ištrauktas iš vandens apatinis laivo korpusas yra didžiausios apimties laivo konstrukcija, tod l
ant krantin s (antrinio išmontavimo zonos B) iškeliamas tuomet, kai iš šios zonos išgabenamos
kitos prieš tai smulkintos laivo dalys. Apatin laivo korpuso dalis skaidoma mažesnes sekcijas
horizontalia kryptimi – nuo laivo pradžios link laivagalio. Atskirtos korpuso konstrukcijos dalys
pakeliamos r šiavimo zoną (C zoną). Supjaustytos laivo korpuso dalys (r šiavimo zonoje C) toliau
r šiuojamos pagal metalų r šis – paprastai dvi grupes: ner dijančios plieno frakciją ir juodųjų
metalų frakciją. Galutinai baigus laivo korpuso išmontavimą ir jo dalių smulkinimo darbus, toliau
vykdomas susidariusių medžiagų ir atliekų tvarkymas (žr. III etapo aprašymą žemiau).
Laivo perdirbimo maksimali trukm – iki 3 m nesių, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1257/2013
10 straipsnio 3 dalyje, t.y. – iki laivo paruošimo perdirbti sertifikato galiojimo termino pabaigos,
kuris neilgesnis kaip trys m nesiai.
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III ETAPAS. MEDŽIAG SRAUT TVARKYMO ETAPAS

Šiame etape tvarkomos medžiagos ir atliekos, susidarančios laivo pirminio (laivui esant ant
vandens) išmontavimo metu. Darbai pradedami susidarančias medžiagas ir atliekas perkeliant iš
laivo ant krantin s (B zona). Laivo išmontavimo metu susidaro trys medžiagų srautai:
1 – atliekos;
2 – antrin s žaliavos;
3 - pakartotiniam naudojimui tinkamos laivo dalys ir ranga.
Laivų išmontavimo metu, priklausomai nuo laivo užterštumo pašalin mis medžiagomis, gali
susidaryti iki 50 pozicijų atliekų, kurių didžiausią dal sudarytų antrin s žaliavos – metalų laužas
(numatoma išeiga 70-90 %). prastin je praktikoje, iš utilizavimui skirtų laivų, jau b na pašalinta
didžioji dalis juose esančių rengimų, inventoriaus ar eksploatacinių medžiagų, tod l šių medžiagų
likučių išmontuojamuose laivuose numatoma itin nedaug. Pavojingų atliekų didžiąją dal sudarytų
lijaliniai ir tepaluoti vandenys, susidarantys laivo viduje vykdant laivo korpuso demontavimo
darbus.
Laivo išmontavimo metu numatoma, kad gal t susidaryt iki 50 pozicij atliek :
Atliek kodas pagal Atliek
tvarkymo taisykli 1 pried
08 01 11*

15 01 10*

15 01 01

Atliek pavadinimas pagal
Atliek tvarkymo taisykli 1
pried
Dažų ir lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
Pakuot s, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos
Popieriaus ir kartono pakuot s
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Tikslus atliek pavadinimas
Laivo konstrukcijų paviršiaus
dangos, eksploatacinių medžiagų
dažų likučiai
Insekticidų, r džių tirpiklių ir kitų
buityje naudojamų dujų
balion liai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir jų
likučiai

15 01 02

Plastikin s (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuot s

15 01 03

Medin s pakuot s

15 01 04

Metalin s pakuot s

15 01 07

Stiklo pakuot s

13 01 13*
13 02 08*
13 03 10*
13 04 03*
13 07 03*
16 07 08*
16 01 14*
16 01 07*
14 06 01*

16 05 04*

13 05 02*
16 01 09*

16 02 09*

16 02 10*

15 02 02*

Kita alyva hidraulin ms
sistemoms
Kita variklio, pavarų d ž s ir
tepalin alyva
Izoliacin ir šilumą perduodanti
alyva
Kitų laivininkyst s r šių lijaliniai
vandenys
Kitos kuro r šys ( skaitant
mišinius)
Atliekos, kuriose yra tepalų
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
Tepalų filtrai
Chlorfluorangliavandeniliai,
HCFC, HFC
Dujos sl giniuose konteineriuose,
kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų ( skaitant halonus)
Naftos produktų/vandens
separatorių dumblas
Sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
Transformatoriai ir
kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra ar kuri užteršta polichlorintais
bifenilais ir polichlorintais
terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta
16 02 09
Absorbentai, užteršti
pavojingomis chemin mis
medžiagomis

16 02 11*

Nebenaudojama ranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių

20 01 23*

Nebenaudojama ranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių
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Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir jų
likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir jų
likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir jų
likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir jų
likučiai

Panaudotos alyvos, lijaliniai
vandenys, kuro likučiai, susidarę
laivų eksploatavimo metu

Laivų aušinamieji skysčiai
Laivų filtrai
Laivo šaldymo sistemose esantys
šaldymo agentai (R12, R22 ir kt.)
Šaldymo, oro kondicionavimo ir
priešgaisrinių sistemų
konteineriuose esančios dujos
(amoniakas ir kt.)
Laivo triumų, talpyklų ir
rezervuarų nuos dų dumblas

Laivo ranga, turinti PCB/PCT kaloriferių, šildytuvų izoliaciniai
sluoksniai

Tekstil s atliekos, užterštos naftos
produktais

Buitiniai šaldikliai, laivų šaldymo
ir kondicionavimo sistemų ranga

15 02 03

16 01 03
16 02 12*
17 06 01*
16 02 13*

16 02 15*

20 01 35*

16 02 14
16 02 16

20 01 36

16 01 21*
16 01 19
16 01 20
16 01 22

Absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluost s ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02
Naudotos padangos
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra grynojo asbesto
Izoliacin s medžiagos, kuriose yra
asbesto
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra pavojingų sudedamųjų dalių,
nenurodytų 16 02 09-16 02 12
Pavojingos sudedamosios dalys,
išimtos iš nebenaudojamos
rangos
Nebenaudojama elektros ir
elektronin ranga, nenurodyta 20
01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių
Nebenaudojama ranga,
nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13
Sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos rangos,
nenurodytos 16 02 15
Nebenaudojama elektros ir
elektronin s ranga, nenurodyta 20
01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
Pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07-16 01 11,
16 01 13 ir 16 01 14
Plastikai
Stiklas
Kitaip neapibr žtos sudedamosios
dalys

16 06 01*

Švino akumuliatoriai

16 06 02*

Nikelio-kadmio akumuliatoriai
Baterijos ir akumuliatoriai,
ner šiuotos baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuose yra tos
baterijos

20 01 33*

17 01 01

Betonas

20 01 21*

Dienos šviesos lempos
Stiklas, plastikas ir mediena,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų arba kurie yra jomis
užteršti

17 02 04*

18 01 09

Vaistai, nenurodyti 18 01 08

17 09 04

Mišrios statybin s ir griovimo
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17
09 02 ir 17 09 03
Kabeliai

17 04 11
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R bai, tekstil s atliekos, oro filtrai
Korpuso apsaugai naudojamos
autotransporto priemonių
padangos
Laivo konstrukcijų izoliacin s
medžiagos

Elektros ir elektronin s ranga,
laivo elektronika, priskiriama
pavojingoms atliekoms

Elektros ir elektronin s ranga,
laivo elektronika, priskiriama
nepavojingoms atliekoms

Šaldymo agentų balionai,
kompresoriai
Laivo plastikin s dalys
Laivo langai, stiklai
Laivo interjero dalys – durys,
baldai, suolai ir pan.
Mašinų skyriaus stacionar s ir
mobil s akumuliatoriai
Laivo rangoje esančios baterijos
Nešiojamos baterijos ir
akumuliatoriai
Balastinis betonas ar betonin s
laivo pertvaros
Laivo apšvietimo lempos
Užterštos plastiko, stiklo, gumos,
atliekos
Pirmosios pagalbos vaistin l se ir
laivo personalo patalpose likę
vaistai
Laivų rangos ir apdailos atliekos
(mediniai r mai, plytel s, sienų
apmušalai, grindų dangos ir kt.)
Laivo elektros sistemų kabeliai

17 04 10*

Kabeliai, kuriuose yra alyvos,
akmens anglių dervos ir kitų
pavojingų cheminių medžiagų

16 01 17

Juodieji metalai

16 01 18

Spalvotieji metalai

Laivo elektros sistemų kabeliai
Laivo korpuso lakštai, metalo
konstrukcijos
Laivo konstrukcijos ir mašinų
skyriaus dalys

Pastaba: * - atliekų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. sakymu Nr. 217, 1 priedą.

Laivo demontavimo metu numatoma, kad gal t susidaryt šie antrini žaliav srautai:
Antrini žaliav grup
Metalo laužas
Popierius ir kartonas
Stiklas
Plastikas

Atliekos, iš kuri gali b ti atskiriamos antrin s žaliavos*
Atliek kodas pagal
Atliek pavadinimas
16 01 17
Juodieji metalai
16 01 18
Spalvotieji metalai
15 01 04
Metalin s pakuot s
15 01 01
Popieriaus ir kartono pakuot s
16 01 20
Stiklas
15 01 07
Stiklo pakuot s
16 01 19
Plastikai
15 01 02
Plastikin s pakuot s

Pastaba: * - atliekų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. sakymu Nr. 217, 1 priedą.

Laivo demontavimo metu numatoma, kad gal t susidaryti šios pakartotinam naudojimui
tinkamos dalys ir komponentai:

Kombinuotosios nomenklat ros
(KN) kodas*
8414
8409
8421
8408

7610

8413
8526
8903
8908

8307
8311

Pavadinimas pagal klasifikatori
Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir
ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos
spintos) su montuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų.
Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams.
Centrifugos, skaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių
arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai.
St mokliniai vidaus degimo varikliai su sl giniu uždegimu (dyzeliniai
arba pusiau dyzeliniai varikliai).
Aliuminin s konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius) ir
aliumininių konstrukcijų dalys (sekcijos, bokštai, až riniai stiebai,
stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų r mai, durų
slenksčiai, baliustrados, atramos ir kolonos); aliuminio plokšt s,
strypai, profiliai, vamzdžiai ir panaš s dirbiniai, paruošti naudoti
statybin se konstrukcijose.
Skysčių siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba be jų; skysčių
keltuvai.
Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis
aparatai.
Vandens transporto priemon s (gelb jimosi valtys)
Laužui skirti laivai ir kitos plaukiojančios konstrukcijos, skaitant
laivo atsargines dalis (pvz., laivasraigčius) ir kilnojamuosius dirbinius
(baldai, virtuv s ranga, tinklai, lynai ir pan.).
Lankst s vamzdžiai, pagaminti iš netauriųjų metalų, su
jungiamosiomis detal mis (fitingais) arba be jungiamųjų detalių
(fitingų).
Viela, strypai, vamzdžiai, plokšt s, elektrodai.

Pastaba: * - kombinuotosios nomenklat ros kodai pagal 2014 m. spalio 16 d. Komisijos gyvendinimo reglamentą (ES)
Nr. 1101/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 d l tarifų ir statistin s nomenklat ros
bei d l Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L312, 2014).
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5.6.3. Medžiag ir daikt , susidaranči perdirbant laivus, identifikavimo proced ra
Laivo perdirbimo procese gali b ti atskiriamos medžiagos ar daiktai, tinkami pakartotinam
naudojimui, kurios nepriskiriamos atliekoms. Medžiagos ir daiktai gali b ti identifikuojami atlikus
laivo vertinimą nat roje rengiant atskiro laivo perdirbimo planą, kuriame aprašomas medžiagų ir
daiktų pob dis bei numatomas susidaryti jų svoris ar t ris. Medžiagos ir daiktai gali b ti
identifikuojami taip pat laivo demontavimo metu, kuomet nustatoma, kad šie objektai gali b ti
priskiriami medžiagoms ar daiktams (t.y. – ne atliekoms). Galutinis medžiagų/daiktų
identifikavimas vykdomas krantin je - laivo antrinio išmontavimo ir išmontavimo metu
susidarančių atliekų bei medžiagų pirminio r šiavimo zonoje (B zonoje) ir tik tuo atveju, kai
identifikuotos potencialios medžiagos ir daiktai jų mechaniškai nepažeidus iki netinkamo vartojimui
b kl s yra perkelti ant krantin s.
Ar atitinkamos laivo dalys ar komponentai yra medžiagos/daiktai ar atliekos identifikuojama
vadovaujantis šiais proced riniais veiksmais:

Tik atlikus visus aukščiau aprašytus proced rinius veiksnius, laivo dalis ar komponentas
identifikuojamas kaip medžiaga ar daiktas, kuris laikomas atskirai nuo atliekų E zonoje. Esminis
identifikavimo, ar laivo dalys ar komponentai yra medžiagos ar daiktai principas – jų tinkamumas
pakartotinam naudojimui papildomai neapdorojant ir nekeičiant fizinių/cheminių savybių.
Tinkamos naudoti kurui (deginimui) medžiagos (tokios kaip mediena, kartonas ir pan.),
neidentifikuojamos kaip medžiagos ar daiktai, o tvarkomos kaip atliekos.
Laivo dalys ir komponentai, identifikuoti kaip medžiagos ir daiktai, laikomi ne ilgiau nei truktų
laivo demontavimo procesas (t.y. – ne ilgiau kaip 3 m nesius nuo laivo demontavimo pradžios).
Tuo atveju, kai medžiagos ir daiktai neb tų atlygintinai ar neatlygintinai perduoti gav jams (t.y. –
nepavykus jų realizuoti) iki laivo perdirbimo pabaigos, medžiagos ir daiktai b tų tvarkomi kaip
atliekos – surenkami ir perduodami atliekų tvarkytojams.
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Laiv perdirbimo pramon je susidaranči medžiag apibendrinta išeiga
Santykinis svoris, %
Laivo
Laivo tipas

Laivo korpuso

konstrukcij

Plieno

Spalvotieji

Laivo ranga ir

lakšt metalas

gabaritinis

konstrukcijos

metalai

mechanizmai

Plastikas

metalas
Generalinių krovinių
laivas
Sausakr vis laivas
R das pervežantis
laivas
Keleivinis laivas
Skystų krovinių
tanklaivis
Mišrus skystų/birių
krovinių laivas
Karinis laivas
Konteinerius
gabenantis laivas
Žvejybinis laivas
Vidurkis

Laivo

Medis ir

eksploatavimo

mišrios

medžiagos

atliekos

Kitos
medžiagos

56-70 (vid. 63)

10

2-5 (vid 3,5)

1

4-8 (vid 6)

1

0,5

5

10

61-71 (vid 66)

8-10 (vid 9)

2-3 (vid 2,5)

1

2-5 (vid 3,5)

1,2

1

1-5 (vid 3)

12,8

62-69 (vid 65)

10

3

1

3-5 (vid 4)

1

0,5

5

10,5

44-58 (vid 51)

10

5

1-2 (vid 1,5)

10-15 (vid 12,5)

1

0,5

5-7 (vid 6)

12,5

72-81 (vid 76)

5-7 (vid 6)

2-3 ( vid 2,5)

1-2 (vid 1,5)

1-2 (vid 1,5)

0,5

2

66-75 (vid 70)

8-10 (vid 9)

3

1

1-6 (vid 3,5)

1

0,5

53-67 (vid 60)

10

2-6 (vid 4)

1-2 (vid 1,5)

4-6 (vid 5)

1

0,5

63-67 (vid 65)

10

3-4 (vid 3,5)

1

5

0,8

0,5

5

9,2

47-67 (vid 57)

10

3-8 (vid 5,5)

1-2 (vid 1,5)

2-10 (vid 6)

0,8

0,5

5

13,7

63,7

9,4

3,6

1,2

5,2

0,9

0,7

3,7

11,6

1-2 (vid
1,5)
1-2 (vid
1,5)
1-2 (vid
1,5)

8,5

10,5

16,5

Šaltiniai: Estimating the amount of recyclable materials and wastes in domestic ship recycling. Prieiga per internetą:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1377/MR1377.appb.pdf; European Commission Directorate – General Energy and Transport. Oil tanker phase
out and ship scrapping industry. 2004. Prieiga per internetą:http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2004_06_scrapping_study.pdf; Industrial advisory reports, N. 043,
Ship breaking. 2006. Prieiga per internetą: http://www.iptu.co.uk/content/trade_cluster_info/pakistan/ship_breaking.pdf
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Atsižvelgiant tai, orientacin susidaranči medžiag išeiga perdirbant vien laivo ton ir metinis susidaranči medžiag
kiekis:
Atliek kodai pagal

Santykinis

Kiekis,

Taisykli 1 pried

svoris, %

kg/t

99,2

992

9920

16 01 17

76,7

767

7670

16 01 18

1,2

12

120

5,2

52

520

1,16

11,6

116

2

20

200

Laivo ardymo metu susidarančios atliekos

1

Laivo strukt roje arba rangoje esančios medžiagos, iš j
Juodųjų metalų laužas (laivo korpuso lakštų ir gabaritinis metalas, plieno
konstrukcijos)
Spalvotųjų metalų laužas
Laivo rangos ir mechanizmų atliekos, iš jų:
Elektros ir elektronin s rangos ir laivo mechanizmų atliekos (nepavojingos)

16 02 14, 16 02 16, 20 01 36
16 02 13*, 16 02 15*, 20 01

Elektros ir elektronin s rangos atliekos (pavojingos)

35*

Kiekis t/m2

Nebenaudojama ranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

16 02 11*, 20 01 23*

0,1

1

10

Elektros ir elektronin s rangos atliekos, turinčios PCB/PCT

16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*

0,01

0,1

1

Baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01*, 16 06 02*

0,03

0,3

3

Izoliacin s medžiagos, kuriose yra asbesto

16 02 12*, 17 06 01*

0,1

1

10

Kabeliai

17 04 11

0,7

7

70

17 04 10*

0,009

0,09

0,9

Balastas ir konstrukcijos iš statybinių medžiagų

17 01 01

1

10

100

Kitos elektros ir elektronin s rangos dalys, priskiriamos pavojingoms

16 01 21*,

0,09

0,9

9

Kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų
cheminių medžiagų
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atliekoms (dienos šviesos lempos ir kt.)

20 01 21*

0,01

0,1

1

4,6

46

460

16 01 22,

0,8

8

80

17 09 04,

2,0

20

200

16 01 20

0,8

8

80

17 02 04*

0,1

1

10

16 01 19

0,9

9

90

-

11,5

115

1150

0,7

7

70

0,508

5,08

50,8

0,001

0,01

0,1

16 05 04*

0,001

0,01

0,1

16 01 14*

0,01

0,1

1

13 05 02*

0,04

0,4

4

15 02 02*,

0,01

0,1

1

16 01 07*

0,03

0,3

3

Laivo vidaus apdailos dalys ir atliekos (baldai, perdengimai, interjero, grindų dangos, rėmai ir kitos
atliekos), iš jų:
Medžiagos ir atliekos, priskiriamos nepavojingoms atliekoms
Medžiagos ir atliekos, priskiriamos pavojingoms atliekoms (užterštos
pavojingomis medžiagomis)
Plastikai ir gumos

Medžiagos ir daiktai, nepriskiriami atliekoms (gelbėjimosi valtys, tinkama
naudojimui laivo ranga, tinklai, siurbliai, kranai, inkarai, gervės ir kt.)

Laivo eksploatavimo metu susidarančios atliekos, iš j :
13 01 13*, 13 02 08*,
13 03 10*, 13 04 03*,
13 07 03*, 16 07 08*
14 06 01*

Alyvų, lijalinių vandenų, tepalų ir kuro likučiai
Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
rangoje esančių dujų likučiai (amoniako, azoto ir kt., išskyrus
chlorfluorangliavandenilius, HCFC, HFC)
Aušinimo skysčiai
Rezervuarų ir talpyklų dumblas ir nuos dos
Tepalų, kuro, oro filtrai, užteršti sorbentai (pavojingos atliekos)
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Pagalbin s medžiagos (padangos)

16 01 03

0,1

1

10

0,1

1

10

08 01 11*

0,002

0,02

0,2

15 01 10*

0,001

0,01

0,1

Popieriaus ir kartono pakuot s

15 01 01

0,001

0,01

0,1

Plastikin s (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuot s

15 01 02

0,001

0,01

0,1

Medin s pakuot s

15 01 03

0,0405

0,405

4,05

Metalin s pakuot s

15 01 04

0,002

0,02

0,2

Stiklo pakuot s

15 01 07
18 01 09

0,001

0,01

0,1

0,001

0,01

0,1

20 01 33*

0,0005

0,005

0,05

15 02 03

0,05

0,5

5

Laive esanči atsarg likučiai, iš j :
Dažų ir lako, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų,
atliekos
Pakuot s, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra
jomis užterštos

Vaistai (laivo medicinos punkto ir personalo patalpose)
Baterijos ir akumuliatoriai, ner šiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose
yra tos baterijos
Apsauginiai ir kiti drabužiai, pašluost s ir tekstil s atliekos.

Pastaba: 1 – Atliekų sąrašo kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. sakymu Nr. 217, 1 priedą.
2
- Susidarančių atliekų kiekis tonomis per metus (t/m) apskaičiuojamas atsižvelgiant laivų perdirbimo renginio (komplekso) nustatytas laivų perdirbimo metines apimtis
- 10000 t/m.
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Atsižvelgiant Tarptautin s J rų Organizacijos (TJO) priimtas laivų perdirbimo gaires, laivų
perdirbimo renginio (komplekso) operatorius susidarančius medžiagų srautus turi tvarkyti
keturiomis nuosekliomis operacijomis:
Nr.

Operacija

1

Antrinis ardymas, išmontavimas
(antrinio ardymo zonoje B)

2

Medžiagų, dalių ir atliekų
r šiavimas (r šiavimo zonoje C)

3

Medžiagų srautų paskirstymas ir
išd stymas (D, E ir F zonos)

4

Medžiagų, dalių ir atliekų
laikymas ir transportavimas

Operacijos aprašymas
Išardomi laivo agregatai, susidedantys iš skirtingų
medžiagų, tokių kaip mechanizmų, siurblių ir pan. Taip pat
smulkinamos stambios (negabaritin s) laivo dalys, tokios
kaip metalin s korpusų plokšt s ir pan. iki transportavimui
tinkamo dydžio.
Atskiriamos (išr šiuojamos) atskiras grupes panašiomis
savyb mis pasižyminčios medžiagos ir komponentai, tokie
kaip vožtuvai, vamzdžiai, varikliai, antrin s žaliavos ir
netinkamos naudojimui atliekos.
Skirtingų medžiagų, dalių ir atliekų paskirstymas ir
išd stymas tam numatytose vietose, atskiriant pavojingas
atliekas nuo nepavojingų, antrines žaliavas nuo
naudojimui/perdirbimui netinkamų atliekų bei atrenkant
laivo dalis ir komponentus, tinkamus pakartotinam
naudojimui.
Išr šiuotos ir atskirtos medžiagos, tinkamos naudojimui
laivo dalys ir atliekos laikinai laikomos iki perdavimo
atliekų tvarkytojams. Užtikrinama, kad pavojingos atliekos
b tų laikomos aplinkai ir darbuotojams saugiu b du.
Užtikrinam, kad atliekos b tų perduotos subjektams
(atliekų tvarkytojams), turintiems teisę atitinkamas atliekas
surinkti ir (ar) tvarkyti.

Teis s norma Reglamento Nr. 1257/2013 10 straipsnio 3 dalyje nustato, kad laivo paruošimo
perdirbti sertifikato galiojimo terminas yra ne ilgesnis nei 3 m nesiai (tai yra, laivas turi b ti
perdirbamas ne ilgiau nei per 3 m nesius). Atsižvelgiant
tai, laivo perdirbimo metu
susidarančios atliekos laikomos ne ilgiau nei trunka laivo perdirbimo procesas – iki 3 m nesių.
Visos laivo demontavimo metu susidarančios atliekos turi b ti surenkamos ir perduodamos
atliekų tvarkytojams iki laivo perdirbimo pabaigos.
Laivo demontavimo metu atliekos yra periodiškai surenkamos ir išvežamos (perduodant
atliekų tvarkytojams) iš krantin s. Atliekų išvežimo periodiškumas priklauso nuo susidarančių
atliekų apimčių konkrečiu laikotarpiu – užpildžius atskirų pozicijų atliekų 3-12 m3 konteinerius
(nepavojingomis atliekomis) ar 0,2-1 m3 talpyklas (skystomis ar pavojingosiomis atliekomis),
laikomas krantin je. Inertin s atliekos, tokios kaip betonas, padangos, metalai ir pan., gali b ti
periodiškai nevežamos, o kaupiamos krantin je ir saugiai laikomos iki laivo galutinio perdirbimo
pabaigos. Esminis atliekų išvežimo iš aikštel s periodiškumą takojantis veiksnys – aikštel s
santykinai nedidelis naudojamas plotas (1306 m2), kas lemia aikštel s vietos atlaisvinimo
poreik , tuo pačiu ir atliekų išvežimo dažnumą. Priklausomai nuo perdirbamo laivo ypatumų (t.y.
– nuo susidarančių atliekų pob džio ir kiekių), atliekų išvežimo periodiškumas gali b ti
nustatomas atskiro laivo perdirbimo plane.
5.6.4. Technologinio proceso aplinkosaugin kontrol ir monitoringas
Technologinio proceso aplinkosaugin kontrol ir monitoringas pradedamas, kai perdirbimui
skirtas laivas atplukdomas demontavimo vietą ir pradedamas išmontuoti. Laivo demontavimo
metu turi b ti stebimas technologinis procesas, kad reikalui esant savalaikiai b tų imtasi
reikalingų priemonių aplinkos taršai išvengti. Aplinkos monitoringo tikslas – steb ti biologinius,
cheminius ir fizikinius aplinkos pokyčius, galinčius atsirasti arba atsirandančius d l laivų
demontavimo veiklos.
prastai laivų demontavimo veiklos neigiamas poveikis aplinkai gali pasireikšti keturiais
atvejais:
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 Pavojingų medžiagų patekimas dirvą ir ant žem s paviršiaus;
 Pavojingų medžiagų patekimas vanden (šiuo atveju – Kuršių marias);
 Pavojingų medžiagų patekimas aplinkos orą;
 Triukšmas/vibracija.
Vadovaujantis 2009-09-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sakymu Nr. D546 „D l
kio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ n ra kriterijų poveikio aplinkos
kokybei ir kio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringui vykdyti, tod l aplinkos
monitoringas n ra privalomas. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-05-15
sakymu Nr. 230 patvirtintos kio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos IV skyriaus
8 punktu, taršos šaltinių monitoringą privalo vykdyti tie kio subjektai, kurie teis s aktų
nustatyta tvarka vykdo teršalų išmetimo aplinką apskaitą ir kuriems yra nustatyti leistinos taršos
normatyvai. mon neprivalo vykdyti teršalų išmetimo aplinką apskaitos ir neturi nustatytų
leistinos taršos normatyvų, tod l aplinkos monitoringo programa nerengiama.
Esant b tinybei, t.y. – kilus pagr stų tarimų, kad mon s veikla daro neigiamą poveik
aplinkai, gali b ti atliekami vienkartiniai instrumentiniai taršos parametrų matavimai aplinkos
komponentuose (vandenyje, ore, žem s paviršiuje).
Nesant teisinio pagrindo monei vykdyti privalomą aplinkos monitoringą, mon veiklos
metu numato vykdyti šias proceso steb senos ir aplinkos prevencijos kontrol s priemones:
Technologinio
proceso etapas
Laivo atplukdymas,
prišvartavimas ir
laikymas ties krantine
Paruošiamieji darbai
prieš laivo
demontavimą

Laivo demontavimas

Medžiagų ir atliekų
tvarkymas
(baigus demontuoti
laivą)

Kontrol s priemon s

Monitoringo objektas

Laivo vožtuvus ir kitus taisus, per kuriuos
atsitiktinai ar sąmoningai galimas pavojingųjų ar
aplinką teršiančių medžiagų išmetimas, laikyti
uždarytus iki jų išmontavimo.
Užtikrinama, kad laivo korpuso pjaustymui
Darbo priemonių, rangos
(karštuoju b du) naudojamos medžiagos (pvz.,
ir pagalbinių medžiagų
techninis deguonis, butano dujos ir kt.) b tų
pasiruošimo sauga
laikomos taip, kad nekiltų gaisro pavojus.
Atliekant operacijas su užterštu naftos produktais
vandeniu ir kitomis pavojingosiomis ar aplinką
Skystų atliekų (medžiagų)
teršiančiomis medžiagomis, denio špigatai turi
surinkimo iš laivo sauga
b ti uždaromi, o po žarnų sujungimais ir tankų
oro atvamzdžiais turi padedami pad klai.
Pasteb jus, kad ties veiklos krantine akvatorijoje
Aplinkos taršos prevencija yra išsilieję naftos produktų ar kitos kilm s
nuo susidarančių medžiagų skysčiai, pasklidę pl vele vandens paviršiuje, turi
ir atliekų patekimo
b ti imtasi likvidavimo priemonių pagal mon s
akvatoriją
parengtą teršimo incidentų likvidavimo lokalin
planą.
Susidarančių atliekų
Susidarantys atliekų srautai identifikuojami ir
identifikavimas,
r šiuojami pagal r šis. Pavojingos atliekos
r šiavimas ir ženklinimas. ženklinamos privalomaisiais ženklais.
Užtikrinama, kad pavojingos atliekos b tų
laikomos sandariose, krituliams nelaidžiose
talpose ar konteineriuose.
Atliekų laikymo sauga
Užtikrinama, kad atliekos b tų laikomos taip, kad
nuo krantin s nepatektų akvatoriją ar už veiklos
teritorijos ribų.
Užtikrinama, kad laikomos atliekos b tų
perduodamos tik tiems subjektams, kurie turi teisę
Atliekų utilizavimas
šias atliekas priimti (surinkti), vežti ir (ar) naudoti
ar šalinti.
J ros aplinkos taršos
prevencija
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6. Žaliav naudojimas; chemini medžiag ir preparat (mišini ) naudojimas, skaitant ir pavojing chemini medžiag ir preparat
(chemini mišini ) naudojim (nurodant j pavojingumo klasę ir kategorij ); radioaktyvi j medžiag naudojimas; pavojing j (nurodant
pavojing j atliek technologinius srautus) ir nepavojing j atliek (nurodant atliek susidarymo šaltin arba atliek tip ) naudojimas;
planuojamos kin s veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti toki žaliav , medžiag , preparat (mišini ) ir atliek kiekis.
Numatomos naudoti žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos
Žaliavos, kuro r šies arba
medžiagos pavadinimas

Eil.
Nr.

Planuojamas naudoti kiekis,
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per
metus)

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per
metus), saugojimo b das (atvira aikštel ar talpyklos,
uždarytos talpyklos ar uždengta aikštel ir pan.)
0,3 t konteineryje

1

Pašluost s, sorbentai, pjuvenos

0,7 t

2

Techninis deguonis

90 t

3

Propano dujos

10 t

4

Dyzelinas

5t

Bendra informacija apie cheminę
medžiag arba mišin
1
2
3

Prekinis
pavadinimas

Medžiaga ar
mišinys

Saugos
duomenų lapo
(SDL)
parengimo
(perži r jimo)
data

Deguonis

medžiaga

2010.07.05

Propanas

medžiaga

2010.11.11

Planuojama naudoti

Laikoma 10 ryšulių po 12 balionų.
Dujos laikomos gamykliniuose balionuose ant krantin s
Nr.121
Laikoma 10 balionų po 33 kg .
Dujos laikomos gamykliniuose balionuose krantin je Nr.121

Epizodinių naftuotų skysčių prasipylimų ir
pralaš jimų surinkimui
Laivo metalinių konstrukcijų pjaustymui
Laivo metalinių konstrukcijų pjaustymui
Naudojamai technikai, transportui ir
mechanizmams (kranams, krautuvams)

Nelaikoma

Numatomos naudoti pavojingos medžiagos ir mišiniai

Informacija apie pavojing cheminę medžiag (gryn arba esanči
sud tyje)
4
5
6
7
Pavojingumo
klas ir
Pavojingos medžia- Koncentkategorija pagal
EC ir CAS
gos pavadiracija
klasifikavimo ir
Nr.
nimas
mišinyje
ženklinimo
reglamentą
1272/2008
Deguonis
100
EC Nr.
Oksiduojančios
231-956-9
dujos kat. 1
CAS Nr.
Susl gtosios
7782-44-7
dujos
Propanas
100
EC Nr.
Degiosios dujos
200-827-9
kat.1
CAS Nr.
Suskystintos
74-98-6
dujos
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mišinio

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

8

9

10

11

12

13

Pavojingumo
fraz

Vienu metu
laikomas
kiekis (t) ir
laikymo
b das

Per metus
sunaudojamas
kiekis (t)

Kur naudojama gamyboje

Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos
išmetimai
(išleidimai)

Utilizavimo
b das

Pavojinga
H270
sp jimas
H280
Pavojinga
H220
sp jimas
H280

Iki 2 t
balionuose

Iki 90 t

Metalinių
konstrukcijų
pjaustymui

Iki 0,33 t
balionuose

Iki 10 t

Metalinių
konstrukcijų
pjaustymui

Metalo pjaustymo
metu aplinkos orą
išmetama: geležies
oksido – 0,4087
t/m;
mangano oksido –
0,0125 t/m;
azoto dioksido –
0,1772 t/m;
anglies monoksido
– 0,1945 t/m

Balionai
keičiami
Balionai
keičiami

1
Dyzelinas

2
Mišinys

3
2011-06-30

4
Dyzelinas

5
Iki 100

6
68334-30-5

RRME
2 etilheksil-nitratas
1,4-bis(butilamino)-9,10
antrachinonas arba
N-etil-1-(fenilazo) 2
amino naftalenas
N-etil-N-[2-(1izobutoksi-etoksi)
etil]-4
(fenilazo)anilinas
Tepumo priedas

0-7,0
0-0,1
00,00042

85586-25-0
27247-96-7
90170-70-0

0-0,001

N ra
duomenų

N ra duomenų

0-0,02

N ra duomenų

Žematemperat rinių
savybių pagerinimo
priedas
Antistatinis priedas
Stadis (R) 450
Multifunkcinis
priedas

0-0,04

N ra
duomenų
N ra
duomenų
N ra
duomenų
N ra
duomenų

N ra duomenų

0-0,0001
0-0,03

7
H226,
H332,
H315,
H304,
H351,
H373,
H411
N ra duomenų
N ra duomenų
N ra duomenų

N ra duomenų

N ra duomenų

35

8
GHS02,
GHS08,
GHS07,
GHS09

6
Nelaikoma

10
5t

11
Transportui
ir mechanizmams

12

13
Neaktualu

7. Gamtos ištekli (gyvosios ir negyvosios gamtos element ) – vandens, žem s (jos
paviršiaus ir gelmi ), dirvožemio, biologin s vairov s naudojimo mastas ir regeneracijos
galimyb s.
Planuojamos kin s veiklos metu vandens, žem s, dirvožemio, biologin s vairov s ir kiti
gamtos ištekliai nebus naudojami.
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degal naudojim (planuojamas sunaudoti kiekis
per metus).
Numatoma naudoti iki 50000 KWh per metus elektros energijos šioms reikm ms:
 Apšvietimui – teritorijos ir demontuojamo laivo ertmių;
 Elektros rankių darbui demontuojant laivo konstrukcijas;
 Personalo patalpų ( rengtų j riniuose konteineriuose) apšildymui.
9. Pavojing j , nepavojing j ir radioaktyvi j atliek susidarymas, nurodant atliek
susidarymo viet , kokios atliekos susidaro (atliek susidarymo šaltinis arba atliek tipas),
planuojamas j kiekis, j tvarkymas.
9.1. Atliek susidarymas ir numatomi j tolesni tvarkymo b dai
Laivų išmontavimo metu, priklausomai nuo laivo užterštumo pašalin mis medžiagomis, gali
susidaryti iki 50 pozicijų atliekų, kurių didžiausią dal sudarytų antrin s žaliavos – metalų laužas
(numatoma išeiga 70-90 %) (žr. 9.1. lent.). Susidarančių atliekų numatomi kiekiai ir tvarkymo
b dai pateikiami 9.2. lent.
prastin je praktikoje, iš utilizavimui skirtų laivų, jau b na pašalinta didžioji dalis juose
esančių rengimų, inventoriaus ar eksploatacinių medžiagų, tod l šių medžiagų likučių
išmontuojamuose laivuose numatoma itin nedaug. Pavojingų atliekų didžiąją dal sudarytų
lijaliniai ir tepaluoti vandenys, susidarantys laivo viduje vykdant laivo korpuso demontavimo
darbus.
9.1. lentel . Laivo išmontavimo metu numatoma, kad gal t susidaryt iki 50 pozicij
atliek :
Atliek kodai*
08 01 11*

15 01 10*

Atliek pavadinimai*
Dažų ir lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
Pakuot s, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos

15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuot s

15 01 02

Plastikin s (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuot s

15 01 03

Medin s pakuot s

15 01 04

Metalin s pakuot s

15 01 07

Stiklo pakuot s

13 01 13*
13 02 08*

Kita alyva hidraulin ms
sistemoms
Kita variklio, pavarų d ž s ir
tepalin alyva
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Tiksl s atliek pavadinimai

Laivo konstrukcijų paviršiaus
dangos, eksploatacinių medžiagų
dažų likučiai
Insekticidų, r džių tirpiklių ir
kitų buityje naudojamų dujų
balion liai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir
jų likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir
jų likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir
jų likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir
jų likučiai
Krovinių ar personalo patalpose
likusios pakavimo medžiagos ir
jų likučiai
Panaudotos alyvos, lijaliniai
vandenys, kuro likučiai, susidarę
laivų eksploatavimo metu

13 03 10*
13 04 03*
13 07 03*
16 07 08*
16 01 14*
16 01 07*
14 06 01*

16 05 04*

13 05 02*
16 01 09*

16 02 09*

16 02 10*

15 02 02*

16 02 11*

20 01 23*
15 02 03

16 01 03
16 02 12*
17 06 01*
16 02 13*

16 02 15*

Izoliacin ir šilumą perduodanti
alyva
Kitų laivininkyst s r šių lijaliniai
vandenys
Kitos kuro r šys ( skaitant
mišinius)
Atliekos, kuriose yra tepalų
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
Tepalų filtrai
Chlorfluorangliavandeniliai,
HCFC, HFC
Dujos sl giniuose konteineriuose,
kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų ( skaitant halonus)
Naftos produktų/vandens
separatorių dumblas
Sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
Transformatoriai ir
kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra ar kuri užteršta polichlorintais
bifenilais ir polichlorintais
terfenilais (PCB/PCT),
nenurodyta 16 02 09
Absorbentai, užteršti
pavojingomis chemin mis
medžiagomis
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių
Absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluost s ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02
Naudotos padangos
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra grynojo asbesto
Izoliacin s medžiagos, kuriose yra
asbesto
Nebenaudojama ranga, kurioje
yra pavojingų sudedamųjų dalių,
nenurodytų 16 02 09-16 02 12
Pavojingos sudedamosios dalys,
išimtos iš nebenaudojamos
rangos
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Laivų aušinamieji skysčiai
Laivų filtrai
Laivo šaldymo sistemose esantys
šaldymo agentai (R12, R22 ir kt.)
Šaldymo, oro kondicionavimo ir
priešgaisrinių sistemų
konteineriuose esančios dujos
(amoniakas ir kt.)
Laivo triumų, talpyklų ir
rezervuarų nuos dų dumblas

Laivo ranga, turinti PCB/PCT kaloriferių, šildytuvų izoliaciniai
sluoksniai

Tekstil s atliekos, užterštos
naftos produktais
Buitiniai šaldikliai, laivų
šaldymo ir kondicionavimo
sistemų ranga
R bai, tekstil s atliekos, oro
filtrai
Korpuso apsaugai naudojamos
autotransporto priemonių
padangos
Laivo konstrukcijų izoliacin s
medžiagos

Elektros ir elektronin s ranga,
laivo elektronika, priskiriama
pavojingoms atliekoms

20 01 35*

16 02 14
16 02 16

20 01 36

16 01 21*
16 01 19
16 01 20
16 01 22

Nebenaudojama elektros ir
elektronin ranga, nenurodyta 20
01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių
Nebenaudojama ranga,
nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13
Sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos rangos,
nenurodytos 16 02 15
Nebenaudojama elektros ir
elektronin s ranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
Pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07-16 01 11,
16 01 13 ir 16 01 14
Plastikai
Stiklas
Kitaip neapibr žtos sudedamosios
dalys

16 06 01*

Švino akumuliatoriai

16 06 02*

Nikelio-kadmio akumuliatoriai
Baterijos ir akumuliatoriai,
ner šiuotos baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuose yra tos
baterijos

20 01 33*

17 01 01

Betonas

20 01 21*

Dienos šviesos lempos
Stiklas, plastikas ir mediena,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų arba kurie yra jomis
užteršti

17 02 04*

18 01 09

17 09 04
17 04 11
17 04 10*

Vaistai, nenurodyti 18 01 08
Mišrios statybin s ir griovimo
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17
09 02 ir 17 09 03
Kabeliai
Kabeliai, kuriuose yra alyvos,
akmens anglių dervos ir kitų
pavojingų cheminių medžiagų

16 01 17

Juodieji metalai

16 01 18

Spalvotieji metalai

Elektros ir elektronin s ranga,
laivo elektronika, priskiriama
nepavojingoms atliekoms

Šaldymo agentų balionai,
kompresoriai
Laivo plastikin s dalys
Laivo langai, stiklai
Laivo interjero dalys – durys,
baldai, suolai ir pan.
Mašinų skyriaus stacionar s ir
mobil s akumuliatoriai
Laivo rangoje esančios baterijos
Nešiojamos baterijos ir
akumuliatoriai
Balastinis betonas ar betonin s
laivo pertvaros
Laivo apšvietimo lempos
Užterštos plastiko, stiklo, gumos,
atliekos
Pirmosios pagalbos vaistin l se
ir laivo personalo patalpose likę
vaistai
Laivų rangos ir apdailos atliekos
(mediniai r mai, plytel s, sienų
apmušalai, grindų dangos ir kt.)
Laivo elektros sistemų kabeliai
Laivo elektros sistemų kabeliai
Laivo korpuso lakštai, metalo
konstrukcijos
Laivo konstrukcijos ir mašinų
skyriaus dalys

Pastaba: * - atliekų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. sakymu Nr. 217 (suvestin redakcija nuo 2016-08-01), 1 priedą.
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9.2. lentel . Planuojamas susidaryti atliek kiekiai ir j galimi tvarkymo b dai
Laivo ardymo metu susidarančios atliekos

Atliek kodai1

Laivo strukt roje arba rangoje esančios medžiagos, iš j
Juodųjų metalų laužas (laivo korpuso lakštų ir gabaritinis
metalas, plieno konstrukcijos)
Spalvotųjų metalų laužas
Laivo rangos ir mechanizmų atliekos, iš jų:
Elektros ir elektronin s rangos ir laivo mechanizmų
atliekos (nepavojingos)

Kiekis2,
t/m

Galimi atliek
tolesnio tvarkymo
b dai3

9920
16 01 17

7670

R4

16 01 18

120

R4

520

Elektros ir elektronin s rangos atliekos (pavojingos)
Nebenaudojama ranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
Elektros ir elektronin s rangos atliekos, turinčios
PCB/PCT
Baterijos ir akumuliatoriai
Izoliacin s medžiagos, kuriose yra asbesto
Kabeliai
Kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir
kitų pavojingų cheminių medžiagų
Balastas ir konstrukcijos iš statybinių medžiagų
Kitos elektros ir elektronin s rangos dalys,
priskiriamos pavojingoms atliekoms (dienos šviesos lempos
ir kt.)

16 02 14, 16 02 16, 20
01 36
16 02 13*, 16 02 15*,
20 01 35*
16 02 11*, 20 01 23*

116

R12

200

R12, S5

10

R12, S5

16 01 09*, 16 02 09*,
16 02 10*
16 06 01*, 16 06 02*
16 02 12*, 17 06 01*
17 04 11

1

R12, S5

3
10
70

R12, S5
R12, S5, D1
R5, R12

17 04 10*

0,9

R12, S5

17 01 01
16 01 21*,

100
9

R5, R12, D1
S5

20 01 21*

1

S5

Laivo vidaus apdailos dalys ir atliekos (baldai, perdengimai, interjero, grindų dangos,
rėmai ir kitos atliekos), iš jų:
16 01 22,
Medžiagos ir atliekos, priskiriamos nepavojingoms
17 09 04,
atliekoms
16 01 20
Medžiagos ir atliekos, priskiriamos pavojingoms
17 02 04*
atliekoms (užterštos pavojingomis medžiagomis)
Plastikai ir gumos
16 01 19
Medžiagos ir daiktai, nepriskiriami atliekoms (gelbėjimosi valtys, tinkama
naudojimui laivo ranga, tinklai, siurbliai, kranai, inkarai, gervės ir kt.)
Laivo eksploatavimo metu susidarančios atliekos, iš j :

460
80
200
80

R12, D1

10

S5

90

R3, R12

1150
70

Alyvų, lijalinių vandenų, tepalų ir kuro likučiai
Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
rangoje esančių dujų likučiai (amoniako, azoto ir kt.,
išskyrus chlorfluorangliavandenilius, HCFC, HFC)
Aušinimo skysčiai
Rezervuarų ir talpyklų dumblas ir nuos dos
Tepalų, kuro, oro filtrai, užteršti sorbentai (pavojingos
atliekos)
Pagalbin s medžiagos (padangos)
Laive esanči atsarg likučiai, iš j :
Dažų ir lako, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų medžiagų, atliekos
Pakuot s, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
likučių arba kurios yra jomis užterštos
Popieriaus ir kartono pakuot s
Plastikin s (kartu su PET (polietilentereftalatas))
pakuot s
Medin s pakuot s
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13 01 13*, 13 02 08*,
13 03 10*, 13 04 03*,
13 07 03*, 16 07 08*
14 06 01*

50,8

R9, R12, S5

0,1

D9, D10

16 05 04*

0,1

D9, D10

16 01 14*
13 05 02*
15 02 02*,
16 01 07*
16 01 03

1
4
1
3
10
10

R6
R5

08 01 11*

0,2

D9, D10

15 01 10*

0,1

D9, D10

15 01 01

0,1

R3, R12

15 01 02

0,1

R5, R12

15 01 03

4,05

R1, D10

R5, S5
R5, R12

Metalin s pakuot s
15 01 04
0,2
Stiklo pakuot s
15 01 07
0,1
Vaistai (laivo medicinos punkto ir personalo patalpose) 18 01 09
0,1
Baterijos ir akumuliatoriai, ner šiuotos baterijos ar
20 01 33*
0,05
akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos
Apsauginiai ir kiti drabužiai, pašluost s ir tekstil s
15 02 03
5
atliekos.
Pastaba: 1 – Atliekų sąrašo kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą.
2
- Susidarančių atliekų kiekis tonomis per metus (t/m) apskaičiuojamas atsižvelgiant
renginio (komplekso) nustatytas laivų perdirbimo metines apimtis - 10000 t/m.
3
– Atliekų tvarkymo b dai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą.

R4
R5
D9, D10
R12, S5
D10
laivų perdirbimo

9.2. Susidaranči atliek tolesnis laikymas, pakavimas ir ženklinimas
Pavojingosios atliekos šių atliekų susidarymo vietoje (šiuo atveju - krantin je) iki jų surinkimo (ir
išvežimo) turi b ti laikinai laikomos ne ilgiau kaip šešis m nesius, o nepavojingosios atliekos – ne
ilgiau kaip vienerius metus.
Susidarantis atliekų srautas atskiriamas nepavojingas ir pavojingas frakcijas, kurios priklausomai
nuo atliekų r šies ir pob džio atitinkamai laikomos ir ženklinamos.
Susidarančių pavojingų atliekų laikymui taikomi bendrieji ir specialieji reikalavimai:
Reikalavim pob dis





Bendrieji reikalavimai




Specialieji reikalavimai




Aprašymas
skystų atliekų talpos turi b ti laikomos ant medinių pad klų;
pakuočių, konteinerių medžiagos turi b ti atsparios juose supakuotų
pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis
atliekomis ar jų komponentais;
pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi b ti tvirti ir sandar s,
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos b tų galima saugiai atidaryti ir
uždaryti, saugojimo, perk limo ar vežimo metu nesutr ktų, neatsilaisvintų ir
neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų aplinką;
saugomų atliekų konteineriai ar pakuot s turi b ti paženklinti, pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių reikalavimus;
pavojingų atliekų ženklinimo etiket ir joje pateikta informacija turi b ti
aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui;
pavojingų atliekų saugojimo vietoje turi b ti išsiliejusių skysčių surinkimo
priemon s.
asbesto atliekos turi b ti iškart sandariai pakuojamos
dvigubus
plastikinius maišus ar kitą sandarią tarą;
skystos medžiagos, kurių sud tyje PCB/PCT kiekis viršija 50 mg/kg,
laikomos uždarame konteineryje (paprastai – metalin je talpoje);
Akumuliatoriai laikomi uždarose d ž se.

Naftos produkt ir kuro atliek laikymas. Kuro ir naftos produktų likučiai saugojami uždarose
talpose – paprastai metalin se 200 litrų statin se, kurios laikomos ant medinių pad klų. Tokios naftos
produktų atliekos, kaip tepaluoti ir lijaliniai vandenys, išsiurbti specialios paskirties automobilinę
cisterną, perduodamos šių atliekų tvarkytojams papildomai neperpilant veiklos vietoje.
Medžio ir plastiko atliek laikymas. Medžio atliekos paprastai b na jau netinkamos naudoti
k renimo renginiuose – tai dažniausiai dažais, lakais ar specialiomis atsparumą didinančiomis
chemin mis medžiagomis dengtos laivo vidaus inventoriaus dalys, tokios kaip patalpų perdangos,
baldai, vidaus apdailos detal s ir pan. Kadangi šios medienos atliekos yra chemiškai inertiškos
medžiagos, tai jos sand liuojamos atvirame konteineryje arba atskiroje aikštel s vietoje.
Plastikų atliekos, taip pat dažniausiai b na laivo vidaus detal s, netinkančios antriniam perdirbimui
d l savo užterštumo chemin mis medžiagomis. Šios atliekos, kaip ir medienos, sand liuojamos
atvirame konteineryje arba atskiroje aikštel s vietoje. Tinkamos antriniam perdirbimui plastikų
atliekos atskiriamos ir sand liuojamos antrinių žaliavų aikštel je.
Atskira kategoriją sudaro gumos atliekos (tokios, kaip tarpin s ar izoliacin s jungtys), kurios
paprastai yra netinkamos antriniam perdirbimui.
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Metalo laužo ir atliek laikymas. Metalų laužo atliekos sudaro didžiausią laivo išmontavimo
metu susidarančių atliekų srautą. Metalo laužas aikštel je r šiuojamas tris grupes: 1 – ner dijančio
plieno laužą, 2 – juodųjų metalų laužą ir 3 – spalvotųjų metalų laužą. Spalvotųjų metalų laužas, savo
ruožtu, aikštel je gali b ti r šiuojamas atskiras pozicijas (varis, žalvaris, aliuminis, švinas ir kt.).
Krantin je susmulkinus laivo korpuso dalis, metalų laužas pakrautuvais bei kranais pakraunamas
krovininius automobilius ir transportuojamas
kitas atliekų tvarkymo mones. Stamb s laivo
rengimai, jeigu n ra užteršti pavojingomis medžiagomis - alyvų atliekomis, gali b ti toliau
nesmulkinami.
Elektros ir elektronin s rangos, kabeli ir kitos rangos atliekos. Dalis EE atliekų gali b ti
priskiriamos prie pavojingų – EE , turinčios pavojingų medžiagų (berilio, gyvsidabrio, švino, PCB).
Baterijų ir akumuliatorių atliekas laikymo vietoje turi b ti: baterijų ir akumuliatorių atliekose
esantiems skysčiams, valymo priemon ms, vandeniui nepralaidi ir atspari paviršiaus danga; nepralaidi
krituliams ir atspari orų pokyčiams stogo danga; išsiliejusių skysčių surinkimo priemon s (sorbentai ir
kitos).
Priklausomai nuo sistemos tipo, priklauso ir PCB/PCT turinčios rangos ar medžiagų tvarkymo
b dai. Uždarose sistemose esančios PCB/PCT medžiagos laikomos saugiausiomis aplinkos teršimo
atžvilgiu. Atvirose sistemose esančios PCB/PCT kelia didžiausią pavojų aplinkai, kadangi gali lengvai
ją patekti.
Didelių gabaritų PCB/PCT turinti nusausinta ranga laikoma arba metaliniame konteineryje, arba
atviroje krantin je uždengiant plastikine pl vel . Smulki ranga, turinti PCB/PCT, laikoma metalin je
statin je, kurios dugnas yra padengiamas skysčius sugeriančiomis medžiagomis (medžio pjuvenomis
arba pašluost mis).
Skystos medžiagos, kurių sud tyje PCB/PCT kiekis viršija 50 mg/kg, laikomos uždarame
konteineryje (paprastai – metalin je talpoje). Metalin s talpos laikomos ant medinių pad klų.
Išmontuoti kabeliai sand liuojami atskirai nuo metalo atliekų. Kabeliai atskiriami vario turinčią ir
vario neturinčią grupes.
Asbesto turinči medžiag laikymas. Asbesto atliekos iškart sandariai pakuojamos dvigubus
plastikinius maišus ar kitą sandarią tarą, kuri paženklinama ir išnešama paženklinta konteiner .
Ozono sluoksn ardanči medžiag , kit šaldymo agent ir duj laikymas. Aikštel je dujos,
šaldymo agentai ir halonai prastai n ra laikomi, kadangi jų pašalinimą tur tų vykdyti kiti licencijuoti
subjektai, o ne mon s personalas. Turint duomenų, ar numanant šių medžiagų buvimą laivo sistemose,
užsakoma jų utilizavimo paslauga.
Atliek , nepriskirt pavojingosioms atliekoms, laikymas. Nepavojingųjų atliekų (t.y. – atliekų,
pagal teis s aktus nepriskiriamų pavojingosioms atliekoms) laikymui n ra nustatyti specialieji
(atskiroms šių atliekų r šims) aplinkos apsaugos reikalavimai, tod l šios atliekos laikomos
vadovaujantis bendraisiais reikalavimais atliekų laikymui. Nepavojingosios atliekos laikomos F
zonoje, kurioje skirtingų r šių (pozicijų) atliekos laikomos atskirai numatytose vietose. Nepavojingųjų
atliekų ženklinimas specialiaisiais ženklais neprivalomas. Nepavojingųjų atliekų laikino laikymo zona
(F zona) yra krantin je Nr. 121, kuri padengta krituliams ir skysčiams nelaidžia danga (betono
plokšt mis), užtikrinant kad paviršin s nuotekos nuo teritorijos nenutek tų ant šalia esančių teritorijų ir
ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršin s nuotekos, susidarančios ant krantin s,
surenkamos atskirą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną), kurioje diegtos priemon s,
leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir,
esant reikalui, uždaryti nuotekų išleistuvą (kreipiantis išleistuvo operatorių telefonu). Paviršin s
nuotekos, susidarančios ant krantin s, prieš išleidžiant aplinką valomos nuotekų valymo renginyje.
Bet kokios operacijos (perk limo, laikymo ir paruošimo transportavimui) su nepavojingosiomis
atliekomis vykdomos taip, kad atliekos nepatektų ant krantin s teritorijos paviršiaus. Nepavojingosios
atliekos susidarymo vietoje ant krantin s laikinai laikomos iki jų surinkimo ne ilgiau kaip iki laivo
perdirbimo pabaigos.
Laikant nepavojingąsias atliekas užtikrinamas jų stabilumas, t. y. - užtikrinama, kad laikomos
atliekos savaime nekeisti fizinių, cheminių savybių. Tai yra, aplinkos poveikiui neatsparios atliekos
(tokios kaip kartonas, tekstil , izoliaciniai pluoštai, ir pan.) apsaugomos nuo kritulių (sudarančių
41

sąlygas atliekoms absorbuoti skysčius) poveikio – atliekos, jei laikomos palaidos ant krantin s, yra
uždengiamos krituliams nelaidžia pl vele ar tekstiline/polietilenine danga (pvz., brezentu). Taip pat
užtikrinama, kad laikomos palaidos nepavojingosios atliekos nepasklistų teritorijoje (pvz., d l v jo
poveikio) bei skirtingų pozicijų atliekos neb tų sumaišomos tarpusavyje. Tai užtikrinama skirtingų
pozicijų atliekas laikant atskiruose konteineriuose, atskiriant pertvaromis arba laikant skirtingų r šių
atliekas pakankamu atstumu viena nuo kitos, kad nesusimaišytų. Atliekos, pasižyminčios dulk tumu
(pvz., gipskartono ar kitos birios frakcijos atliekos), yra uždengiamos pl vele ar tekstiline danga.
Reikalavimai laikom atliek pakuotei
Laikomų nepavojingųjų atliekų pakuotei teis s aktuose nustatytų specialiųjų (t.y. –
reglamentuojamais konkrečiais techniniais parametrais) reikalavimų n ra. Laikomų nepavojingų
atliekų kompaktiškumui (t rio atžvilgiu) užtikrinti bei tolesniam transportavimui palengvinti, šios
atliekos gali b ti pakuojamos sandarius didmaišius ( prastai – 1 m3 talpos), kuriuos užpildžius b tų
užsandarinami – užrišami, kad laikomos atliekos nepasklistų aplinką ar nedulk tų bei pakuotes
nepatektų krituliai.
Laikomų pavojingų atliekų pakuotei nustatyti bendrieji ir specialieji reikalavimai. Bendrieji
reikalavimai taikytini bendrai visoms pavojingoms atliekoms, o specialieji – atskiroms pavojingų
atliekų grup ms. Bendrieji reikalavimai nustatyti Atliekų tvarkymo taisykl se, specialieji - Europos
sutarties d l pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimuose (Žin., 2003, Nr. 46
(1-4)-2057).
Bendrieji reikalavimai laikom pavojing j atliek pakuotei.
Pavojingos atliekos turi b ti supakuojamos taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomen s sveikatai ir
aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuot s, konteineriai turi b ti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose
esančios pavojingosios atliekos negal tų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti aplinką.
Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi b ti atsparios juose supakuotų
pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų
komponentais.
Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi b ti tvirti ir sandar s,
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos b tų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo,
perk limo ar vežimo metu nesutr ktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos
nepatektų aplinką.
Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuot s
turi b ti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiket s forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių
6 priede. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiket ir joje pateikta informacija turi b ti aiškiai matoma,
atspari aplinkos poveikiui.
Specialieji reikalavimai laikom pavojing j atliek pakuotei

Tvarkom atliek srautas
Asbesto turinčios atliekos

Uždar ir pusiau uždar
sistem atliekos, turinčios
PCB/PCT (transformatoriai
ir kondensatoriai)
Skystos alyv atliekos
Kietos tepaluotos atliekos

Baterijos ir akumuliatoriai

Specialieji reikalavimai pakuotei
Pakuot s tipas – plastikin s pakuot s (didmaišiai). Maišai dvigubomis sienel mis arba
dvigubi maišai
Pakuot s tipas – plastikin s ar metalin s statin s. Statinių dugnas turi b ti padengtas
sorbentų sluoksniu. Pakuot s turi b ti sandarios, galinčios talpinti ne tik pačius
renginius, bet ir 1,25 t rio juose esančių skystų PCB/PCT. Pakuot je (taroje) taip pat
turi b ti pakankamas absorbuojančios medžiagos kiekis, galintis sugerti ne mažiau
kaip 1,1 t rio renginiuose esančio skysčio. Pakuot paprastai – metalin .
Pakuot s tipas – metalin s ar plastikin s statin s. Statin s turi b ti sandariai uždaros
Pakuot s tipas – metalin s ar plastikin s statin s. Statin s turi b ti sandariai uždaros
Leidžiama naudoti šią tarą: kietą išorinę tarą; medžio apkalą; pad klus.
Akumuliatorių pakuot s gali b ti ner dijančio plieno ar kieto plastiko d ž s, kurių
didžiausia talpa 1 m3. D ž s su akumuliatoriais turi b ti arba uždengtos, kad d žes
nepatektų kitų medžiagų. D ž s turi b ti atsparios akumuliatoriuose esančių džių
medžiagų poveikiui. Ant išorinių d žių sienelių neturi b ti akumuliatoriuose esančių
džių medžiagų likučių.
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Pavojing atliek ženklinimas
Pavojingų atliekų ženklinimo kontrol taikoma veiklos metu susidarančioms pavojingoms
atliekoms, kurios toliau laikomos vietose, paženklintose pavojaus ženklais, priklausomai nuo atliekų
pavojingumo savybių. Jeigu pavojingos atliekos laikomos pakuot se ar talpose, tai pavojaus ženklais
turi b ti ženklinamos ir pakuot s/talpos ar d ž s.
Pakuot s (maišai, talpyklos ir konteineriai), kuriose laikomos pavojingos atliekos ženklinamos
etiket mis, kurių forma privaloma pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priedą (žr. 9.1. pav.).
Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiket ir joje pateikta informacija turi b ti aiškiai matoma, atspari
aplinkos poveikiui.
9.1. Pav. Pavojing atliek ženklinimo etiket
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
______________________________________
kodas (pagal atliekų sąrašą, pavadinimas)

______________________________________
Tur tojas_______________________________
( mon s kodas, pavadinimas)

_______________________________________

Pavojaus ženklo vieta*

(adresas)

Atsakingas asmuo_________________________
________________________________________________
(pareigos, vardas, pavard , tel. Nr.)
*Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties d l pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2
ir 5.3 skyrių reikalavimus (Žin., 2003, Nr. 46 (1-4)-2057).

Pavojaus ženklas, turi b ti 45° kampu pasukto kvadrato formos (rombo formos), kurio mažiausias
dydis 100 mm x 100 mm. Pavojaus ženklas per visą jo perimetrą turi b ti apvestas kraštinei
lygiagrečia linija, kurios spalva tokia pat, kaip pavojaus ženkle pavaizduoto simbolio, nupiešta 5 mm
atstumu nuo pavojaus ženklo krašto. Priklausomai nuo pakuot s dydžio pavojaus ženklas gali b ti
sumažintas su sąlyga, kad jis bus aiškiai matomas.
Pavojingų atliekų ženklas parenkamas pagal Europos sutarties d l pavojingų krovinių tarptautinių
vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus (Žin., 2003, Nr. 46 (1-4)-2057).
Pavojaus ženklas, turi b ti 45° kampu pasukto kvadrato formos
(rombo formos), kurio mažiausias dydis 100 mm x 100 mm.
Pavojaus ženklas per visą jo perimetrą turi b ti apvestas
kraštinei lygiagrečia linija, kurios spalva tokia pat, kaip
pavojaus ženkle pavaizduoto simbolio, nupiešta 5 mm atstumu
nuo pavojaus ženklo krašto. Priklausomai nuo pakuotės dydžio
pavojaus ženklas gali b ti sumažintas su sąlyga, kad jis bus
aiškiai matomas.
Ženklinamos:
Ženklinimas: kitos pavojingos
medžiagos
(pavojingumo savyb s: H5, H 14,
H15)

Elektros ir elektronin s rangos atliekos (priskiriamos pavojingoms);
Nebenaudojama ranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenili ;
Nebenaudojama ranga, kurioje gali b ti ar kuri yra užteršta
polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT);
Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos rangos;
Kitos pavojingos atliekos (sorbentai, alyvos, naftuotos atliekos ir kt.)
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Pavojaus ženklas, turi b ti 45° kampu pasukto kvadrato formos
(rombo formos), kurio mažiausias dydis 100 mm x 100 mm.
Pavojaus ženklas per visą jo perimetrą turi b ti apvestas
kraštinei lygiagrečia linija, kurios spalva tokia pat, kaip
pavojaus ženkle pavaizduoto simbolio, nupiešta 5 mm atstumu
nuo pavojaus ženklo krašto. Priklausomai nuo pakuotės dydžio
pavojaus ženklas gali b ti sumažintas su sąlyga, kad jis bus
aiškiai matomas.
Ženklinamos:
Ženklinimas: sdinančios medžiagos
(pavojingumo savyb s: H8)

Ženklinimas: toksiškos,
kancerogenin s medžiagos
(pavojingumo savyb s: H6, H7)

Panaudot baterij ir akumuliatori atliekos (elektrolitai);
Akumuliatoriai (r gštiniai, šarminiai)

Pavojaus ženklas, turi b ti 45° kampu pasukto kvadrato formos
(rombo formos), kurio mažiausias dydis 100 mm x 100 mm.
Pavojaus ženklas per visą jo perimetrą turi b ti apvestas
kraštinei lygiagrečia linija, kurios spalva tokia pat, kaip
pavojaus ženkle pavaizduoto simbolio, nupiešta 5 mm atstumu
nuo pavojaus ženklo krašto. Priklausomai nuo pakuotės dydžio
pavojaus ženklas gali b ti sumažintas su sąlyga, kad jis bus
aiškiai matomas.
Ženklinamos:
Asbesto atliekos;
Dienos šviesos lempos;
Nikelio-kadmio akumuliatoriai.

Ženkle gali b ti nurodyta ir kodo raid , reiškianti tam tikrą pavojaus pob d :
E
O
F+
F
R10
T+
T
Xn
C
Xi
R42 ir (arba) R43
CarcCat(1)
MutaCat(1)
ReprCat(1)
N ir (arba) R52, R53 ir R59

Sprogi
Oksiduojanti
Ypač degi
Labai degi
Degi
Labai toksiška
Toksiška
Kenksminga
sdinanti
Dirginanti
Jautrinanti
Kancerogenin
Mutagenin
Toksiška reprodukcijai
Pavojinga aplinkai
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9.3. Susidaranči atliek transportavimas iš laiv perdirbimo komplekso
Laivo demontavimo metu susidarančios ir ant krantin s perkeliamos atliekos n ra perdirbamos ar
kitaip apdorojamos, o tik laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Išimt sudaro tik laivų korpuso
metalo lakštai (negabaritas), kurie krantin je gali b ti smulkinami juos pjaustant dujomis iki
transportavimui tinkamo dydžio.
Krantin je laikomos atliekos pagal r šis perduodamos sutartiniais pagrindais šias atliekas
tvarkančioms mon ms, turinčioms teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą. Prieš perduodant laikomas
atliekas, mon s atsakingi asmenys privalo sitikinti, kad atliekų gav jas turi teisę priimti (surinkti) ir
(ar) tvarkyti atitinkamas atliekas. Kiekviena atlieka yra identifikuojama ir jai suteikiamas atliekų
sąrašo (nustatyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede) kodas, pagal kur tikrinama, ar potencialus
atliekų surink jas (gav jas) turi teisę priimti atitinkamu kodu pažym tas atliekas.
Potencialių atliekų gav jų patikra (t.y. – patikra, ar subjektas turi teisę priimti atitinkamas atliekas)
pagal atliekų sąrašo kodus gali b ti atliekama šiais b dais:

Pagal turimą mon s Taršos integruotos prevencijos ir kontrol s leidimą (atliekų skyrius)
arba pagal taršos leidimą (atliekų specialioji dalis), kur turi b ti nurodytas atitinkamas atliekų sąrašo
kodas.

Pagal Atliekų tvarkytojų valstyb s registro duomenų bazę, prieiga per internetą:
http://atvr.aplinka.lt/paieska
 Pagal subjekto ( mon s) pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (tikrinant jos priedą).
Nustačius, kad numatomame išmontuoti laive yra medžiagų (tokių kaip gaisro gesinimo sistemose
esantys halonai ar šaldymo sistemose esantys šaldymo agentai), kurias surinkti ir pašalinti gali tik
specialios paskirties subjektai (t.y. – turintys tam teisę ir atestuotus darbuotojus), mon numato šių
medžiagų utilizavimo paslaugos užsakymą. Duomenys apie šias pavojingas atliekas tvarkančias
mones nustatomi Atliekų tvarkytojų valstyb s registro duomenų baz je, prieiga per internetą:
http://atvr.aplinka.lt/paieska
Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma tur ti pavojingųjų
atliekų lydrašt (toliau – Lydraštis), kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio.
Reikalavimai krovinio važtaraščiui nustatyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin.,
1996, Nr. 119-2772; 2005, Nr. 47-1559. Lydraščio forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priede,
o jo pildymo instrukcija – šių taisyklių 8 priede. Kiekvienai pavojingųjų atliekų siuntai pildomas
atskiras Lydraštis. Tuo atveju, kai pavojingųjų atliekų siunt jas, vež jas ir gav jas yra skirtingos
mon s, pildomi keturi Lydraščio egzemplioriai. Jei pavojingųjų atliekų siunt jas ir vež jas arba
vež jas ir gav jas yra ta pati mon , pildomi trys Lydraščio egzemplioriai. Tuo atveju, kai pavojingųjų
atliekų siunt jas, vež jas ir gav jas yra ta pati mon , pildomas vienas Lydraščio egzempliorius. Vieną
pavojingųjų atliekų siunt jo, tur tojo ir vež jo užpildytą Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų
siunt jas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Likusius
pavojingųjų atliekų siunt jo, tur tojo ir vež jo užpildytus Lydraščio egzempliorius pavojingųjų atliekų
vež jas kartu su atliekomis perduoda pavojingųjų atliekų gav jui. Užpildęs atitinkamas visų jam
perduotų Lydraščio egzempliorių skiltis, vieną Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų gav jas
pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Po vieną Lydraščio
egzempliorių pavojingųjų atliekų gav jas per penkias darbo dienas nuo atliekų pri mimo perduoda,
išsiunčia paštu ar faksu pavojingųjų atliekų siunt jui ir pavojingųjų atliekų vež jui. Pavojingųjų atliekų
siunt jas privalo užtikrinti, kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio egzemplioriuose sutaptų,
b tų aiškiai perskaitoma ir teisinga.
mon , pati arba per atliekų vež ją perdavusi atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai monei,
privalo tur ti atliekų perdavimą patvirtinant dokumentą (pvz., sąskaitą fakt rą, atliekų perdavimo–
pri mimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų r šis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo
data).
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9.4. Atliek susidarymo apskaitos vykdymas ir ataskait teikimas
Laivų perdirbimo renginio atliekų susidarymo apskaita bei ataskaitų teikimas vykdomas
vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykl mis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguž s 3 d. sakymu Nr. D1-637
(toliau - Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykl s). mon s vadovo
sakymu patvirtinta atliekų susidarymo apskaitos vedimo tvarka, kurioje nustatyta, kad atliekų
susidarymo apskaitą vykdo mon s direktoriaus paskirtas atsakingas mon s darbuotojas, kuris
pasirašytinai su šiuo sakymu supažindinamas. Tuo atveju, kai už atliekų susidarymo apskaitą n ra
paskirtas atsakingas asmuo, šios apskaitos prievol s ir atsakomyb tenka mon s direktoriui.
Atliek susidarymo apskaitos žurnalo vedimo tvarka
Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas vedamas elektroniniu b du (Exel formatu) pildant
pavyzdinę atliekų susidarymo apskaitos žurnalo formą, kurio einamųjų metų elektronin versija (Exel
formatu) pateikiama Aplinkos apsaugos agent ros internetiniame tinklapyje www.gamta.lt, rubrikoje
„atliekų apskaita“, porubrik je „atliekų apskaitos žurnalai“. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo
elektronin versija pildoma ir laikoma kompiuteryje, esančiame mon s veiklaviet s biure, Nemuno g.
42A, Klaip da (UAB „Kamineros krovinių terminalas“ teritorijoje). Elektronin s formos atliekų
susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant
pateikiamas aplinkos apsaugos valstybin s kontrol s ir kitiems galiotiems pareig nams, jiems
pareikalavus.
Pasibaigus kalendoriniam m nesiui, elektronin s formos atliekų susidarymo suvestin iki
einamojo m nesio 15 d. atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Nesant paskirtų
atsakingų asmenų, elektronin s formos atliekų susidarymo suvestinę patvirtina mon s direktorius.
Atliekų susidarymo m nesių suvestin s, patvirtintos atsakingų asmenų parašais, nedelsiant
pateikiamos aplinkos apsaugos valstybin s kontrol s ir kitiems galiotiems pareig nams, jiems
pareikalavus.
Atliek svorio nustatymas
Dujin s frakcijos atliekos. Tokių atliekų kaip laivo šaldymo, oro kondicionavimo,
priešgaisrin se sistemose esančių dujinio b vio agentų (fluorintų dujų, halonų,
chlorfluorangliavandenilių ir kt.) svor nustato licencijuotos mon s atstovai, atliekantys šių dujų
pašalinimo/išsiurbimo darbus (UAB „Demeksa“ dujų išsiurbimo neatlieka). Svoris nustatomas pagal
darbus atliekančios mon s konteinerių sl gio/svorio rodmenis.
Skystos frakcijos atliekos. Laivo perdirbimo metu susidarančių skystųjų atliekų (pvz.,
panaudotos alyvos, lijalinių vandenų ir pan.) svoris nustatomas pagal atliekų t r laikant, kad 1 m 3
skystų atliekų lygus 1 t. Skystų atliekų t ris nustatomas vizualiai pagal talpų (metalinių ar plastikinių)
užpildomą t r žinant naudojamų talpyklų t rius: metalinių statinių – 0,2 m3, plastikinių konteinerių
(HDPE aukšto tankio polietileno) 0,2 - 1 m3 talpos.
Kietos frakcijos atliekos. Kietos frakcijos susidarančių atliekų (metalų laužo, medienos, plastikų,
elektros ir elektronin s rangos ir kt. atliekų) orientaciniai svoriai nustatomi apytiksliai vertinant šių
atliekų t r (m3), kuris dauginamas iš kietos frakcijos atskirų atliekų r šių tankio koeficientų
(koeficientai pateikiami 9.3. lentel je žemiau).
Tuo atveju, kai atliekų surink jas/gav jas atliekų pri mimo metu jas pasveria savo naudojamomis
svarstykl mis (atliekų pri mimo metu automobilin mis svarstykl mis ar autocisternų talpyklų
apskaitos prietaisais) arba priimtas atliekas pasveria atgabenęs atliekų laikymo/tvarkymo rengin
naudojamomis svarstykl mis, perduotų atliekų svoris tikslinamas atliekų susidarymo žurnale.
Atliek susidarymo ataskait teikimo tvarka
Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais už
pra jusius kalendorinius metus atsakingas mon s asmuo parengia atliekų susidarymo apskaitos metinę
ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaitų teikimo taisyklių 3 ir 4 prieduose. Už pra jusius kalendorinius metus ataskaita pateikiama
Aplinkos apsaugos agent rai, naudojantis Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterin s
sistemos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemiu (e-ASTA), skirtu teikti metines
ataskaitas, kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais iki vasario 10 d.
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9.3. lentel . Kietos frakcijos atskir atliek r ši tankio koeficientai

Atliek r šys
Popierius
Kartonas – suspaustas sausas
Kartonas – suspaustas dr gnas ( skaitant užterštą pavojingomis
medžiagomis)
Kartonas – palaidas sausas
Kartonas – palaidas dr gnas ( skaitant užterštą pavojingomis
medžiagomis)
Kartonas – vaškuotas
Stiklas – l kštos formos (pvz., langų stiklas)
Stiklas – indai, stiklin s pakuot s
Stiklas – stiklo d žis
Medis – palet s
Medis – baldai
Medis – aptvarai, durys
Medis – statramščiai, poliai, stulpai
Medis – medienos plaušų (MDF) plokšt s
Medis – rastai, sijos, špantai, sienojos
Oda/tekstil – baldų, sienų, durų apmušalai
Tekstil – apmušalai, užuolaidos ir pan.
Tekstil – drabužiai
Tekstil – kilimin s dangos
Čiužiniai
Porolonas, putplasčiai
Guma – padangos
Guma – kitos gumos (palaidos)
Plastikai – plastikiniai maišai, pl vel , uždangalai ir apmušalai,
pakuot s
Plastikai – kietos frakcijos (plastikiniai vamzdžiai, interjero detal s ir
kt.)
Polistirolas
Didmaišiai (kombinuoto tekstil s-plastiko pagrindo)

Atliek r š
atitinkantys
atliek
kodai
150101
150101
150101,
150110*
150101
150101,
150110*
150101
160120,
170204*
150107
160120
150103
160122
170204*
170204*
170204*
170204*
160122
150203,
160122
150203,
160122
160122
160122
160122
160103
160122

152
130
260
55
190
92
788
250
1363
156
170
170
1000
156
156
100
91
117
160
50
30
200
200

160119

78

170204*

72

160122
150102,
150110*
150104
160117

21

Metalai – palaidos (nesupresuotos) metalin s pakuot s
Metalai – palaidos geležies/plieno konstrukcijos (gabaritas – iki 0,5 m)
Metalai – palaidos geležies/plieno konstrukcijos (negabaritas – virš 0,5
160117
m)
Metalai – palaidi spalvotųjų metalų turinčios medžiagos (vielos ir pan.) 160118
170410*,
Kabeliai (su izoliaciniu sluoksniu)
170411
Gruntas, sąšlavos
170904
Sm lis
170904
Akmenys, skalda, rieduliai, žvirgždas
170904
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Atliek
tankis,
kg/m3

78
37
1200
1700
240

922
1000
1048

Dumblas, purvas, sąnašos (bet kokių medžiagų, pvz., kuro talpyklų,
naftos produktų separatorių dumblas)
Betonas – nesmulkintos frakcijos (stamb s luitai ir pan.)
Plytos, plytel s
Gipso kartonas
Linoleumas
Izoliacin s medžiagos (asbesto, akmens, stiklo vatos ir kt. pluoštai)
Medicinin s atliekos (vaistai ir pan.)
Elektros ir elektronin ranga – (smulk s buityje naudojami prietaisai:
mikrobangų krosnel s, laikrodžiai ir pan.)
Elektros ir elektronin ranga – kompiuterių monitoriai
Elektros ir elektronin ranga – televizoriai
Elektros ir elektronin ranga – (stamb s buityje naudojami prietaisai:
šaldytuvai, skalbykl s ir pan.)

Elektros ir elektronin s ranga – pramoniniai renginiai (elektros
spintos, blokai ir kt.)

Baterijos – nešiojamos baterijos ir elementai (naudojami buityje)
R gštin s/šarmin s baterijos ir akumuliatoriai (pramoniniai)
Liuminescencin s lempos
Pjuvenos ( skaitant užterštas pavojingomis medžiagomis)
Cemento lakštai
Tepalų, kuro, oro filtrai
Dažų atliekos (aliejinių, latekso ir kt.)

130502*

1150

170101
170904
170904
160122
170601*
180109
200135*,
2010136
200135*,
200136
200135*,
200136
160211*,
200123*,
200135*,
200136
160109*,
160209*,
160210*,
160212*,
160213*,
160215*,
160214,
160216,
160121*
200133*
160601*,
160602*
200121*
150202*
170904
160107*
080111*

830
828
227
150
100
227
113
123
217

113

217

1000
1855
285
300
830
840
1033

Parengta pagal:
Solid waste management: principles and practice /Waste quantities and characteristics. R. Chandrappa, J. Brown,
Environmental science and engineering, 2012. Prieiga per internetą: www.springer.com
Sustainable Solid Waste and Resource Management. ACP-EU Cooperation programme in higer education
(EDULINK), 2011. Prieiga per internetą:
http://www.codwap.hsbremen.de/02%20Material/CHE_5110.Introduction%20to%20Solid%20Waste%20Management.pdf
Waste characterization study. Chicago department of environment, 2010. Prieiga per internetą:
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/doe/general/RecyclingAndWasteMgmt_PDFs/WasteAndDiversionSt
udy/WasteCharacterizationReport.pdf
Waste materials – Density data. Environment protection authority Victoria. 2016. Prieiga per internetą:
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/lower-your impact/~/media/Files/bus/EREP/docs/wastematerialsdensities-data.pdf
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10. Nuotek susidarymas, preliminarus j kiekis ir užterštumas, j tvarkymas.
Gamybinių ar buitinių nuotekų susidarymas nenumatomas. Nuo eksploatuojamos ties krantine Nr.
121 atviros aikštel s (1306 m2) susidarytų paviršin s (lietaus) nuotekos, kurios b tų surenkamos UAB
„Kamineros krovinių terminalas“ teritorijoje esančius lietaus nuotekų tinklus. Paviršinių nuotekų
kiekis, susidarantis P V naudojamos aikštel s dalyje (nuo 1306 m2) – 816 m3/metus paskaičiuojamas
pagal formulę: W=10xHxFx ΨxK, kur H - kritulių kiekis - vid.735 mm
(http://www.meteo.lt/klim_lt_klimatas.php?tipas=krituliai);  – paviršinio nuot kio koeficientas - 0,85
(pagal STR 2.07.01:2003); F – kanalizuoto baseino plotas- 0,1306 ha; K – paviršinio nuot kio
koeficiento pataisa, vertinanti sniego išvežimą – 1 (kai sniegas neišvežamas).
UAB „Demeksa“ tiesiogiai lietaus nuotekų aplinką neišleistų, kadangi neeksploatuoja nuotekų
tinklų. Teritorijos dalyje (1306 m3), esančioje ties krantine Nr. 121, kaip ir visoje UAB „Kamineros
krovinių terminalas“ atviroje teritorijoje, Nemuno g. 42A, Klaip da ( m. kodas 30296245) yra rengti
ir funkcionuoja lietaus nuotekų surinkimo ir valymo tinklai (žr. 10.1. pav. tinklų schemą).
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas d l inžinerinių statinių Nemuno g. 42A,
Klaip da (vandentiekis ir lietaus nuotekų tinklai) pridedamas Informacijos 3 priede.
Paviršin s nuotekos, susidarančios ant atviros aikštel s ties krantine Nr. 121, yra surenkamos,
valomos ir išleidžiamos gamtinę aplinką - Kuršių marias pro UAB „Kamineros krovinių terminalas“
eksploatuojamą lietaus nuotekų išleistuvą Nr. 1, koordinat s X-6173184, Y-320765 (žr. 10.1. pav.).

10.1. pav. P V teritorijos, ties krantine Nr. 121 (Nemuno g. 42A, Klaip da) paviršini nuotek
surinkimo tinkl schema
Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registrą

UAB „Kamineros krovinių terminalas“ yra nustatyti nuotekų užterštumo normatyvai Aplinkos
apsaugos agent ros 2014-07-15 išduotame (2015-10-13 pakeistame) taršos leidime Nr. (11.2)-30156/2010/TL-KL.1-4/2014 (taršos leidimo prieiga per internetą: http://gamta.lt/files/Kaminera.pdf ).
UAB „Kamineros krovinių terminalas“ vykdo išleidžiamų aplinką (Kuršių marias) paviršinių
(lietaus) nuotekų ( skaitant nuotekų (patenkančių taip pat ir nuo UAB „Demeksa“ laivų perdirbimo
renginio) kokyb s parametrų kontrolę pagal nustatytą monitoringo programą.
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11. Chemin s taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršal , nuos d susidarymas,
preliminarus j kiekis ir teršal skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.
11.1. Numatomas oro taršos šaltinis ir tarša aplinkos or
Planuojama kin veikla – laivų perdirbimas, veiklos vykdymo adresas - ties Klaip dos
valstybinio j rų uosto krantine Nr. 121, Nemuno g.42A, Klaip da. Laivo perdirbimas vykdomas
pjaustant korpuso konstrukcijas dujomis laivui esant ant vandens ir atskirtų konstrukcijų pjaustymas
krantin je. Oro taršos šaltinis priskiriamas stacionariam neorganizuotam (plotiniam) atmosferos taršos
šaltiniui Nr. 601 (žr. 11.1. pav.).

11.1. Pav. Oro taršos šaltinio Nr. 601 pad tis teritorijos plane
Šaltinis: Žem s informacin sistema (ŽIS), www.geoportal.lt

Stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio fiziniai duomenys pateikiami 11.1. lentel je.
11.1. lentel . Taršos šaltini charakteristikos
Taršos šaltiniai

Pavadinimas

Nr.

1

2

Laivų perdirbimo
kompleksas

601

Koordinat s
(centro
koordinat s)
3
X-6173186
Y-320764

Išmetamųjų dujų rodikliai3
pavyzdžio pa mimo (matavimo)
vietoje

Teršalų
išmetimo
trukm ,
val./m,

srauto
greitis2,
m/s

Temperat ra2,
ºC

t rio
debitas,
Nm3/s

4

iš jimo
angos
matmenys1,
m
5

6

7

8

9

10

0,5

4

0

0,79

1560

Aukštis1,
m

Pastaba:
1
- Vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių
29.2.3. punktu, jei n ra galimyb s nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: taršos šaltinio
aukštis – 10 m, iš jimo angos skersmuo – 0,5 m.
2
- Vadovaujantis 29.2.4. punktu, jei n ra galimyb s nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai
priimama: išmetamųjų dujų srauto greitis – 3–5 m/s, temperat ra – 0 °C.
3
– Pagal emisijų modeliavimo ataskaitą (žr. Informacijos 5 priedą).

Laivų perdirbimo (demontavimo) metu numatoma tarša aplinkos orą, kur išsiskiriančių teršalų
šaltinis – demontuojamų laivų korpuso pjaustymo darbai. Skaičiavimai atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 sakymu Nr. D1-378, patvirtinto atmosferą išmetamo
teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 3 punkto metodika - „Teršalų, išmetamų atmosferą iš
pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-pramoninio komplekso renginių, normatyviniai
rodikliai, Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusų kalba: Udielnyjie pokazatieli obrazovanija vriednych
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vieščiestv, vydieliajuščichsia v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija
priedprijatij mašinostrojienija i vojienno-promyšliennogo komplieksa. Charkov, 1997“.
Apskaičiuota tarša aplinkos orą vykdant laivų perdirbimo (demontavimo) veiklą ir nustatyta, kad
aplinkos orą išsiskirtų šie teršalai (taršos skaičiuot pridedama Informacijos 4 priede) (žr. 11.2. lent.):
11.2. lentel . Numatoma tarša aplinkos or
Veiklos
r šis

Cecho ar kt.,
pavadinimas,
gamybos
r šies
pavadinimas

1

2

Laivų
perdirbimas

Laivų
perdirbimo
krantin

Taršos šaltiniai1

Teršalai2

Numatoma tarša2

vienkartinis dydis

metin , t/m

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

Kodas3

3

4

5
Geležies oksidai
(Fe2O3)
Mangano oksidas
Azoto dioksidas
(C) (NO2)
Anglies
monoksidas (C)
(CO)

6

vnt.
10

maks.
11

12

3113

g/s

0,10908

0,612846

3516

g/s

0,00336

0,018954

6044

g/s

0,05536

0,310986

6069

g/s

0,03898

0,269568

Atvira
krantin ir
akvatorija

601

Viso:

1,212354

Pastaba:
1
– taršos šaltinis pagal 11.1 pav.
2
– teršalai ir numatoma tarša pagal aplinkos orą numatomų išmesti teršalų emisijų skaičiuotę (žr. Informacijos 4
priedą).
3
- teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis Teršalų išmetimo aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų
teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. sakymu Nr. 408.

11.2. Teršal sklaidos modeliavimas
Teršalų sklaidos modeliavimo ataskaita pridedama Informacijos 5 priede. Teršalų sklaidos
modeliavimas atliktas programa „ISC-AERMOD View” (Kanada), AERMOD matematiniu modeliu,
skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. „ISC-AERMOD
View” programa naudotasi vadovaujantis “D l teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos
oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos kin s veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti” (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-11-30 sakymas Nr. D1-653) ir
„ kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo
rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008-12-09 sakymas Nr.AV-200).
Šis modelis skaičiuoja teršalų priežemines koncentracijas iš kaminų, plotinių, t rinių ir kt. taršos
šaltinių. Teršalų koncentracijos buvo skaičiuojamos 1,5 m aukštyje - tai aukštis, kuriame vidutinio
gio žmogus kvepia oro. Modeliavimas buvo atliekamas daugiau nei 2 km spinduliu apie UAB
”Demeksa” planuojamą kinę veiklavietę ties Klaip dos uosto krantine Nr. 121 (toliau tekste – P V).
Teršalų sklaidos modeliavimui sudarytas receptorių tinklas, kurio centro koordinat s LKS’94
koordinačių sistemoje: X -320730, Y-6173186. Receptorių tankis – kas 20 m iki 200 m nuo P V; kas
50 m iki 500 m nuo P V, kas 100 m iki 1 km nuo P V ir kas 200 m iki 2 km nuo P V. Iš viso
receptorių tinklą sudaro 1593 receptoriai. Aplinkos oro teršalų sklaida sumodeliuota be foninio
užterštumo ir su foniniu užterštumu.
Fonin s koncentracijos
Sklaidos skaičiavimuose vertintos fonin s koncentracijos, kurios nurodytos Aplinkos apsaugos
agent ros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-08-09 rašte Nr.(28.3)-A4-8235 „D l
aplinkos oro fonin s taršos” (rašto kopija pateikta Informacijos 5 priede). Sklaidos skaičiavimuose
buvo skaičiuojami tik tie teršalai, kurie numatomi išmesti aplinkos orą planuojamos kin s veiklos
metu, t.y. nurodyti 11.2. lentel je.
Anglies monoksido ir azoto oksidų pažemio koncentracijų skaičiavimui naudoti nustatyti aplinkos
oro užterštumo duomenys, kurie skelbti Aplinkos apsaugos agent ros
interneto svetain je
http://oras.gamta.lt: skyriuje „Fonin s koncentracijos PAOV skaičiavimams“ - „2016 m. vidutin s
metin s teršalų koncentracijų vert s Klaip dos mieste“, nustatytos modeliavimo b du: NO2 – 15
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µg/m3, CO – 0,2 mg/m3 . Vidutin s metin s anglies monoksido ir azoto dioksido koncentracijos
aplinkos ore Klaip doje 2016 m. nurodytos Informacijos 5 priede.
Meteorologiniai duomenys
Oro teršalų sklaidos skaičiavimams buvo naudoti Klaip dos miesto meteorologijos stoties
meteorologinių duomenų paketas, kur sudaro duomenys kasvalandiniais ir kas trivalandiniais
(šešiavalandiniais) terminais išmatuoti meteorologiniai parametrai: oro temperat ra (0C), v jo greitis
(m/s), v jo kryptis (00-3600), kritulių kiekis (mm), debesuotumas (balais), santykin dr gm (%).
„Hidrometeorologin s informacijos teikimo sutartis Nr.P6-43“, 2014-12-09 tarp Lietuvos
hidrometeorologin s tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB “Ekot ja“ (oro teršalų sklaidos
skaičiavimų atlik jas) pateikta Informacijos 5 priede.
Procentil s
Procentil s paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentil s b na
labai vairios ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dal . Likę rezultatai yra
atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą
vaizdą.
Vadovaujantis „ kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo
modelių pasirinkimo rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008-12-09
sakymas Nr.AV-200), kadangi modeliavimo programa neturi galimyb s paskaičiuoti pus s valandos
koncentracijos, buvo skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su
pus s valandos ribine verte, t.y. - taikyta mangano oksidui.
Vadovaujantis “Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo
planuojamos kin s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos
agent ros direktoriaus 2008-07-10 sakymas Nr.AV-112) p.8:
 paskaičiuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99,8 procentilis
lyginami su 1 valandos ribine verte, vidutin metin koncentracija – su metine ribine verte;
 paskaičiuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija
lyginama su to paties laikotarpio ribine verte.
P V poveikis aplinkos orui ir gyvenamosios aplinkos orui vertinamas pagal išmetamų teršalų
ribines užterštumo vertes aplinkos ore ir didžiausiai leidžiamų teršalų koncentracijas gyvenamosios
aplinkos ore (žr. 11.3. lent. žemiau):
11.3. lentel . Numatom išmesti teršal ribin s vert s
Didžiausiai leidžiama teršal
koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore3, µg/m3
1
3
3
Geležies oksidai (Fe2O3)
40 µg/m – 24 valandų (paros)
40 µg/m - paros
1 µg/m3 – 24 valandų (paros)
1 µg/m3 – paros
1
Mangano oksidai
3
10 µg/m – 1 valandos
10 µg/m3 - vienkartinė
3
40 µg/m – kalendorinių metų
40 µg/m3 – paros
Azoto oksidai2 (C) (NO2)
3
200 µg/m – 1 valandos
85 µg/m3 - vienkartinė
3000 µg/m3 – paros
Anglies monoksidas2 (C) (CO)
10000 µg/m3 – 8 valandų
5000 µg/m3 - vienkartinė
1
– Geležies oksidų ir mangano oksidų ribin s vert s aplinkos ore (RV) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. sakymu Nr. D1-329/V-469 „D l teršalų, kurių
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.
2
– azoto oksidų ir anglies monoksido ribin s vert s aplinkos ore (RV) nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. sakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintų
aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalel mis ir
ozonu normų 2 ir 4 prieduose.
3
- Didžiausiai leidžiamos teršalų koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore nustatytos Lietuvos higienos normoje HN
35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
Teršalai

Teršalo ribin užterštumo vert
aplinkos ore (RV), µg/m3

Teršal priežemini koncentracij skaičiavimo rezultat analiz
Planuojamos kin s veiklos, vertinus ir foninę taršą, išmetamų teršalų didžiausios priežemin s
koncentracijos yra palyginamos su ribin mis vert mis (RV), nurodytomis 11.3. lentel je.
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11.4. lentel . Aplinkos ore ir gyvenamojoje aplinkoje teršal sklaidos modeliavimo rezultatai
(teršalų sklaidos modeliavimo ataskaita pateikta Informacijos 5 priede)
Maksimali teršalo koncentracija
Teršalo pavadinimas

1
Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Geležies oksidas
Mangano oksidas ir kiti
junginiai

Skaičiavimo
laiko
periodas

Aplinkos ore
Be fono

Gyvenamojoje aplinkoje
Su fonu

Be fono

Koncentracija
µg/m3

RV
%

Koncentracija
µg/m3

RV
%

Koncentracija
µg/m3

RV
%

2
8 valandų
1 valandos
metų

3
23,7
29,1
0,82

4
0,23
14,55
2,05

5
224
44,3
15,8

6
2,24
22,15
39,5

7
15
2
0,05

8
0,15
1
0,13

paros

22,7

56,75

22,7

56,75

5

12,5

1 valandos
paros

0,91
0,7

9,1
70

0,91
0,7

9,1
70

0,1
0,2

1
20

Teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo žem lapiai pateikti Informacijos 5 priede.
Sklaidos modeliavimo rezultat paaiškinimas:

Paskaičiuotos šios anglies monoksido koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribin vert (RV) 8 val. – 10 000 µg/m3 aplinkos ore.
8 val.– nustatyta maksimali 23,7 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,23 % RV;
vertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 224 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 2,24
% RV; gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 15 µg/m3 ir tai sudaro 0,15 % RV.
Paskaičiuotos šios azoto dioksid koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribin vert (RV) 1 val. – 200 µg/m3 aplinkos ore.
1 val. su 99,8 procentiliu – nustatyta maksimali 29,1 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro
14,55 % RV; vertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 44,3 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai
sudaro 22,15 % RV; gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 2 µg/m3 ir tai sudaro 1 % RV.
Ribin vert (RV) 1 metų – 40 µg/m3.
1 metų – nustatyta maksimali 0,82 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 2,05 % RV;
vertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 15,8 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 39,5
% RV; gyvenamojoje aplinkoje be fono koncentracija yra 0,05 µg/m3 ir tai sudaro 0,13 % RV.
Paskaičiuotos šios geležies oksid koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribin vert (RV) 24 val. – 40 µg/m3 aplinkos ore.
24 val. – nustatyta maksimali 22,7 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 56,75 % RV;
vertinus foninę taršą - nustatyta maksimali 22,7 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 56,75
% RV; gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 5 µg/m3 ir tai sudaro 12,5 % RV.
Paskaičiuotos šios mangano oksid koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribin vert (RV) 1 val. – 10 µg/m3 aplinkos ore.
1 val. su 98,5 procentiliu – nustatyta maksimali 0,91 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro
9,1 % RV; vertinus foninę taršą -nustatyta maksimali 0,91 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai
sudaro 9,1 % RV; gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 0,1µg/m3 ir tai sudaro 1 % RV;
Ribin vert (RV) 24 val. – 1 µg/m3 aplinkos ore.
24 val.– nustatyta maksimali 0,7 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 70 % RV; vertinus
foninę taršą nustatyta maksimali 0,7 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 70 % RV;
gyvenamojoje aplinkoje koncentracija yra 0,2 µg/m3 ir tai sudaro 20 % RV.
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Teršal galimo suminio poveikio vertinimas
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų
(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ 9 punktu, kai gyvenamosios aplinkos ore yra dvi ar
daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų
(C1, C2,.......Cn) ir DLK santykių suma neturi b ti didesn už vienetą:

C1
C2
Cn

 
 1.
DLK1 DLK2
DLKn

Lietuvos higienos normos HN 35:2007 10.11 punkte azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas) ir anglies
(II) oksidas (anglies monoksidas) nustatyti, kaip suminiu poveikiu pasižymintys cheminių medžiagų
mišiniai. Atsižvelgiant tai, apskaičiuota bendra azoto (IV) oksido (azoto dioksido) ir anglies (II)
oksido (anglies monoksido) koncentracijų santykių ir tų medžiagų DLK suma gyvenamosios aplinkos
ore (žr. 11.5. lent.):
11.5. lentel . Azoto (IV) oksido (azoto dioksido) ir anglies (II) oksido (anglies monoksido)
koncentracij santyki ir t medžiag DLK sumos vertinimas
Teršalai

Teršal maksimalios
koncentracijos,
µg/m3

Azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas) 2 µg/m3 - 1 valandos
Anglies (II) oksidas (anglies
15 µg/m3
monoksidas)
(8 valandų)

Didžiausiai leidžiama
teršal koncentracija
(DLK) gyvenamosios
aplinkos ore, µg/m3
85 µg/m3 – vienkartinė
3000 µg/m – paros
3

Koncentracij
santykiai

DLK
suma

0,023
0,005

0,028

Skaičiavimais nustatyta, kad gyvenamosios aplinkos ore medžiagų (azoto (IV) oksido ir anglies
oksido) numatomų koncentracijų ir DLK suma netur tų b ti didesn už vienetą, kas atitinka higienos
normos HN 35:2007 9 punkto nuostatą. Kiti P V metu aplinkos orą numatomi išmesti teršalai
nepatenka Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ 10 ir 11 punktuose nustatytus cheminių medžiagų derinius,
tod l nei suminio, nei potencijuojančio poveikio emisijos netur tų. P V metu numatomų oro teršalų
emisijos netur tų suminio poveikio gyvenamosios aplinkos orui.
Numatomos taršos sklaidos modeliavimo rezultat išvada
vertinus atliktos oro taršos sklaidos skaičiavimų rezultatus, daroma išvada, kad planuojama veikla
– laivų perdirbimas ties Klaip dos uosto krantine Nr. 121 kaip oro taršos šaltinis n ra pavojinga
aplinkai ir žmonių sveikatai, nes planuojamos kin s veiklos metu išmestų aplinkos orą teršalų
sklaida priežemio sluoksnyje neviršija teisiniais dokumentais nustatytų ribinių verčių aplinkos ore ir
gyvenamojoje aplinkoje.
11.3. Dirvožemio taršos susidarymas ir jos prevencija
Dirvožemio taršos susidarymas nenumatomas, kadangi P V vieta randasi ties j rų uosto
krantine, kuri padengta skysčiams nelaidžia betono danga ir sąlyčio su dirvožemiu neturi.
11.4. Vandens taršos susidarymas ir jos prevencija
prastin s veiklos metu (t.y. – nesant avarinių incidentų) vandens taršos susidarymas
nenumatomas, kadangi demontuojamuose laivuose esantys skysčiai ir kietosios medžiagos b tų
perkeliami ant krantin s (žr. Informacijos 5 punktą). Nuolaužų ir atliekų patekimo vanden prevencija
aprašyta Informacijos 32.3. punkte. Lietaus nuotekų ir su jomis susimaišančių teršalų patekimas
vanden prastin s veiklos metu (t.y. – nesant avarinių incidentų) nenumatomas, kadangi bus laikomasi
prevencinių priemonių (aprašytos Informacijos 32.4. punkte). Lietaus nuotekų, patenkančių ant
naudojamos krantin s, tvarkymas aprašytas Informacijos 10 punkte.
11.5. Kitos chemin s taršos susidarymas ir jos prevencija
Kitos chemin s taršos susidarymas nenumatomas.
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12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršal skaičiavimai, atitiktis ribiniams
dydžiams) ir jos prevencija.
Didžiausia leidžiama ribin kvapo koncentracijos vert pagal Lietuvos higienos normą HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribin vert gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestin redakcija nuo
2016-05-01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Pagal atliktus
skaičiavimus, numatomų išmesti teršalų koncentracijos buvo palygintos su kvapo slenksčio vert mis
gyvenamosios aplinkos ore (žr. 12.1. lent. žemiau).
12.1. lentel . Numatom išmesti teršal koncentracij palyginimas su kvapo slenksčio
vert mis gyvenamosios aplinkos ore

Numatomi išmesti teršalai

Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)

Geležies oksidai (Fe2O3)
Mangano oksidai

1

Kvapo
pob dis2

Kvapo
slenksčio
vert 2,
mg/m3

8 valandų

Emisij
didžiausios
(maksimalios)
koncentracijos1,
vertinus fonin
užterštum ,
µg/m3
224

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

1 valandos

44,3

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

metų

15,8

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

paros

22,7

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

1 valandos

0,91

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

paros

0,7

Bekvapis

-

Nenustatoma

-

Vertinimo
periodas1

Europinio
kvapo vieneto
vert 3,
OUE/m3

Kvapo
RV4,
%

– Duomenys pagal taršos sklaidos modeliavimą, prid tą Informacijos 5 priede.
– Kvapo slenksčio vert s nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
3
- Europinio kvapo vieneto vert apskaičiuojama teršalo koncentracijos vertę dalinant iš kvapo slenksčio vert s.
1

2

Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ nereglamentuoja numatomų išmesti oro teršalų kvapų
slenkstinių verčių. Numatomi išmesti oro teršalai neturi b dingo kvapo, t.y. – yra bekvap s medžiagos,
tod l kvapai aplinką nesklistų. Higienos normoje HN 35:2007 numatomiems išmesti teršalams n ra
nustatytos kvapų slenkstin s vert s (minimalios medžiagų koncentracijos ore kvapui pajusti), tod l
Europiniai kvapo vienetai nenustatomi ir nevertinami. Daroma išvada, kad P V netur tų neigiamo
poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.
13. Fizikin s taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetin ) spinduliuot ir stacionari triukšmo šaltini emisijos,
teršal skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.
Fizin s taršos pob dis

Triukšmas
Vibracija
Šviesa
Šiluma
Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetin )
spinduliuot

Apib dinimas
Numatomas stacionarus plotinis triukšmo šaltinis – laivų
demontavimo aikštel .
Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma

Planuojamos kin s veiklos metu numatomas fizikin s taršos – triukšmo susidarymas, kitų
fizikin s taršos šaltinių (vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios
(elektromagnetin s) spinduliuot s) eksploatuoti nenumatoma. P V vykdymo vietoje darbo laikas
numatomas nuo 800 iki 1800 val., tod l vertinamas triukšmas tik dienos (6-18 val.) metu.
P V takojamas triukšmas (ekvivalentinis garso sl gio lygis) gyvenamuosiuose ir visuomenin s
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertintas dviem aspektais:
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1 – vertintos P V skleidžiamo triukšmo lygio vert s su didžiausiai leidžiamais triukšmo ribiniais
dydžiais;
2 – vertintos P V skleidžiamo triukšmo lygio vert s su foninio triukšmo lygiais ties greta esančiais
gyvenamosios ir visuomenin s aplinkos teritorijomis.
Atsižvelgiant Lietuvos higienos normos HN 33:2011 taikymo srit – gyvenamieji ir visuomeninės
paskirties objektai, pasirenkami planuojamos kin s veiklos triukšmo takojami vertinimo taškai.
Pasirenkami šie vertinimo taškai: greta P V esančios arčiausios gyvenamosios ir visuomenin s
paskirties teritorijos bei arčiausias taškas ties sanitarin s apsaugos zonos (SAZ) riba. Greta P V vietos
(2 km spinduliu) randasi 12 gyvenamųjų teritorijų – gyvenamųjų kvartalų ir pavienių namų (žr.
žem lap žemiau 13.1. pav. ir 13.1. lent.).

13.1. pav. Arčiausios gyvenamosios teritorijos ir namai ties planuojamos kin s veiklos vieta

Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registrą; SAZ ribos - pagal Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus
nuo Senosios Smiltel s g. detalųj planą, patvirtintą 2004 m. birželio 23 d. Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos
sprendimu Nr. 1-247.

13.1. lentel . Arčiausios gyvenamosios teritorijos ir j aprašymas ties planuojamos kin s veiklos
vieta
Žym jimas
plane

1

2

Gyvenamosios teritorijos aprašymas

Atstumas nuo
planuojamos
veiklaviet s

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Jurbarko ir Vilnel s gatv mis. Tai
arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija
nuo planuojamos kin s veiklos vietos.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Skirvyt s, Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko
gatv mis.

660 m

300 m

3

Pavienis mažaaukštis gyvenamasis
namas, Jurbarko g. 43, Klaip da.

600 m

4

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Nemuno, Ž kl s ir Marių gatv mis.

230 m

5

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Nendrių, Upelio ir Minijos gatv mis.

600 m
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Aprašymas
Registruotos 34 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3,5 ha.
Registruotos 39 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3,3 ha.
Registruoti 4 butai.
Statinio unikalus Nr. 2193-0004-1011,
teritorija nesuformuota.
Registruotos 22 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 2,1 ha.
Registruotos 22 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų

6

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Jurbarko, Upelio ir Nendrių gatv mis.

610 m

7

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Kapitonų ir Jungų gatv mis.

1,5 km

8

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Skunų, Kur nų ir Vikingų gatv mis.

1,3 km

9

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Irklų ir Vikingų gatv mis.

1,2 km

10

Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr.
144 ir 146, Klaip da.

1,77 km

11

Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno
g. 175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A

480 m

12

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Smiltel s gatve ir Taikos prospektu.

1,6 km

teritorija. Teritorijos plotas – apie 3 ha
Registruotos 33 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3 ha.
Registruotos ir planuojamos 44 privačios
nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 2,5 ha.
Registruotos ir planuojamos 53 privačios
nam valdos.
Mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorija.
Teritorijos plotas – apie 5,6 ha.
Registruotos ir planuojamos 42 privačios
nam valdos.
Mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorija.
Teritorijos plotas – apie 5,2 ha.
Registruoti 105 butai.
Du daugiaaukščiai gyvenamieji namai,
priskirto sklypo plotas – 0,794 ha, unikalus
Nr. 4400-0285-1609.
Registruoti 32 butai.
Trys dviaukščiai daugiabučiai gyvenamieji
namai.
Kvartale randasi 17 gyvenamųjų daugiabučių
ir viešoji staiga – Klaip dos moksleivių
saviraiškos centras.

Fonin vertinamos teritorijos aplinkos triukšmo lyg sąlyginai galima apib dinti pagal 2012 m.
Klaip dos miesto savivaldyb s parengtus strateginio triukšmo žem lapius, patvirtintus 2012 m. liepos
26 d. Klaip dos miesto savivaldyb s Tarybos sprendimu Nr. T2-199. Pagal Klaip dos miesto
savivaldyb s strateginio pramoninio triukšmo žem lapio paros triukšmo duomenis, ties P V vieta
foninis triukšmo lygis siekia intervale 75-79 dB(A). Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Marių
gatv s kvartale) foninis triukšmo lygis siekia 60-64 dB(A). Krantin Nr. 121 randasi intensyvaus
transporto jud jimo j rų uosto teritorijoje, kuriai nustatyta triukšmo ribin vert – 65 dB(A) (žr. 13.2.
pav.).

13.2. pav. Klaip dos miesto savivaldyb s strateginis pramoninio triukšmo žem lapis pagal paros
(Ldvn) triukšmo rodikl , 2012 m.
(šaltinis: http://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipeda)
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Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR
sveikatos apsaugos ministro 2011 m birželio 13 d. sakymu Nr. VN604). Higienos norma nustato
triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir
taikoma vertinant triukšmo poveik visuomen s sveikatai. Gyvenamuosiuose ir visuomenin s
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje triukšmas vertinamas pagal ekvivalentin ir maksimalų garso
lygius (žr. 13.2. lent.).
13.2. lentel . Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenam j ir visuomenin s paskirties pastat
aplinkoje
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin s paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
Triukšmo
Ekvivalentinis Maksimalus
Triukšmo ribiniai dydžiai
Paros
ribiniai
garso lygis,
garso lygis,
laikas, val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
dydžiai
dB(A)
dB(A)
Dienos
65
70
6-18
Vakaro
60
65
18-22
65
65
60
55
Nakties
55
60
22-6
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin s paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam triukšm
Triukšmo
Ekvivalentinis Maksimalus
Triukšmo ribiniai dydžiai
Paros
ribiniai
garso lygis,
garso lygis,
laikas, val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
dydžiai
dB(A)
dB(A)
Dienos
55
60
6-18
Vakaro
50
55
18-22
55
55
50
45
Nakties
45
50
22-6

Laivų demontavimo metu triukšmą sukeltų: 1 – vykdomi laivo konstrukcijų demontavimo
procesai ir 2 - naudojamos rangos bei technikos keliamas triukšmas. Laivo demontavimas b tų
vykdomas keliomis operacijomis, naudojant skirtingus rengimus ir techniką. Triukšmas vertinamas
atsižvelgiant vienu metu veikiančius kelis triukšmo šaltinius, pasižyminčius skirtingais garso lygio
sl giais (dBA), kurie kartu rezonuotų. Triukšmui takos tur tų taip pat eksploatuojama mobili technika
(krovininis transportas, mobil s kranai. Mobili technika eksploatuojama pačioje atviroje aikštel je,
kurioje sand liuojamos laivų demontavimo metu susidaręs metalo laužas ir kitos medžiagos.
Labiausiai tik tinas triukšmo šaltinis veiklos metu – metalų laužo ir kitų stabiagabaričių medžiagų
krovos darbai. Metalų laužas ir kitos medžiagos prieš paruošiant transportavimui yra kaupiamas
(kraunamas) keliose aikštel s vietose, kur mobilių kranų pagalba greiferiais laužas pakeliamas iš
vienos vietos ir iškraunamas kitoje vietoje. Triukšmą sukeltų iš 2-5 m aukščio krentantis ant krantin s
perk lus iš laivo metalų laužas ir kitos stambiagabaritin s medžiagos. Triukšmą taip pat sukeltų metalų
laužo pakrovimo transporto priemones arba j rinius konteinerius darbai, kuomet mechanizuotai
laužas pakeliamas ir paleidžiamas konteiner iš kelių metrų aukščio. Aikštel je metalų laužas prastai
perstumiamas iš vienos vietos kitą naudojant autogreifer . Planuojamos veiklos vietos skleidžiamo
triukšmo lygio skaičiuot pridedama Informacijos 6 priede.
Ekvivalentinis triukšmo lygis apskaičiuojamas vadovaujantis metodika - International standard
ISO 9613-2 „Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method
of calculation“ (ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso slopinimas. 2 dalis.
Bendrasis skaičiavimo metodas).
Vadovaujantis aukščiau min ta metodika, ekvivalentinis triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal
formulę:
LfT(DW) = Lw + Dc - A, dBA; kur
LfT(DW) – triukšmo šaltinio skleidžiamas triukšmo lygis skaičiuojamajame teritorijos taške,
dB(A);
Lw – triukšmo šaltinio ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA;
Dc – triukšmo sklidimo erdv je koregavimo koeficientas, vertinantis triukšmo skleidimo krypt .
Esant išsklaidytam triukšmo sklidimui erdv je (visomis kryptimis), Dc = 0;
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A – triukšmo lygio slopinimas (dBA) sklindant nuo triukšmo šaltinio iki vertinamo taško.
Triukšmo lygio slopinimas (A) buvo vertintas atsižvelgiant tik triukšmo šaltinio nuotolio taką,
t.y. – kaip kinta triukšmo lygis priklausomai nuo atstumo. Vadovaujantis metodika, garso lygio
silpn jimas d l atstumo nustatomas pagal formulę:


d 
Adiv  20  lg    11 , dBA , kur:
 d0 


d – garso sklidimo atstumas, m;
d0 – atskaitos atstumas, d0=1 m.
Atsižvelgiant tai, buvo sudarytas triukšmo lygio (dBA) silpn jimo priklausomyb s nuo triukšmo
šaltinio atstumo (m) grafikas 2000 m atstumo intervale (žr. 13.3. pav.).

13.3. pav. Triukšmo lygio (dBA) silpn jimas priklausomai nuo triukšmo šaltinio atstumo (m)
Triukšmo lygio slopinimas skaičiuojamas atsižvelgiant tik P V triukšmo šaltinio nuotolio taką
(atstumo taką triukšmo slopinimui) (žr. triukšmo lygio skaičiuotę Informacijos 6 priede).
13.3. lentel . Planuojamos kin s veiklos skleidžiamo ekvivalentinio triukšmo lygio vertinimas
vertinimo taškuose

Nr.
plane

1
2
3
4
5

vertinimo taškai

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko
ir Vilnel s gatv mis.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skirvyt s,
Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko gatv mis.
Pavienis mažaaukštis gyvenamasis namas,
Jurbarko g. 43, Klaip da.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Nemuno,
Ž kl s ir Marių gatv mis. Sutampa su SAZ
riba.
Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Nendrių, Upelio ir Minijos gatv mis.

Atstumas
nuo P V
vietos

Leidžiamas
triukšmo lygis
gyvenam j ir
visuomenin s
paskirties
aplinkoje
dienos metu
(6-18 val.)1,
dBA

660 m

55/65

300 m

55/65

600 m

55/65

230 m

55/65

60-64,
Vid. – 62

41,6

600 m

55/65

55-59,
Vid. – 57

33,3
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Foninis
triukšmo
lygis
taškuose2,
dBA

60-64,
Vid. – 62
60-64,
Vid. - 62
65-69,
Vid. – 67

takojamas
triukšmo
(ekvivalentinis
garso sl gio)
lygis3, dBA

32,5
39,3
33,3

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko,
55-59,
610 m
55/65
33,2
Upelio ir Nendrių gatv mis.
Vid. – 57
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Kapitonų
60-64,
7
1,5 km
55/65
25,3
ir Jungų gatv mis.
Vid. – 62
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skunų,
55-59,
8
1,3 km
55/65
26,6
Kur nų ir Vikingų gatv mis.
Vid. – 57
Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
60-64,
9
1,2 km
55/65
27,3
Irklų ir Vikingų gatv mis.
Vid. – 62
Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr.
60-64,
10
1,77 km
55/65
23,9
144 ir 146, Klaip da.
Vid. 62
Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g.
65-69,
11
480 m
55/65
35,2
175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A
Vid. – 67
Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
60-64,
12
1,6 km
55/65
24,8
Smiltel s gatve ir Taikos prospektu.
Vid. 62
Pastaba: P V – planuojama kinė veikla.
1
– Leidžiamo triukšmo lygis gyvenamųjų vietų aplinkoje dienos metu (6-18 val) nustatomas Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 (1 lentelės 3 ir 4 punktuose), kur 55 dBA – aplinkoje, neveikiamoje transporto triukšmo ir 65 dBA –
aplinkoje, veikiamoje transporto triukšmo.
2
- Foninis paros triukšmas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio vairių triukšmo šaltinių bendro
poveikio (suminio) žemėlap , kurio vieša prieiga per internetą:
http://www.infolex.lt/klaipeda2/Default.aspx?Id=3&DocId=153924
3
– Žr. P V triukšmo skaičiuotę Informacijos 6 priede.
6

Nustatytos sanitarin s zonos (SAZ) ribose – (arčiausiame SAZ taške už 230 m nuo P V) ir ties
arčiausiu gyvenamuoju kvartalu (apribotu Nemuno, Ž kl s ir Marių gatv mis) triukšmo lygis b tų
41,6 dBA, kas neviršytų 55 dBA ribin s vert s. P V skleidžiamo triukšmo (ekvivalentinio garso
sl gio) lygis neviršytų foninių triukšmo lygių arčiausiuose gyvenamos ir visuomenin s paskirties
pastatų aplinkoje. P V takojamo triukšmo lygis nagrin tų vertinimo taškų aplinkoje b tų mažesnis už
šiose vietov se esant fonin triukšmą.
Atsižvelgiant tai, daroma išvada, kad planuojamos kin s veiklos metu ekvivalentinis triukšmo
lygis neviršytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos (Ldienos), vakaro (Lvakaro)
ir nakties (Lnakties) metu taikomų gyvenamajai teritorijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 sakymo Nr. V-604 „D l Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
patvirtinimo” reikalavimais. Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla
neviršytų nustatytų leistinų triukšmo normų gyvenamojoje aplinkoje.
Be aprašytų aukščiau stacionarių P V triukšmo šaltinių, triukšmą takotų ir papildomo sunkiojo
krovininio transporto (sunkvežimių) jud jimas P V vietą ir iš P V vietos. Transportas b tų
naudojamas laivų perdirbimo metu susidarančių atliekų ir dalių išvežimui iš P V vietos tuo metu, kai
b tų perdirbamas laivas. Transporto jud jimo maršrutas pagrinde numatomas per Senosios Smiltel s ir
Minijos gatves, o alternatyvus (papildomas poreikiui esant) maršrutas – per Nemuno ir Minijos gatves
(žr. 20.8. pav. 20 punkte). Transporto jud jimo srautas (t.y. – transporto priemonių) poreikis
planuojamas atsižvelgiant numatomų transportuoti atliekų ir medžiagų kiekius iš P V vykdymo
vietos. Transportavimas numatomas 10-30 t (vidutiniškai – 20 t) keliamosios galios sunkvežimiais.
Vienu metu numatoma, kad numatytu maršrutu (žr. 20.8. pav.) iš P V vietos ir P V vietą gal tų
jud ti iki dviejų transporto priemonių, kurios jud tų pakaitomis. Per metus numatoma perdirbti iki
10000 t laivų, kur darbo dienų skaičius sudarytų iki 260 darbo dienų (5 darbo dienų trukm s savait ).
Atsižvelgiant tai, vidutiniškai galimas susidaryti atliekų ir medžiagų kiekis vienai darbo dienai – apie
40 t/d (10000 t/260 d.), laikant, kad laivo perdirbimo metu susidarančios atliekos ir medžiagos kur
laiką dar b tų kaupiamos aikštel je, vienu metu transportavimui paruoštų atliekų ir medžiagų
didžiausias laikomas kiekis iki 200 t. Naudojant vidutiniškai 20 t keliamosios galios krovinin
transportą, per darbo dieną gali b ti atliekama iki 10 transportavimo reisų.
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14. Biologin s taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.
Biologin tarša nenumatoma.
15. Planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j vyki (pvz., gaisr ,
dideli avarij , nelaimi (pvz., potvyni , j ros lygio kilimo, žem s dreb jim )) ir (arba)
susidariusi ekstremali j situacij , skaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremali j
vyki ir ekstremali j situacij tikimyb ir j prevencija.
mon prieš pradedant kinę veiklą, parengs lokalin teršimo incidentų likvidavimo planą pagal
teršimo incidentų likvidavimo j ros rajone lokalinių planų rengimo gaires, nustatytas Lietuvos
Respublikos Krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos
Vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. sakymu Nr. V-1044/D1-673/1V-596 patvirtintame
teršimo incidentų likvidavimo j ros rajone darbų plane. Vadovaujantis šio teis s akto 69 punktu,
teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas bus suderintas su Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerija, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Klaip dos miesto savivaldyb s
administracija ir Lietuvos kariuomen s Karinių j rų paj gų J rų gelb jimo koordinavimo centru.
Lokaliniame plane bus vertinami labiausiai galimi (tik tini) teršimo incidentų (avarijų) atvejai ir
jų rizikos veiksniai, kur avarijų/incidentų ir su tuo susijusių aplinkos teršimo rizika yra susijusi su
rengiamų perdirbti/perdirbamų laivų susid rimu plukdymo metu, nuskendimu, laivo korpuso
mechaniniais pažeidimais ir sandarumo praradimu, naftos ir kitų teršiančių medžiagų patekimu
akvatoriją bei gaisrais.
Pagrindinis lokalinio teršimo incidentų likvidavimo plano paskirtis – nustatyti P V vykdytojo
pasirengimą bei dalyvaujančių institucijų, asmenų veiksmus, kurie leistų operatyviai reaguoti ir
užtikrinti efektyvų ir greitą taršos incidentų, laivuose kilusių gaisrų likvidavimą atsakomyb s rajone ir
sumažinti tokių incidentų bei avarijų padaromą žalą.
16. Planuojamos kin s veiklos rizika žmoni sveikatai (pvz., d l vandens, žem s, oro
užterštumo, kvap susidarymo).
Planuojama kin veikla rizikos žmonių sveikatai nesukels. Veiklos vykdymo metu numatomas
triukšmo susidarymas, kuris neviršytų leistinų normatyvų (žr. Informacijos 13 punktą) ir oro taršos
susidarymas, kur oro tarša taip pat neviršytų leistinų normatyvų (žr. Informacijos 12 punktą). Chemin
ir fizikin tarša planuojamos kin s veiklos metu neviršys leidžiamų koncentracijų ir lygių
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, tod l poveikis sveikatai d l fizikin s ir chemin s taršos
neprognozuojamas.
17. Planuojamos kin s veiklos s veika su kita vykdoma kine veikla ir (ar) pagal teis s
akt reikalavimus patvirtinta kin s veiklos pl tra (pvz., pagal patvirtint ir galiojanči
teritorij planavimo dokument sprendinius) gretimuose žem s sklypuose ir (ar) teritorijose
(tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos kin s veiklos vietos, jeigu d l
planuojamos kin s veiklos masto jose tik tinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas
trukdži susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalini paslaug
tiekimo sutrikimai).
Planuojama kin veikla, numatoma Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijoje, pagal savo
pob d yra b dinga j rų uosto veikloms - laivų statybos, remonto ir demontavimo veikloms, kas
neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų, uosto naudojimo ar laivybos taisyklių ir kitų
normatyvinių dokumentų reikalavimams. P V vietai galioja Klaip dos j rų uosto teritorijai nustatyti
reglamentai. P V vietos ir gretimų teritorijų funkcinio zonavimo ir pl tros ypatumai detaliai aprašomi
Informacijos 20 punkte.
18. Planuojamos kin s veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas
statybai, statini statyb pradžia, technologini linij rengimas, teritorijos sutvarkymas).
Eksploatacijos laikas numatomas neterminuotai. Veiklai b dingas tolygus pob dis, neapibr žiant
eiliškumo. mon prastai dirbtų šešių dienų darbo savaitę viena pamaina nuo 8°° iki 18°° val. Darbo
dienos - nuo pirmadienio iki šeštadienio.

61

III. PLANUOJAMOS KIN S VEIKLOS VIETA
19. Planuojamos kin s veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinius vienetus, j dalis, gyvenam sias vietoves (apskritis; savivaldyb ; seni nija;
miestas, miestelis, kaimas ar viens dis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama kin veikla,
žem lapis su gretimyb mis ne senesnis kaip 3 met (ortofoto ar kitame žem lapyje, kitose
grafin s informacijos pateikimo priemon se apibr žta planuojamos kin s veiklos teritorija,
plan mastelis pasirenkamas atsižvelgiant planuojamos kin s veiklos teritorijos ir teritorij ,
kurias planuojama kin veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar
disponuoti žem s sklyp ar teritorijas, kuriose yra planuojama kin veikla (privati,
savivaldyb s ar valstybin nuosavyb , nuoma pagal sutart ); žem s sklypo planas, jei parengtas.
Planuojamos kin s veiklos vieta (adresas) – Nemuno g. 42A, Klaip dos miesto savivaldyb .
Žem s, kurioje planuojama kin veikla, bendras sklypo plotas – 1076,9886 ha. Žem s sklypo
savininkas – Lietuvos Respublika, patik jimo teise žem s sklypo didžiąją dal (1073,6575 ha) valdo
Valstyb s mon Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcija ( m. kodas 240329870, registruota J.
Janonio g. 24, Klaip da) (žr. žem s sklypo išrašą iš Nekilnojamojo turto registro Informacijos 2
priede).
V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcija dal sklypo (1,4359 ha) (sklypo Nr. 168) yra
išnuomojusi UAB „Kamineros krovinių terminalas“ ( m. kodas 302962451, Nemuno g. 42A,
Klaip da) pagal 2016-10-05 sutart Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565 (žr. Informacijos 1 priedą). Pagal
šios sutarties nuostatas, UAB „Kamineros krovinių terminalas“ suteikta teis naudotis prie nuomojamo
uosto žem s sklypo esančiais hidrotechniniais statiniais, skantant ir krantinę Nr. 121, užimančią 1306
m2 plotą.
UAB „Kamineros krovinių terminalas“ pagal 2017-07-07 sutart Nr. KKTB-16 suteikia teisę UAB
„Demeksa“ naudotis uosto krantine Nr. 121 ir infrastrukt ros paslaugomis (sutarties kopija pridedama
Informacijos 7 priede).
P V vietos žem lapiai su gretimyb mis pridedami 19.1., 19.2. ir 19.3. pav.

19.1. pav. P V vietos panoraminis vaizdas ortografiniame žem lapyje
Šaltinis: www.google.lt/maps
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19.2. pav. Planuojamos kin s veiklos vietos pad tis Klaip dos miesto žem lapyje
(duomenys pagal Nekilnojamojo turto registrą)

19.3. pav. UAB „Demeksa“ P V vietos gretimybi vizualizacija
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20. Planuojamos kin s veiklos teritorijos, gretim žem s sklyp ar teritorij funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorij planavimo
dokumentus, taikomos specialiosios žem s naudojimo s lygos. Informacija apie vietov s
inžinerinę infrastrukt r , urbanizuotas teritorijas (gyvenam sias, pramonines, rekreacines,
visuomenin s paskirties), esamus statinius ir ši teritorij ir (ar) statini atstumus nuo
planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
20.1. P V teritorijos ir gretim teritorij funkcinis zonavimas, teritorij naudojimo
reglamentai pagal patvirtintus teritorij planavimo dokumentus.
Planuojamos kin s veiklos sklypo ir gretimų teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos
naudojimo reglamentai pateikiami pagal Valstybin s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR)
duomenis. Pagal TPDR fragmentą (20.1. pav.) matosi, kad P V vietos gretimyb se parengti keli
detalieji planai ar detaliųjų planų korekt ros (didžioji dalis jų koreguoja anksčiau parengtuose
detaliuosiuose planuose numatytas statybos zonas, statybos ribas, susisiekimo komunikacijų išd stymo
principus), taip pat keli specialieji planai, kurių sprendiniai aktual s P V gretimybių teritorijoms
(pateikiamame sąraše TPD pavadinimai nurodyti tokie, kokie vardinti TPDR, nors jie ne visais
atvejais atitinka TPD pavadinimą, nurodytą br žiniuose ar savivaldyb s dokumentuose, tvirtinančiuose
TPD):
 Klaip dos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, 2016-07-20 patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s nutarimu Nr. 769 (vieša prieiga per internetą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ff73f39053f911e6b72ff16034f7f796).
 Klaip dos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos 2007 m.
balandžio
5
d.
sprendimu
Nr.
T2-110
(vieša
prieiga
per
internetą:
https://www.klaipeda.lt/lit/Bendrasis-planas/3356).
 Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detalusis planas.
Dokumento registravimo Nr. T00027861, registravimo data 2004-06-23 (žr. Informacijos 8
priede).
 Uosto ir rezervin s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltel s g. Klaip doje,
detalusis planas. Dokumento registravimo Nr.T00065180, registravimo data 2011-08-04.
 Uosto ir rezervin s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. Tęsinio ir Senosios Smiltel s g.
Klaip doje, detaliojo plano, patvirtinto Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos 2011 m. birželio
30 d. sprendimu T2-211, keitimas žem s sklypuose Nev žio g. 1,3,5, Klaip doje. Dokumento
registravimo Nr. T00078253, registravimo data 2016-04-07.
 2014-11-17 Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos direktoriaus sakymu Nr. AD13445 patvirtintas „teritorijos tarp Senosios Smiltel s g., Marių g., Skirvyt s g., Klaip dos
valstybinio j rų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaip doje“ detalusis planas.
Dokumento registravimo Nr. T00074364, registravimo data 2014-12-19.
 Žem s sklypo Marių g. 17, Klaip doje, detaliojo plano, teritorijos tarp Senosios Smiltel s g.,
Marių g., Skirvyt s g., Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos ribos, Upelio g., ir Minijos
g., Klaip doje, detaliojo plano, patvirtinto Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. sakymu Nr. AD1-3445, keitimas. Dokumento
registravimo Nr.T00078876, registravimo data 2016-08-05.
 Smelt s valstybinio botaninio draustinio ribų planas. Esamo ribų plano korekt ra. Dokumento
registravimo Nr. T00001217, registravimo data 2014-02-28.
Pagal Valstybin s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registre, ties P V vieta ir gretimyb se, registruotų
teritorijų planavimo dokumentų ribas ir sprendinius, P V vieta betarpiškai ribojasi su teritorijomis,
kurioms teritorijų planavimo dokumentais nustatyti žem s naudojimo b dai - susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų objektų aptarnavimo teritorijos, taip pat teritorijos krašto apsaugos tikslams (KJP karo
flotil , Skirvyt s g. 1) (žr. 20.1. pav.).
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20.1. pav. P V vietos gretimyb se registruot teritorij planavimo dokument ribos ir
sprendiniai

Šaltinis: Valstybin teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo
dokumentų registras, prieiga per internetą: https://map.tpdr.lt

20.1. lentel . Žem s naudojimo b d klasifikatorius

(pagal LR aplinkos ministro 2013-12-31 sakymu Nr. D1-1009 patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų
specifikaciją)
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P V vietos gretimyb se registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribų ir sprendinių br žinio
išraše matosi, kad teritorija ties P V vieta, krantine Nr. 121, pažym ta kaip inžinerin s infrastrukt ros
teritorija (I1) - uosto žem skirta j ros uostui, krantinių, privažiavimo kelių ir pokraninių kelių
statybai, taip pat krovinių saugojimo perkrovimo renginiams, krovinių ir keleivių terminalams statyti.
Greta šios teritorijos yra suplanuotos bendro naudojimo teritorijos (B), gyvenamos paskirties teritorijos
(G), rekreacinių vandens telkinių teritorija (H), ekosistemų apsaugos sklypas (M1), susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Valstybin s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registre registruotų
teritorijų planavimo dokumentų ribos ir sprendiniai teisinti galiojančiuose teritorijų planavimo
dokumentuose, kurie nagrin jami žemiau.
2016-07-20 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimu Nr. 769 buvo patvirtintas Klaip dos
apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio
29 d. nutarimu Nr. IX-1154 „D l Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“, Nacionalin s
darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2003 m. rugs jo 11 d.
nutarimu Nr. 1160 „D l Nacionalin s darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir gyvendinimo“,
nuostatomis ir kitais teis s aktais, nuorodos kuriuos pateiktos atitinkamuose skyriuose. Bendrajame
(generaliniame) plane numatomos strategin s vystymo kryptys, erdvin s raidos koncepcija parengtos
20 metų, o konkretizuoti sprendiniai – 10 metų laikotarpiui.
P V vieta randasi Klaip dos miesto teritorijos dalyje, kuri pažym ta indeksu „PIU“ - teritorijos,
skirtos pramonei (indeksas - P), intensyviai infrastrukt rai (indeksas - I) ir intensyviai urbanizacijai
(indeksas - U) pl toti. Tai žem s plotai, tinkami vairaus pob džio pramon s, komunikacijų, logistikos
ir komercijos pl trai (žr. 20.2. pav.).

20.2. pav. Klaip dos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano teritorijos naudojimo
funkcini prioritet br žinio išrašas
Šaltinis: Teis s aktų registras, prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff73f39053f911e6b72ff16034f7f796

Vadovaujantis Klaip dos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) plano nuostatomis, funkcinių
prioritetų br žinyje numatyti teritorijos naudojimo prioritetai indeksų grup se yra išd styti prioritetine
tvarka, t. y. eil atitinka jų santykin prioretiškumą (pirmoji nurodyta funkcija labiausiai skatinama
atitinkamoje teritorijoje). Atsižvelgiant
tai, P V teritorijos indeksas „PIU“ nustato prioritetą
pramon s, susijusios su j rin mis veiklomis, pl trą. Planuojama kin veikla – laivų perdirbimas yra
neatsiejama j rų uosto veiklos dalis (veikla techniškai gali b ti vykdoma tik j rų uostuose), be to,
laivų perdirbimo veikla atitinka j rų uostų funkcinę paskirt .
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Klaip dos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaip dos m. savivaldyb s tarybos 2007 m.
balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, nurodyta, kad visa Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos
žem s sklypo, skaitant ir teritoriją ties krantine Nr. 121, paskirtis kitos paskirties žemė. Klaip dos
miesto teritorijos funkcinių prioritetų br žinyje atvaizduota, kad aplink P V vietą esančios žem s
sklypų naudojimo b das – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pob dis – susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (žr. 20.3. pav.). Teritorija ties P V vieta,
krantine Nr. 121, pažym ta kaip inžinerin s infrastrukt ros teritorija (I1) - uosto žem skirta j ros
uostui, krantinių, privažiavimo kelių ir pokraninių kelių statybai, taip pat krovinių saugojimo
perkrovimo renginiams, krovinių ir keleivių terminalams statyti. Greta šios teritorijos yra suplanuotos
bendro naudojimo teritorijos (B), gyvenamos paskirties teritorijos (G), rekreacinių vandens telkinių
teritorija (H), ekosistemų apsaugos sklypas (M1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
(I2) (žr. 20.3. pav.).

20.3. pav. Klaip dos miesto bendrojo plano miesto teritorijos funkcini prioritet br žinio
ištrauka
Šaltinis: Klaip dos miesto savivaldyb s administracija, prieiga per internetą:
https://www.klaipeda.lt/klaipeda/m/m_files/wfiles/file1827.jpg

Ties P V krantine Nr. 121 esančiai teritorijai galioja teritorijų planavimo dokumentas - Klaip dos
valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detalusis planas, patvirtintas 200406-23 Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. 1-247 (plano ištrauką žr. 20.4. pav.).
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20.4. pav. Klaip dos valstybinio j r uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detaliojo
plano grafinis br žinys
(plano kopija pridedama Informacijos 8 priede)
Šaltinis: Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos teritorijų planavimo dokumentų duomenų baz internete:
https://www.klaipeda.lt/lit/Teritoriju-planavimo-dokumentai/2689

Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detalusis planas 2013
ir 2015 m. buvo koreguojamas, tačiau nekeičiant esminių sprendinių, turinčių reikšmingos takos P V
atrankos informacijai (žr. 20.2. lent.).
20.2. lentel . Klaip dos valstybinio j r uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g.
detaliojo plano dokumentai
Teritorij
planavimo
dokumento
sigaliojimo
data

Teritorij planavimo dokumentas

2004-06-23

Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos
2004-06-23 sprendimas Nr. 1-247 d l
Klaip dos valstybinio j rų uosto
teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s
g. detaliojo plano patvirtinimo

2013-11-28

2015-12-02

Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos
2013-11-28 sprendimas Nr. T2-282
Klaip dos miesto savivaldyb s
administracijos direktoriaus 2015-12-02
sakymas Nr. AD1-3548 d l pritarimo
žem s sklypo Perk los g. 5, Klaip doje,
statinių statybos zonos, statybos ribos ir
susisiekimo komunikacijų išd stymo
principų koregavimui statybos techninio
projekto rengimo metu

Pagrindiniai sprendiniai, reikšmingi atrankai P V
atrankos informacijai
Nustatyta bendra teritorijai sanitarin s apsaugos zona
(SAZ), nenustatant konkretaus atstumo nuo teritorijos ribų.
Arčiausiai P V vietos (200 m atstumu) esančios SAZ riba
randasi išilgai Marių gatve. Rytų, šiaur s rytų kryptimis,
taip pat (apie 280 m atstumu) išilgai Ž kl s gatve,
pietvakarių kryptimi. SAZ ribos uosto akvatorijoje
nenustatytos. Šiaur s kryptimi arčiausia SAZ riba ties
Nemuno ir Senosios Smiltel s gatvių sankirta nutolusi apie
440 m atstumu nuo P V vietos.
Sprendiniai, reikšmingi P V atrankos informacijai,
nekeisti.

Sprendiniai, reikšmingi P V atrankos informacijai,
nekeisti.

Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detaliuoju planu,
patvirtintu 2004 m. birželio 23 d. Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. 1-247,
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nustatyta bendra šiai teritorijai sanitarin apsaugos zona (SAZ). Detaliuoju planu n ra nustatyti
konkret s SAZ atstumai nuo uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s gatv s ribų. Arčiausiai
P V vietos (200 m atstumu) esančios SAZ riba randasi išilgai Marių gatve. Rytų, šiaur s rytų
kryptimis, taip pat (apie 280 m atstumu) išilgai Ž kl s gatve, pietvakarių kryptimi. SAZ ribos uosto
akvatorijoje nenustatytos. Šiaur s kryptimi arčiausia SAZ riba ties Nemuno ir Senosios Smiltel s
gatvių sankirta nutolusi apie 440 m atstumu nuo P V vietos.
Uosto sanitarin s apsaugos zonos (SAZ) riba Smiltel s gyvenamojo kvartalo gretimyb se, ties
Karinių j rų paj gų, UAB „Klaip dos terminalas“, AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Kamineros
krovinių terminalas“ teritorijomis sutampa su Marių gatv s zonos riba ir yra registruota patvirtintų
detaliųjų planų sprendiniais. P V teritorijoje kin s veiklos objektų sanitarin s apsaugos zonos
neviršija bendros uosto pietin s dalies sanitarin s zonos ribos. Rytin je teritorijos dalyje SAZ nustatyta
100 m atstumu nuo II-ojo privažiuojamojo geležinkelio UAB KJKK „Bega“ – „Draugyst s“ stotis
linija. Pietų pus je SAZ ribos sutampa su trečiosios vandenviet s griežto režimo II ir III SAZ riba.
2015-08-12 tarp V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcijos ir UAB “Sweco Lietuva”,
veikiančios pagal jungtin s veiklos sutart su UAB “Kelprojektas” ir UAB “Urbanistika”, buvo
pasirašyta Klaip dos valstybinio j rų uosto (žem s, vidin s akvatorijos, išorinio reido ir susijusios
infrastrukt ros) bendrojo plano rengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 34-2015361. 2016-02-05 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija raštu Nr. 2-436 (112) pritar parengtai
Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos bendrojo plano esamos b kl s vertinimo ataskaitai. Pagal
šios ataskaitos sprendinius parengtas Klaip dos valstybinio j rų uosto bendrojo plano žem s
naudojimo br žinys (žr. 20.5. pav.), kuriame nustatyti uosto žem s naudojimo funkcinis zonavimas ir
teisintos (galiojančios) sanitarin s apsaugos zonos (SAZ).

20.5. pav. Klaip dos valstybinio j r uosto bendrojo plano žem s naudojimo br žinio išrašas
Šaltinis: V Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcija, prieiga per internetą:
http://www.portofklaipeda.lt/uploads/Bendrasis%20planas/2017/1_15088-00-BTP-A.B01_Zemes_naudojimo_brezinys.pdf
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Žym jimai plane:
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Aprašymas
Pietin s dalies SAZ riba, nustatyta pagal 2004-04-23 patvirtintą Klaip dos valstybinio j rų uosto
teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s gatv s detalųj planą.
Klaip dos žuvininkyst s produktų aukciono pastate vykdomai kinei veiklai nustatytas norminis
SAZ, pagal 1992-05-12 LRV nutarimo Nr. 343 „D l specialiųjų žem s ir miško naudojimo
sąlygų“ 801.1. p.
SAZ riba, nustatyta pagal 2011-06-30 patvirtintą uosto ir rezervin s uosto teritorijos tarp Baltijos
pr. tęsinio ir Senosios Smiltel s g., Klaip doje detalųj planą.
Uosto sklypai, kuriuose atskirai nenustatomi teritorijų naudojimo b dai.
Komercin s paskirties objektų teritorijos.
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Pramonin s ir sand liavimo paskirties objektų teritorijos.
SAZ riba, nustatyta pagal 2011-07-26 patvirtintą žem s sklypo dalies Minijos g. 180 detalųj
planą.

Klaip dos valstybinio j rų uosto bendrojo plano žem s naudojimo br žinyje visa Klaip dos
valstybinio j rų uosto ir uosto rezervin teritorija pažym ti ir apibr žti kaip „uosto sklypai“, atskirai
nenustatant teritorijų naudojimo b dų. Suplanuotos ir esamos gyvenamosios teritorijos randasi už
uosto sanitarin s zonos ribos, tod l nei viena gyvenamosios ar visuomenin s paskirties esama ar
planuojama teritorija nepatenka P V vietos sanitarin s apsaugos zonos ribas. P V teritoriją
nepatenka gretimuose žem s sklypuose nustatytos (ir teisintos) sanitarin s apsaugos zonos (pvz., žuvų
aukciono), tod l SAZ režimai P V vietai n ra taikomi.
P V teritorijoje, Nemuno g. 42A, Klaip da, registruota viena specialioji žem s ir miško
naudojimo sąlyga – nekilnojamosios kult ros vertyb s apsaugos zona (žr. 20.6.), kuri nepersidengia su
P V vieta (detalus nekilnojamosios vertyb s aprašymas Informacijos 28 punkte). Kitų specialiųjų
žem s ir miško naudojimo sąlygų P V teritorijoje nenustatyta. Atsižvelgiant tai, planuojama kin
veikla nepažeistų specialiųjų žem s naudojimo sąlygų bei kitų asmenų interesų.

20.6. pav. Speciali j žem s naudojimo s lyg žem lapio ištrauka

Šaltinis: Lietuvos erdvin s informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt

Apibendrinant P V vietai aktualius teritorijų planavimo dokumentus, pagrindiniai TPD,
nustatantys P V žem s naudojimo reglamentus yra šie:
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20.3. lentel . P V vietai galiojantys aktual s teritorij planavimo dokumentai (TPD) ir j
reglamentai
Galiojantys aktual s P V vietai TPD

TPD nustatyti žem s naudojimo reglamentai

Klaip dos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis)
planas, patvirtintas 2016-07-20 LRV nutarimu Nr. 769

Nustatytas teritorijos naudojimo prioritetas - teritorijos, skirtos
pramonei, intensyviai infrastrukt rai ir intensyviai urbanizacijai
pl toti (žr. 19.2. pav.).

Klaip dos miesto bendrasis planas, patvirtintas
Klaip dos m. savivaldyb s tarybos 2007-04-05
sprendimu Nr. T2-110,

Nustatyta žem s tikslin naudojimo paskirtis - kitos paskirties
žemė, naudojimo b das – inžinerinės infrastrukt ros teritorijos,
naudojimo pob dis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (žr. 19.3. pav.).

Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo
Senosios Smiltel s g. detalusis planas, 2004-06-23
patvirtintas Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos
sprendimu Nr. 1-247.

Nustatyta bendra teritorijai sanitarin s apsaugos zona (SAZ),
(žr. 19.4. pav.). Žem s naudojimo pagrindin paskirtis ir
naudojimo b das paliktas pagal ankstesn s redakcijos 1997-0320 Klaip dos miesto tarybos sprendimu Nr. 29 patvirtinto
Klaip dos miesto bendrojo plano sprendinius – kitos paskirties
žemė, inžinerinės infrastrukt ros teritorijos.

Pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, P V teritorijai nuo 2004 metų (patvirtinus
Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g. detalųj planą) nustatytas
žem s naudojimo b das pagal funkcinę paskirt – kitos paskirties žemė, inžinerinės infrastrukt ros
teritorija. 2007-04-05 Klaip dos m. savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. T2-110, patvirtinus Klaip dos
miesto bendrąj planą, P V teritorijai nustatyta žem s tikslin naudojimo paskirtis - kitos paskirties
žemė, naudojimo b das – inžinerinės infrastrukt ros teritorijos, naudojimo pob dis – susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Nuo Klaip dos miesto bendrojo plano
patvirtinimo 2007 m. P V teritorijai nebuvo patvirtinta kitų teritorijų planavimo dokumentų,
keičiančių esamą žem s naudojimo pagrindinę tikslinę paskirt , naudojimo b dą ir pob d . Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s 2016-07-20 LRV nutarimu Nr. 769 patvirtintame Klaip dos apskrities
teritorijos bendrajame (generaliniame) plane nors ir n ra nustatyta konkreti funkcin P V teritorijos
paskirtis, tačiau be infrastrukt ros naudojimo teritorijos jau nustatytas ir teritorijos, skirtos pramonei
pl toti, prioritetas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo statymo 14 straipsnio 5
dalimi, savivaldyb s lygmens ir vietov s lygmens bendrieji planai (šiuo atveju – Klaip dos miesto
savivaldyb s teritorijos bendrasis planas) privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems
fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu detalieji planai neparengti. Kadangi
planuojamos kin s veiklos teritorijai yra parengtas detalusis planas, tai planuojant kinę veiklą tur tų
b ti vadovaujamasi Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios Smiltel s g.
detalaus plano, 2004-06-23 patvirtinto Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos sprendimu Nr. 1-247,
sprendiniais.
Nuo 2014-01-01 sigaliojo Lietuvos Respublikos žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. sakymu Nr. 3D-830/D1-920 patvirtintas naujos redakcijos
žem s naudojimo b dų turinio aprašas, kuris dalinai pakeit ankstesn s redakcijos pagrindin s
tikslin s žem s naudojimo paskirties žem s sklypų naudojimo b dų turinio, žem s sklypų naudojimo
pob džių sąrašą ir jų turin (patvirtintą LR žem s kio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20
sakymu Nr. 3D-37/D1-40). Lietuvos Respublikos žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 30 d. sakymu Nr. 3D-909/D1-990 patvirtintas žem s sklypų
žem s naudojimo b dų ir žem s naudojimo pob džių, rašytų Nekilnojamojo turto kadastre rašų
keitimo aprašas, kuriuo iki 2014-01-01 žem s sklypams nustatyti inžinerin s infrastrukt ros
naudojimo b das ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos pob dis
buvo pakeistas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos b dą (žr. 20.4.
lent. žemiau).
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20.4. lentel . Žem s sklyp naudojimo b das, kur keičiamas Nekilnojamojo turto kadastre
esantis rašas apie žem s naudojimo b d ir pob d
Žem s sklyp naudojimo
Nekilnojamojo turto kadastre Nekilnojamojo turto kadastre
b das, kur keičiamas
rašytas žem s sklypo
rašytas žem s sklypo
Nekilnojamojo turto kadastre
naudojimo b das
naudojimo pob dis (iki 2014esantis rašas apie žem s
01-01)
naudojimo b d ir pob d
(nuo 2014-01-01)
Susisiekimo ir inžinerinių
Susisiekimo ir inžinerinių
Inžinerin s infrastrukt ros
komunikacijų aptarnavimo
komunikacijų aptarnavimo
teritorijos
objektų statybos
objektų teritorijos
Nuo 2014-01-01 sigaliojus Lietuvos Respublikos žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. sakymu Nr. 3D-830/D1-920 patvirtinto naujos redakcijos
žem s naudojimo b dų turinio aprašui, buvo pakeistas žem s naudojimo b do „V. Kitos paskirties
žemė, 21. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ turinys (žr. 20.5.
lent. žemiau).
20.5. lentel . P V teritorijai nustatyto TPD žem s naudojimo b do turinys iki 2013-12-21 ir nuo
2014-01-01
Žem s naudojimo reglamentai

Žem s naudojimo tikslin
paskirtis, naudojimo b das ir
pob dis

Žem s naudojimo reglamentų
turinys

Redakcija iki 2013-12-311
Pagrindin tikslin žem s
naudojimo paskirtis:
V. Kitos paskirties žem ;
Žem s sklypo naudojimo b das:
Inžinerin s infrastrukt ros
teritorijos;
Žem s sklypo naudojimo
pob dis:
Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos
Žem s sklypai, kuriuose yra
esamos arba numatomos statyti
autobusų ir geležinkelio stotys, oro
uostai ir aerodromai, j ros ir
vidaus vandenų uostai ir
prieplaukos, automobilių
saugyklos (garažai, automobilių
stov jimo aikštel s), ryšių
(telekomunikacijų) linijos,
inžinerinių sistemų maitinimo
šaltinių statiniai ir renginiai
(transformatorin s, boilerin s ir
kiti panašios paskirties statiniai).

Redakcija nuo 2014-01-012

Žem s naudojimo b das:
V. Kitos paskirties žem ,
21. Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos.

Žem s sklypai, skirti transporto
paskirties pastatams ir garažų
paskirties pastatams, elektroninių
ryšių infrastrukt ros (perdavimo
bokštams, radijo ryšio statiniams,
ryšio retransliatoriams ir kitiems
inžineriniams statiniams),
inžinerinių tinklų maitinimo
šaltinių ( vairių tipų elektrin ms,
katilin ms, transformatorių
pastot ms, skirstykloms, naftos
perdirbimo ir kitiems pastatams,
skirtiems energijos ar energijos
išteklių gavybai, gamybai,
perdirbimui, išskyrus atominę
elektrinę ir branduolin reaktorių)
statiniams ir renginiams.

Pastaba:
1
– Pagal LR žem s kio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20 sakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintą
pagrindin s tikslin s žem s naudojimo paskirties žem s sklypų naudojimo b dų turinio, žem s sklypų naudojimo pob džių
sąrašą ir jų turin .
2
– Pagal LR žem s kio ministro ir LR aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. sakymu Nr. 3D-830/D1-920
patvirtintą naujos redakcijos žem s naudojimo b dų turinio aprašą.
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P V vieta, kaip Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos dalis, pagal funkcinę naudojimo
paskirt , atitiko ankstesn s redakcijos (iki 2013-12-31) susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos teritorijos žem s naudojimo pob džio turin - „j ros ir vidaus vandenų
uostai ir prieplaukos“. Naujos redakcijos (nuo 2014-01-01) žem s naudojimo b dų turinio apraše
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žem s naudojimo b do
turinyje n ra atskirai išskiriami j rų uostų objektai ar teritorijos, o vardinamos kaip „transporto
paskirties“, „inžinerinių statinių“ teritorijos. Pagal STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai.
Pagrindin s nuostatos“ j rų uostų krantin s apib dinamos kaip hidrotechnikos statiniai, atribojantys
vandens telkinio krantą ir sudarantys tinkamas sąlygas laivybai (laivų krantin ) ir miestų reikm ms
(miestų krantin ), atstojantys ir krantosaugos statinius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klaip dos
j rų uosto statymo 4 straipsnio 1 ir 2 d., Klaip dos j rų uostas - Lietuvos Respublikos transporto
sistemos dalis, skirta laivams aptarnauti bei kitai su laivyba susijusiai komercinei ir kinei veiklai
vykdyti, kur uosto naudotojai uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią komercinę ir kinę veiklą, kuri
atitinka uosto funkcinę paskirt . Laivų krovos, laivų statybos, laivų remonto ir kitos mon s teikiančios
krovinių perkrovimo, sand liavimo, logistikos, agentavimo ir kitas su uosto veikla susijusias paslaugas
šiuo metu yra pagrindiniai uosto naudotojai, vykdantys veiklą uosto teritorijose, kurios iš esm s
priskiriamos inžinerin s infrastrukt ros funkcin ms zonoms. Laivų perdirbimas taip pat yra viena iš
specifinių j rų uosto veiklos sričių, neatsiejamų nuo uosto funkcionavimo, kadangi laivo demontavimo
darbai pagal savo pob d gali b ti vykdomi tik ties uosto krantin mis.
Atsižvelgiant išd stytas aplinkybes, konstatuotina, kad P V pagal savo pob d neprieštarautų
P V teritorijai nustatytam žem s naudojimo b do - „V. Kitos paskirties žemė, 21. Susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“ turiniui, apibr žtam Lietuvos Respublikos
žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-11 sakymu Nr. 3D-830/D1920, patvirtintame žem s naudojimo b dų turinio apraše. P V neprieštarautų Lietuvos Respublikos
žem s statymo 21 straipsniui, kad žem s naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo
paskirt ir naudojimo b dą. P V neprieštarautų žem s sklypui nustatytų specialiųjų žem s naudojimo
sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepažeistų gretimų žem s sklypų
savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir statymų saugomų interesų.
20.2. Informacija apie P V vietov s infrastrukt r , urbanizuotas teritorijas, esamus
statinius ir ši teritorij ir (ar) statini atstumus nuo planuojamos kin s veiklos vietos.
Arčiausiame P V žem s sklype, Nemuno g. 42A, ties krantine Nr. 121, esantys inžineriniai tinklai
prijungti prie Klaip dos miesto magistralinių inžinerinių tinklų.
Vandens tiekimas. Teritorijoje esantis sužiedintas d 200-150 vandentiekis prijungtas prie AB
„Klaip dos vanduo“ magistralin s d 200 vandentiekio linijos Minijos gatv je.
Buitinių nuotekų tinklai. Teritorijoje surinktos buitin s nuotekos iš siurblin s paduodamos
nuotekų siurblinę už šiaurin s žem s sklypo ribos. Toliau d500 spaudimine linija – miesto
magistralinius tinklus ir Dumpių biologinius valymo renginius.
Elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama per transformatorinių, pastočių kabelinių
linijų tinklus iš miesto elektros tinklų. Energija tiekiama cechų blokams, dokams, buitiesadministracin s paskirties pastatams, sand liams, lauko apšvietimui.
Ryšių tinklai. Teritorija pilnai apr pinta telefono ryšio tinklais.
Vandens keliai. Teritorija yra uoste – intensyvios laivybos zonoje, kurioje išvystyta vandens
transporto jud jimo ir apr pinimo infrastrukt ra.
Geležinkelio keliai. Ties P V teritorija geležinkelio kelių n ra (žr. 20.7. pav.).
Automobiliniai keliai. Sklypo vidaus gatvių tinklas (asfalto pagrindo) pilnai tenkina poreikius,
tod l nauja kelių statyba ar rekonstrukcija nenumatoma. Pagrindinis automobilių srautas teritoriją
patenka per Nemuno gatvę, kuri priskiriama C2 kategorijos aptarnaujančiajai gatvei (žr. 20.7. pav.).
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20.7. Pav. Klaip dos miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos br žinio ištrauka
Šaltinis: Klaip dos miesto savivaldyb s administracija, prieiga per internetą:
https://www.klaipeda.lt/klaipeda/m/m_files/wfiles/file1829.jpg

Transporto jud jimo maršrutas pagrinde numatomas per Senosios Smiltel s ir Minijos gatves, o
alternatyvus (papildomas poreikiui esant) maršrutas – per Nemuno ir Minijos gatves (žr. 20.8. pav. 20
punkte). Maršrutas: Senosios Smiltelės – Minijos gatvė eina per santykinai negausiai apgyvendintas
teritorijas - pavienius gyvenamuosius namus, Nemuno g. 175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A (žr. 20.9.
pav.). Alternatyvus maršrutas: Nemuno – Minijos gatvė eina taip pat per pavienius gyvenamuosius
namus, Nemuno g. 175, Senosios Smiltel s g., kur toliau pereina pramonin s paskirties teritorijas.
Numatomas pagrindinis maršrutas (Senoji Smiltelės – Minijos gatvė) apeina arčiausiai esančius
gyvenamuosius kvartalus Marių, Ž kl s ir Jurbarko gatv se. Transporto jud jimo srautas (t.y. –
transporto priemonių) poreikis planuojamas atsižvelgiant numatomų transportuoti atliekų ir medžiagų
kiekius iš P V vykdymo vietos. Transportavimas numatomas 10-30 t (vidutiniškai – 20 t) keliamosios
galios sunkvežimiais. Vienu metu numatoma, kad numatytu maršrutu (žr. 20.8. pav.) iš P V vietos ir
P V vietą gal tų jud ti iki dviejų transporto priemonių, kurios jud tų pakaitomis. Per metus
numatoma perdirbti iki 10000 t laivų, kur darbo dienų skaičius sudarytų iki 260 darbo dienų (5 darbo
dienų trukm s savait ). Atsižvelgiant tai, vidutiniškai galimas susidaryti atliekų ir medžiagų kiekis
vienai darbo dienai – apie 40 t/d (10000 t/260 d.), laikant, kad laivo perdirbimo metu susidarančios
atliekos ir medžiagos kur laiką dar b tų kaupiamos aikštel je, vienu metu transportavimui paruoštų
atliekų ir medžiagų didžiausias laikomas kiekis iki 200 t. Naudojant vidutiniškai 20 t keliamosios
galios krovinin transportą, per darbo dieną gali b ti atliekama iki 10 transportavimo reisų.
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20.8. Pav. Numatoma transporto jud jimo schema

Šaltinis: Lietuvos erdvin s informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt
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Arčiausiose gretimyb se (iki 2 km spinduliu, ties P V vieta) identifikuoti 39 objektai ir teritorijos,
skaitant ir nesuformuotus žem s sklypus. Arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija – Smiltel s
individualių namų kvartalas randasi už 230 m (gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir Vilnel s
gatv mis (žr. 20.9. pav. ir 20.6. lent.). Greta planuojamos veiklos vietos iš viso randasi 12 gyvenamųjų
teritorijų. Gretimyb se iki 2 km atstumu nuo P V vietos esančiose urbanizuotose teritorijose vyrauja
mažaaukščiai namai – privačios namų valdos, arčiausiai esantys daugiabučiai namai (gyvenamųjų
namų kvartalas, apribotas Smiltel s gatve ir Taikos prospektu) yra nutolę 1,6 km nuo P V vietos.
Arčiausiose gretimyb se – iki 1 km atstumu nuo P V vietos (iki Minijos ir Senosios Smiltel s gatvių)
esančių urbanizuotų teritorijų bendras namų kių skaičius – 186, iš kurių: privačių namų valdų
(registruotų ir planuojamų) – 150, butų skaičius – 36. Vakarų, pietų ir pietvakarių kryptimis vyrauja
pramoniniai, komerciniai ir uosto infrastrukt ros objektai (žr. 20.9. pav.).

20.9. Pav. Planuojamos kin s veiklos vietos žem s sklypo gretimyb s (teritorijos ir objektai)
Šaltinis: Nekilnojamojo turto registras

20.6. Lentel . Planuojamos kin s veiklos vietos aplinkos gretimyb s (statiniai ir teritorijos)
Nr.

Pavadinimas ir adresas

1

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
„Marios“, Minijos g. 180 G, Klaip da.

2

UAB „Klaisvita“, Minijos g. 180C, Klaip da

Atstumai nuo
planuojamos
kin s veiklos
vykdymo vietos
890 m

940 m
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Statini ir teritorij pob dis
Privačių m rinių garažų kompleksas. Teritorijos
plotas 1,2146 ha, unikalus Nr. 2101-0008-0070.
Statybos, technikos nuoma. Sklypo plotas 0,952
ha, unikalus Nr. 4400-4243-6544. Sklypo
paskirtis – kita, b das – susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos.

3

4

5

Nesuformuotas sklypas.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir
Vilnel s gatv mis. Tai arčiausiai esanti
gyvenamoji teritorija nuo planuojamos kin s
veiklos vietos.
Sand lių, dirbtuvių ir garažų teritorija Upelio g.
36, Klaip da. Teritorijoje veikia ENTP
demontavimo mon UAB „Autor na“ ir keli
autoservisai.

830 m

Faktiškai užstatytas metaliniais garažais: 230-240
vnt.. Plotas – apie 1,2 ha

660 m

Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Registruotos 34 privačios namų valdos.
Teritorijos plotas – apie 3,5 ha.

590 m

Teritorijos paskirtis – kita, naudojimo b das –
pramon s ir sand liavimo paskirties teritorija.
Unikalus Nr. 2101-0008-0104, plotas – 2,5445.

6

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skirvyt s,
Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko gatv mis.

300 m

7

Pavienis mažaaukštis gyvenamasis namas,
Jurbarko g. 43, Klaip da.

600 m

8

Lietuvos kariuomen s karin s j rų paj gos,
Ž kl s g. 24, Klaip da.

220 m

9

UAB „Klaip dos konteinerių terminalas“,
Minijos g. 180, Klaip da.

730 m

10

UAB „Klaip dos konteinerių terminalas“,
Perk los g. 8, Klaip da.

900 m

11

12

13

UAB „Klaip dos j rų krovinių kompanija“
KLASCO, Perk los g. 10, Klaip da.
Klaip dos teritorin muitin (Muitin s
departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos), Perk los g. 1A, 1B, 1C,
Klaip da.
Pasienio kontrol s punktų direkcija prie
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos,
Perk los g. 2.

250 m

1350 m

Teritorin s muitin s kontrol s ir patikros punkto
teritorija.

1300 m

Pasienio kontrol s punktas. Teritorijos plotas –
apie 1 ha.
Specializacija – birių ir fasuotų krovinių krova
uosto krantin se bei birių krovinių pervežimai
mon s auto transportu.

UAB „Kamineros krovinių terminalas“,
Nemuno g. 42A, Klaip da.
14

15

UAB „Klaip dos žuvininkyst s produktų
aukcionas“, Nemuno g. 40, Klaip da.
UAB „Senoji Baltija“, Nemuno g. 40B,
Klaip da.
UAB „Kamineros krovinių terminalas“,
Nemuno g. 42A, Klaip da.

Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Registruotos 39 privačios namų valdos.
Teritorijos plotas – apie 3,3 ha.
Statinio unikalus Nr. 2193-0004-1011, teritorija
nesuformuota.
Karinių j rų paj gų baz su aptarnaujančia
infrastrukt ra ( skaitant krantines). Teritorijos
plotas – apie 4 ha.
Uosto konteinerių sand liavimo, krovos ir
logistikos terminalas.
J rinių krovinių sand liavimo ir logistikos
terminalas, ties Ro-Ro terminalu. Sklypo paskirtis
– kita, naudojimo b das – pramon s ir
sand liavimo objektų teritorijos, unikalus Nr.
2101-0010-0012, plotas – 21,3798 ha.
Ro-Ro terminalas ir krovinių sand liavimo bei
logistikos teritorija.

50 m

Šviežios žuvies perdirbimas ir prekyba.
Žvejybos mon .

220 m

16

Smiltel s gyvenamasis kvartalas, apribotas
Nemuno, Ž kl s ir Marių gatv mis.

230 m

17

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija
„Smiltel “, Ž kl s g. 15, 15K1, 15K2,
Klaip da.

400 m

18

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
„V jelis“, Upelio g. 34, Klaip da.

640 m

19

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Nendrių, Upelio ir Minijos gatv mis.

600 m

20

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko,
Upelio ir Nendrių gatv mis.

610 m

21

Privačių m rinių garažų kompleksas, Upelio g.
27, 27K1, 27K2, 27K3, 27K4, 27K5, 27K6,
27K7, 27K8, 27K9, Klaip da.

780 m
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Teritorijos plotas – apie 1,6 ha.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Registruotos 22 privačios namų valdos.
Teritorijos plotas – apie 2,1 ha.
Privačių mažųjų laivų garažų teritorija, ties
Smeltal s upelio priekrante. Garažų skaičius –
apie 750. Suformuotų sklypų plotas – 0,2803 ha,
sklypų paskirtis – kita, naudojimo b dai –
pramon s/gamybos bei susisiekimo
komunikacijų. Sklypų un. Nr. 4400-2589-0977,
4400-2698-2565.
Privačių m rinių garažų kompleksas – apie 150
garažų. Teritorijos plotas – apie 1,3 ha. Teritorija
nesuformuota.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Registruotos 22 privačios namų valdos.
Teritorijos plotas – apie 3 ha
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Registruotos 33 privačios namų valdos.
Teritorijos plotas – apie 3 ha.
Privačių m rinių garažų kompleksas – 425
garažų. Teritorijos plotas – apie 1,7 ha. Teritorija
nesuformuota.

22

Privačių m rinių garažų kompleksas, Upelio g.
29, Klaip da.

830 m

23

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
„Žvaigžd “, Minijos g. 176, 176K1, 176K2,
176K3, 176K4, 176K5, 176K6, 176K7, 176K8,
176K9, 176K10, 176K11, 176K12, 176K13,
Klaip da.

Privačių m rinių garažų kompleksas – 426
garažai. Teritorijos plotas – apie 1,6 ha. Teritorija
nesuformuota.

1000 m

Privačių m rinių garažų kompleksas – 181
garažas. Teritorijos plotas 0,9587 ha, unikalus Nr.
2101-0008-0175, sklypo paskirtis - kita.

24

Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
„Žemaitija“, Minijos g. 178, Klaip da.

1050 m
300 m

Privačių m rinių garažų kompleksas – 142
garažai. Teritorijos plotas 0,7687 ha, unikalus Nr.
2101-0008-0158, sklypo paskirtis - kita.
-

280 m

Uosto veikla.

25
26

27

28
29
30

Neregistruotas sklypas
V „Klaip dos valstybinio j rų uosto direkcija“,
Nemuno g. 40, Klaip da.
Komercin s paskirties teritorija, J rininkų pr.
38, Klaip da. Sklype nuomos pagrindais veiklą
vykdo UAB „Delvina“, UAB „Klaip dos
vairavimo mokykla“, Vš „Linksmosios
p dut s“.
Komercin s paskirties sklypas, Minijos g. 179,
Klaip da.
Komercin s paskirties sklypas, Minijos g. 184,
Klaip da.
Pramon s ir gamybos paskirties sklypas,
Minijos g. 181, Klaip da.

1350 m

1420 m
1530 m
1540 m

31

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Kapitonų ir
Jungų gatv mis.

1500 m

32

Visuomenin s paskirties teritorija, Karlskronos
g. 70, Klaip da.

1490 m

33

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skunų,
Kur nų ir Vikingų gatv mis.

1300 m

34

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Irklų ir
Vikingų gatv mis.

1200 m

35

Nesuformuotos teritorijos.

990 m

36

AB „Vakarų laivų gamykla“ komplekso
teritorija

770 m

37

Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr. 144 ir
146, Klaip da.

1770 m

38

Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g. 175,
Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A

480 m

39

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Smiltel s gatve ir Taikos prospektu.

1,6 km
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Sklypo paskirtis – kita, naudojimo b das –
komercin s paskirties teritorija. Sklypo unikalus
Nr. 4400-1562-3277, sklypo plotas – 2,7822 ha.
UAB „Delvina“ – metalų laužo tvarkymo mon ,
UAB „Klaip dos vairavimo mokykla“ – teikia
vairavimo mokymus fig rinio važiavimo
rengtoje aikštel je. Vš „Linksmosios p dut s“ –
gyv nų globos organizacija.
Sklypo plotas – 0,1826 ha, unikalus Nr. 21010008-0028. Veikla jokia nevykdoma.
Sklypo plotas – 0,4137 ha, unikalus Nr. 44000295-3820. Veikla jokia nevykdoma.
Sklypo plotas – 5,41 ha, unikalus Nr. 2101-00090005. Veikla jokia nevykdoma.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. registruotos ir planuojamos 44
privačios namų valdos. Teritorijos plotas – apie
2,5 ha.
Sklypo paskirtis – kita, naudojimo b das –
visuomenin s paskirties teritorija. Sklypo plotas –
0,935 ha, unikalus Nr. 4400-1752-3238. Veikla
nevykdoma.
Mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorija.
Registruotos ir planuojamos 53 privačios namų
valdos, kurių plotas – apie 5,6 ha.
Mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorija.
Registruotos ir planuojamos 42 privačios namų
valdos. Teritorijos plotas – apie 5,2 ha.
Miesto viešosios teritorijos. kin veikla
nevykdoma.
Laivų statyba, laivų remontas ir modernizavimas,
uosto krovos darbai bei sand lių nuoma, metalo
konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas ir
cinkavimo paslaugos, techninio tiekimo bei
transporto paslaugos.
Du daugiaaukščiai gyvenamieji namai, registruoti
105 butai. Priskirto sklypo plotas – 0,794 ha,
unikalus Nr. 4400-0285-1609.
Trys dviaukščiai daugiabučiai gyvenamieji
namai. Registruoti 32 butai.
Kvartale randasi 17 gyvenamųjų daugiabučių ir
viešoji staiga – Klaip dos moksleivių saviraiškos
centras.

21. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose
ar teritorijose esančius žem s gelmi išteklius, dirvožem ; geologinius procesus ir reiškinius
(pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kuri duomenys kaupiami GEOLIS
(geologijos informacijos sistema) duomen baz je (https://epaslaugos.am.lt/).
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos
(GEOLIS) duomenų baz s informaciją, planuojamos kin s veiklos vietoje ir artimiausiose
gretimyb se (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir išžvalgytų žem s gelmių telkinių išteklių
(naudingų iškasenų, g lo ir mineralinio vandens vandenviečių), skaitant dirvožem , n ra. Planuojamos
veiklos teritorija randasi pramonin s paskirties žem s sklype, kurioje išvystyta antžemin inžinerin s
paskirties infrastrukt ra.
Geologinių reiškinių gretimoje aplinkoje (1 km spinduliu) neregistruota. Arčiausieji geologiniai
reiškiniai ir procesai Lietuvos Geologijos informacijos sistemoje (GEOLIS) registruoti už 2-3 km nuo
planuojamos kin s veiklos vietos (žr. žem lap žemiau 21.1. pav. ir aprašymą 21.1. lentel je).

21.1. pav. Planuojamos kin s veiklos vietos ir gretimybi geologini reiškini ir proces
žem lapis

Šaltinis: GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)
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21.1. lentel . Planuojamos kin s veiklos vietos ir gretimybi geologini reiškini ir proces
aprašymas
Žym jimas
žem lapyje
1

2

3

Reiškinio
pavadinimas

Vietos
aprašymas

Nuošliauža prie Kuršių nerijos
„meškos galvos šlaitas prie
kopos“
marių

Smil-15-02

Smiltyn je,
pietus nuo
gelb jimo
stoties

Smil-15-01

Smiltyn je,
pietus nuo
gelb jimo
stoties

Adresas ir
koordinat s
(LKS-94)
Neringos sav.,
NuošliaužaNeringos m.
nuogriuva.
X:6171388,
Nr. 239
Y:319403
Klaip dos m.
sav., Klaip dos
m., Smiltyn s
Griova. Nr. 428
g.
X:6176460,
Y:317775
Klaip dos m.
sav., Klaip dos
m., Smiltyn s
Griova. Nr. 427
g.
X:6176656,
Y:317767
Reiškinio tipas
ir numeris

Atstumas nuo
planuojamos
veiklos vietos
2 km
(pietvakarių
kryptimi)

3,7 km
(šiaur s vakarų
kryptimi)

3,9 km
(šiaur s vakarų
kryptimi)

Pagal Lietuvos Geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenis, ties planuojamos veiklos
vieta ir jo gretimyb se (1 km spinduliu) geotopų n ra registruota (žr. žem lap žemiau 21.2. pav.).

21.2. pav. Planuojamos kin s veiklos vietos ir gretimybi geotop žem lapis

Šaltinis: GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)
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22. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose
ar teritorijose esant kraštovaizd , jo charakteristik (vyraujantis tipas, nat ralumas,
mozaikiškumas, vairumas, kult rin s vertyb s, tradiciškumas, reikšm regiono mastu, estetin s
ypatyb s, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir
pad tis svarbiausi objekt atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacin s paskirties vietos), gamtin
karkas , vietov s reljef . Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio
konvencijos, Europos Tarybos ministr komiteto 2008 m. rekomendacij CM/Rec (2008)3
valstyb ms nar ms d l Europos kraštovaizdžio konvencijos gyvendinimo gairi nuostatomis
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypči aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „D l
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypči aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.
spalio 2 d. sakymu. Nr. D1-703 „D l Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“,
sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvin s strukt ros vairov s ir jos tip
identifikavimo
studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398),
kurioje
vertingiausios estetiniu poži riu Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros yra išskirtos šioje
studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros žem lapyje ir pažym tos
indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kuri vizualinis dominantiškumas yra a,
b, c.
Lietuvos kraštovaizdžio erdvin s strukt ros vairov s ir jos tipų identifikavimo studijos
pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žem lapyje (žr. žem lapio ištrauką 22.1. pav.),
P V teritorija pagal bendrąj gamtinio kraštovaizdžio pob d priskiriama pamario lygumo
kraštovaizdžio tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai – uosis. Pagal kraštovaizdžio sukult rinimo
pob d , P V teritorija priskiriama agrariniam urbanizuotam rajonui. Papildančios architekt rin s
kraštovaizdžio savyb s – urbanistinių kompleksų aukštingumas.

22.1. pav. Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotop žem lapio ištrauka

(vieša prieiga per internetą: http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Fiziomorfo.jpg)

Lietuvos kraštovaizdžio erdvin s strukt ros vairov s ir jos tipų identifikavimo studijos
pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros žem lapyje, planuojamos kin s veiklos
vietos (Klaip dos miesto vakarin dalis) vizualin strukt ra priskiriama 16 pamatiniam vizualin s
strukt ros tipui „V0H0 (DIV)“ ir pažym ta indeksu V0H0-a (žr. žem lapio išrašą 22.2. pav.). Ši
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vizualin strukt ra nepriskiriama vertingiausioms estetiniu poži riu Lietuvos kraštovaizdžio
strukt roms, atitinkančioms strukt ras, Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros žem lapyje
pažym tas indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a,
b, c. Planuojamoje kin s veiklos teritorijoje ir gretimose teritorijose n ra vertingų kraštovaizdžio,
gamtinio karkaso ar reljefo elementų.
Klaip dos valstybinio j rų uosto pietinių teritorijų kraštovaizd apsprendžia laivų krovos
kompanijų kin s veiklos akcentai. Smelt s pusiasalio vakarin dalis neužstatyta, ribotai apželdinta.
Kraštovaizdžio siluete dominuoja mažaaukštis užstatymas, aukštos tampos perdavimo linijų siluetas.
Regos taškų nuo Kuršių marių ir Neringos pus s atžvilgiu yra suformuotas estetiškai priimtinas
krantinių kordonas, su užstatymu priekrant je, vaizdas. Rytinę teritorijos dal pagyvina suformuotas
Malkų lankos pasienio kontrol s punkto infrastrukt ros objektų užstatymas, racionalus transporto
ryšių su miesto periferija suformavimas. Akcentu pietrytin je dalyje yra išsaugotas želdinių masyvas.
Vizualinę strukt r formuojantys veiksniai
Vertikalioji
Horizontalioji
s skaida
s skaida
Vizualinis
(erdvinis
(erdvinis
dominantiškumas
dispektiškumas)
atvirumas)

V0 – neišreikšta
vertikalioji
sąskaida
(lyguminis
kraštovaizdis su
1 lygmens
videotopais)

H0 –
vyraujančių
uždarų
nepražvelgiamų
erdvių
kraštovaizdis

a – kraštovaizdžio
erdvin je
strukt roje
išreikštas
vertikalių ir
horizontalių
dominantų
kompleksas

22.2. pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualin s strukt ros žem lapio išrašas
http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg

P V vieta, ties uosto krantine Nr. 121, randasi urbanizuotoje – pramonin je vietov je (UAB
„Kamineros krovinių terminalas“ teritorijoje), kurioje jau kelis dešimtmečius vykdoma pramonin ir
uosto veikla. Betarpiškai besiribojančioje P V teritorijoje vyrauja gamybiniai pastatai ir juos
aptarnaujanti infrastrukt ra, nepatenkanti gamtinio karkaso teritorijas. Planuojama kin veikla
netur tų neigiamos takos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų bei kitų aplinkos apsaugai
svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat netrikdytų augalų ir gyv nų migracijoms tarp jų. vertinus esamą
P V vietov s situaciją numatoma, kad planuojama kin veikla bendrai kraštovaizdžio strukt rai
takos netur tų.
P V vieta randasi vakarų Lietuvos dalyje, Klaip dos mieste, kur vietov je pagal Lietuvos
geologijos tarnybos valstybin s geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenis, vyrauja j rinis,
litorinos j ros reljefas, kur siterpia eolinis fliuvialinis reljefas, sąlygotas Smeltal s up s (žr. 22.3.
pav.).

82

22.3. pav. Lietuvos geomorfologinio žem lapio išrašas

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt)

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos
(GEOLIS) duomenų baz s informaciją, planuojamos kin s veiklos vietoje ir artimiausiose
gretimyb se (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir išžvalgytų žem s gelmių telkinių išteklių
(naudingų iškasenų, g lo ir mineralinio vandens vandenviečių), skaitant dirvožem , n ra (22.4. pav.).

22.4. pav. Lietuvos nauding j iškasen telkini žem lapio išrašas

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt)
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23. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose
ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, skaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos nat ralias buveines bei r šis, kurios
registruojamos
Saugom
teritorij
valstyb s
kadastro
duomen
baz je
(https://stk.am.lt/portal/) ir ši teritorij atstumus nuo planuojamos kin s veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Planuojamos kin s veiklos vykdymo vietoje saugomų teritorijų, apsaugos zonų n ra, mon s
teritorija su jomis nesiriboja. kin s veiklos vietoje nat ralių saugomų gamtinių ar dirbtinių biotopų
(buveinių) n ra. Arčiausiai veiklaviet s esančios saugomos teritorijos nustatomos pagal Saugomų
teritorijų valstyb s kadastrą (žr. 23.1. pav. žemiau).

23.1. pav. Saugom teritorij (objekt ) išsid stymas ties planuojamos kin s veiklos vieta 2 km
spinduliu (planuojamos veiklos vieta apskritimo viduryje)
Šaltinis: Saugomų teritorijų valstyb s kadastro vieša prieiga per internetą: https://stk.am.lt/portal/

Pagal Valstybin s saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų
valstyb s kadastro duomenis (žr. 23.1. lent.), ties planuojamos kin s veiklos vieta 2 km spinduliu
randasi keturios saugomos teritorijos: 1 – gamtinis draustinis, 2 – kompleksinis draustinis, 3 –
ekologin s apsaugos zona ir 4 – valstybinis nacionalinis parkas (žr. žemiau). Arčiausiai esanti
saugoma teritorija – Smelt s botaninis draustinis, kuris randasi vakarų kryptimi už 0,17 km nuo
planuojamos veiklaviet s.
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23.1. lentel . Ties planuojamos veiklos vieta esančios saugomos teritorijos pagal saugom
teritorij sisteminę klasifikacij
Saugom
teritorij
kategorijos

Atstumas nuo planuojamos kin s veiklos
vietos
Iki 500 m
Iki 1 km
Iki 2 km

Saugom teritorij tipai
Gamtiniai
Kult riniai
Geologiniai, geomorfologiniai,
pedologiniai, hidrografiniai,
telmologiniai, talasologiniai,
botaniniai, zoologiniai,
botaniniai-zoologiniai,
genetiniai
Archeologiniai, istoriniai,
etnokult riniai,
urbanistiniai/architekt riniai

Rezervatai

Gamtiniai

Draustiniai
Kult riniai

Konservacin s
apsaugos
prioriteto
teritorijos

Kompleksiniai

Kraštovaizdžio, kartografiniai

Geologiniai, geomorfologiniai,
hidrografiniai,
hidrogeologiniai, botaniniai,
zoologiniai
Paveldo
Archeologiniai,
objektai
mitologiniai/istoriniai,
Kult ros
memorialiniai,
paveldo
architekt riniai/inžineriniai,
dail s
 Bendrosios ekologin s apsaugos (miestų ir
kurortų, paj rio ir laukų, požeminių vandenų
(vandenviečių) paviršinio vandens telkinių,
agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto
apsaugos);
 Buferin s apsaugos (valstybinių parkų,
rezervatų ir draustinių, paveldo objektų
apsaugos);
Ekologin s
 Fizin s apsaugos (paveldo objektų, valstybinio
apsaugos
geodezinio pagrindo punktų, elektros linijų,
zonos
dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų
infrastrukt ros objektų apsaugos);
 Regimosios (vizualin s) apsaugos (paveldo
objektų, astronomijos observatorijų, aerodromų
bei kitų infrastrukt ros objektų apsaugos);
 Sanitarin s apsaugos (gamybinių ir komunalinių
objektų, žem s kio ( monių bei kitų kio ir
infrastrukt ros objektų apsaugos).
Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyv nijos,
Atkuriamieji
durpynų, požeminio vandens, kt. Atsinaujinančių
sklypai
ištekliams atkurti
S kliniams medynams ir kt. r šių nat raliems
Genetiniai
genetiniams ištekliams išlaikyti
sklypai

Smelt s
botaninis
draustinis

Smelt s
botaninis
draustinis

Smelt s
botaninis
draustinis

Alksnyn s
kraštovaizdžio
draustinis

Gamtos
paveldo

Ekologin s
apsaugos
prioriteto
teritorijos

Atkuriamosios
apsaugos
prioriteto
teritorijos

Kompleksin s
saugomos
teritorijos

Valstybiniai
parkai

Nacionaliniai
Regioniniai

Biosferos
monitoringo
teritorijos

Istoriniai nacionaliniai

Kuršių nerijos
ekologin s
apsaugos
prioriteto
zona

Kuršių nerijos
nacionalinis
parkas

Istoriniai regioniniai
Biosferos rezervatai
Biosferos poligonai

Detalus saugomų teritorijų, besiribojančių 2 km spinduliu, su planuojamos kin s veiklos vieta,
pateikiamas 23.2. lentel je.
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23.2. lentel . Atstumai nuo planuojamos kin s veiklos objekto iki saugom gamtini teritorij
rib

Saugom
teritorij
(objekt )
pavadinimas

Smelt s
botaninis
draustinis

Alksnyn s
kraštovaizdžio
draustinis

Kuršių nerijos
nacionalinis
parkas
Kuršių nerijos
ekologin s
apsaugos
prioriteto zona

Duomenys saugom teritorij valstyb s kadastre
Identifikavimo kodas 0210500000011;
Pob dis – gamtinis;
R šis – botaninis;
Reikšm – valstybinis;
Steigimo tikslas – išsaugoti retų r šių augalų augimvietes;
Steigimo data: 1988-02-29.
Identifikavimo kodas 0230100000195;
Pob dis – kompleksinis;
R šis – kraštovaizdžio;
Reikšm – konservacinio prioriteto funkcin zona - draustinis;
Steigimo tikslas – išsaugoti Alksnyn s kraštovaizdžio apylink s gamtin
kompleksą su apželdintu volin s formos didžiuoju kopag briu, kauburiuotosios ir
duburiuotos paj rio palv s kauburynu, paj rio apsauginiu kopag briu ir sm lynais,
Lietuvos raudonąją knygą rašytų augalų ir gyv nų r šių radavietes, Europos
bendrijos svarbos buveines;
Steigimo data: 1994-12-24.
Identifikavimo kodas 0600000000002; Reikšm – nacionalinis parkas; Steigimo
tikslas – išsaugoti vertingiausią gamtiniu bei kult riniu poži riu Lietuvos paj rio
kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu Europoje kopag briu bei etnokult rinio
paveldo vertybes; Steigimo data: 1991-04-23. Ši saugoma teritorija priskiriama
Natura 2000 tinklui.
Identifikavimo kodas 1210000000431; Plotas – 4946,962927 ha;
Funkcinio prioriteto zona – ekologin s apsaugos prioriteto zona; Steigimo tikslas
– Kuršių nerijos nacionalinio parko buferin apsauga; Steigimo data: 2008-06-13.

Atstumas nuo
planuojamos
kin s veiklos
vykdymo vietos
0,18 km
(vakarų,
pietvakarių
kryptimis)

1,3 km
(vakarų, šiaur s
vakarų kryptimis)

1,1 km
(vakarų, šiaur s
vakarų, pietvakarių
kryptimis)
1,2 km
(šiaur s vakarų,
vakarų ir
pietvakarių
kryptimis)

Kitų saugomų teritorijų (objektų) atstumas nuo planuojamos kin s veiklos vietos yra nutolę
daugiau nei 2 kilometrus. Atsižvelgiant planuojamos kin s veiklos pob d , saugomų teritorijų
(objektų) gamtosauginiai tikslai neb tų pažeidžiami. Veikla vykdoma pramonin je miesto teritorijoje,
kuri tiesiogiai nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar saugomais objektais, tod l poveikis
gamtin ms teritorijoms (objektams) nenumatomas.
Arčiausia ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos:
1. Buveini apsaugai svarbi teritorija - Kuršių nerija (identifikavimo kodas 1000000000215,
ES kodas – LTNER0005), kuri randasi 1,2 km vakarų kryptimi nuo planuojamos kin s veiklos vietos.
Šios saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas – apsaugoti gamtines buveines ir
kraštovaizdžio objektus: Užuomazgin s pustomos kopos (kodas 2110), Baltosios kopos (kodas 2120),
Pilkosios kopos (2130), Kopų varnauogynai (kodas 2140), Kopų gluosnynai (kodas 2170), Medžiais
apaugusios paj rio kopos (kodas 2180), Dr gnos tarpkop s (kodas 2190), Paj rio sm lynų tyruliai
(kodas 2320), taip pat siekiant išsaugoti gamtines augalų augimvietes.
2. Paukšči apsaugai svarbi teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (identifikavimo
kodas 1100000000057, ES kodas – LTKLAB001), 1,2 km vakarų kryptimi nuo planuojamos kin s
veiklos vietos. Šios saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: j rinių erelių
(Haliaeetus albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris);
migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir upinių žuv drų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių
mariose ir Baltijos j roje ir žiemojančių nuod gulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų
vietų Baltijos j roje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsauga.
Planuojamos kin s veiklos teritorija su Kuršių nerija tiesiogiai nesiriboja – skiria Kuršių marios,
tod l tiesioginio sąlyčio neturi. Kadangi planuojamos kin s veiklos vietoje „Natura 2000“ teritorijų
n ra, tai Valstybin s saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo
„Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga ir neteikiama.
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24. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose
ar teritorijose esanči biologinę vairovę:
Pagal Lietuvos erdvin s informacijos portalo (www.geoportal.lt/map) duomenis, P V vietoje ir
gretimuose žem s sklypuose biotopų, buveinių ( skaitant Europos Bendrijos svarbos nat ralias
buveines) n ra. Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstyb s kadastro duomenis, P V vietoje ir
gretimuose žem s sklypuose miškų, pievų (nat ralių ar dirbtinių), pelkių, jų buveinių ir jų apsaugos
zonų, juostų n ra. Vandens telkiniai aprašyti Informacijos 25 punkte. Pagal saugomų r šių
informacin s sistemos (SRIS) duomenų baz s (https://epaslaugos.am.lt/) duomenis, P V vietoje ir
gretimuose žem s sklypuose augalijos, grybijos ir gyv nijos, saugomų r šių augaviečių ir radaviečių
n ra. Biotopų - miškų, upių ar ežerų teritorijoje n ra. Objekto teritorijoje žem s gelmių išteklių n ra.
Kraštovaizdžio elementų n ra, teritorija neturi ištisin s želdinių dangos, auga pavieniai želdiniai
(medžiai, kr mai). Kraštovaizdžio apsaugos zonų nustatyta n ra, objekto teritorija su jomis nesiriboja.
Biotopų buveinių n ra.
25. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem s sklypuose
ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos poži riu teritorijas – vandens telkini
apsaugos zonas ir pakrant s apsaugos juostas, potvyni zonas (potvyni gr sm s ir rizikos
teritorij žem lapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstin region , požeminio
vandens vandenvietes ir j apsaugos zonas.
P V vieta tiesiogiai ribojasi su Kuršių mariomis (vandens telkinio kodas kataloge 0000700001). Daugiau nei už 100 m nuo P V (tiesiogiai nesiriboja) randasi Smeltal s upelio (vandens
telkinio kodas kataloge - 20010310) žiotys. Pagal Aplinkos apsaugos agent ros Lietuvos Respublikos
upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis, P V vietoje n ra nustatytų paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ar juostų (žr. 25.1. pav.). Taip pat n ra nustatytų paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonų ir pakrant s apsaugos juostų specialiųjų žem s ir miško naudojimo sąlygų.

25.1. Pav. P V teritorijoje esantys vandens telkiniai ir j apsaugos zonos ir juostos ribos
(Lietuvos upi , ežer ir tvenkini kadastro žem lapio ištrauka)
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agent ros Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras
(UETK), prieiga per internetą:
https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
Pagal Aplinkos apsaugos agent ros parengto Lietuvos priekrant s teritorijų užliejimų potvynių
gr sm s žem lapio duomenis, P V teritorija n ra potvynių gr sm s ir rizikos zonose (žr. 25.2. pav).
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25.2. pav. Lietuvos potvyni gr sm s ir rizikos žem lapio ištrauka

(Priekrant s užliejim scenarijai parodo, kokios priekrant s teritorijos gali b ti užliejamos esant 10%, 1% ir 0,1%
tikimybi vandens lygiams Baltijos j roje ir Kurši mariose)
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agent ra, prieiga per internetą:
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9744374741c2463080328164ef4e07f7

P V vieta ir gretimos teritorijos n ra priskiriamos karstinio regiono teritorijoms ir jose karstiniai
reiškiniai nevyksta. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenis, Lietuvos karstiniai reiškiniai vyksta
šiaur s Lietuvoje Biržų, Pasvalio, Panev žio ir Radviliškio rajonuose, kurie priskiriami šiaur s
Lietuvos karstiniam regiono teritorijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1991-12-24
nutarimą Nr. 589 „D l šiaur s Lietuvos karstinio regiono teritorijos ir intensyvaus karsto žemių
grupavimo nustatymo“ (žr. 25.3. pav).

25.3. Pav. Lietuvos karstinio rajono žem lapis

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt)
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Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos
(GEOLIS) duomenų baz s informaciją, planuojamos kin s veiklos vietoje ir artimiausiose
gretimyb se (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir išžvalgytų žem s gelmių telkinių išteklių
(naudingų iškasenų, g lo ir mineralinio vandens vandenviečių), skaitant dirvožem , n ra (22.4. pav.).
Taip pat n ra g lo ir mineralinio vandens vandenviečių gręžinių bei jų apsaugos zonų.
26. Informacija apie planuojamos kin s veiklos teritorijos ir gretim žem s sklyp ar
teritorij tarš praeityje, jeigu jose vykdant kinę veikl buvo nesilaikoma aplinkos kokyb s
norm (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teis s akt reikalavimus atlikto
ekogeologinio tyrimo rezultatus).
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos sistemos
(GEOLIS) duomenų baz s informaciją, P V teritorijoje n ra potencialių taršos židinių (rezervuarų,
sąvartynų, sand lių ir kt.) ir teritorijoje n ra vykdomi ekogeologiniai tyrimai (žr. 26.1. pav.). Apie
P V teritorijos taršą praeityje duomenų n ra.

26.1. Pav. Potenciali taršos židini ir ekogeologini tyrim žem lapio ištrauka
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų baz : (https://www.lgt.lt)

27. Planuojamos kin s veiklos žem s sklypo ar teritorijos išsid stymas rekreacini ,
kurortini , gyvenamosios, visuomenin s paskirties, pramon s ir sand liavimo, inžinerin s
infrastrukt ros teritorij atžvilgiu, nurodant atstumus nuo ši teritorij ir (ar) esam statini
iki planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Vykdant Klaip dos miesto bendrojo plano keitimą Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos
užsakymu 2016 m. buvo parengta esamos b kl s vertinimo studija (vieša prieiga per internetą:
https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000), kurioje buvo sudarytas Klaip dos miesto gyvenamųjų kvartalų
išsid stymo br žinys. Pagal gyvenamųjų kvartalų br žinio ištraukos (žr. 27.1. pav.) duomenis, ties
P V vieta 1 km spinduliu randasi penki gyvenamieji kvartalai ir viena gyvenamosioms teritorijoms
prilyginta zona. Gretimyb se vyrauja individualių gyvenamųjų namų kvartalai, apriboti Skirvyt s,
Ž kl s, Jurbarko, Tinklų, Nendrių, Vilnel s gatv mis (žr. 27.1. pav. žym jimus Nr. 3,4,5, ir 6).
Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g. 175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A, priskirti daugiabučių
pastatų gyvenamajam rajonui (žym jimas 27.1. plane Nr. 1). Arčiausiose P V vietos gretimyb se taip
pat randasi garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltel “, Ž kl s g. 15, 15K1, 15K2,
prilyginta gyvenamosioms teritorijoms (žym jimas 27.1. plane Nr. 2). Prie individualių gyvenamųjų
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namų kvartalų b tų galima priskirti sodininkų bendrijų kvartalus (teritorijas), kurie Klaip dos miesto
atveju pagal savo paskirt ir naudojimo b dą yra individual s vienbučiai gyvenamieji namai, skiriasi
tik teisintas žem s naudojimo b das. Pagal paskirt naudojamų sodų yra likę tik prie Smeltal s žiočių,
ties garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltel “.

27.1. pav. Gyvenam j teritorij br žinio išrašas

Šaltinis: Klaip dos miesto savivaldyb s administracija, prieiga per internetą:
https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000

Žym jimai plane:
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6

Aprašymas
(detalus teritorij aprašymas 27.2. pav. ir 27.1. lent.)
Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g. 175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A
Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltel “, Ž kl s g. 15, 15K1, 15K2, Klaip da.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skirvyt s, Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko gatv mis.
Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas Nendrių, Upelio ir Minijos gatv mis.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skirvyt s, Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko gatv mis.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir Vilnel s gatv mis.

Klaip dos mieste 2017 m. pradžioje gyveno 151227 gyventojai (pagal Lietuvos statistikos
departamento duomenis, http://www.stat.gov.lt). Greta P V vietos (2 km spinduliu) randasi 12
gyvenamųjų teritorijų – gyvenamųjų kvartalų ir pavienių namų (žr. žem lap žemiau 27.2. pav.). SAZ
ribos žem lapyje nustatytos pagal Klaip dos valstybinio j rų uosto teritorijos pietus nuo Senosios
Smiltel s g. detalųj planą, patvirtintą 2004 m. birželio 23 d. Klaip dos miesto savivaldyb s tarybos
sprendimu Nr. 1-247.
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27.2. pav. Arčiausios gyvenamosios teritorijos ir namai ties planuojamos kin s veiklos vieta
Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registrą

27.1. Lentel . Arčiausios gyvenamosios teritorijos ir j aprašymas ties planuojamos kin s
veiklos vieta
Žym jimas
plane
1

2
3

4

Gyvenamosios teritorijos aprašymas

Atstumas nuo
planuojamos
veiklaviet s

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Jurbarko ir Vilnel s gatv mis.

660 m

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Skirvyt s, Ž kl s, Tinklų ir Jurbarko
gatv mis.
Pavienis mažaaukštis gyvenamasis
namas, Jurbarko g. 43, Klaip da.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Nemuno, Ž kl s ir Marių gatv mis.
Tai arčiausiai esanti gyvenamoji
teritorija nuo P V.

300 m
600 m

230 m

5

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Nendrių, Upelio ir Minijos gatv mis.

600 m

6

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Jurbarko, Upelio ir Nendrių gatv mis.

610 m

7

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Kapitonų ir Jungų gatv mis.

1,5 km

8

Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Skunų, Kur nų ir Vikingų gatv mis.

1,3 km

9

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Irklų ir Vikingų gatv mis.

1,2 km
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Aprašymas
Registruotos 34 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3,5 ha.
Registruotos 39 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3,3 ha.
Registruoti 4 butai. Statinio unikalus Nr.
2193-0004-1011, teritorija nesuformuota.
Registruotos 22 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 2,1 ha.
Registruotos 22 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3 ha
Registruotos 33 privačios nam valdos.
Mažaaukščių privačių gyvenamųjų namų
teritorija. Teritorijos plotas – apie 3 ha.
Registruotos ir planuojamos 44 privačios
nam valdos. Mažaaukščių privačių
gyvenamųjų namų teritorija.
Registruotos ir planuojamos 53 privačios
nam valdos. Mažaaukščių gyvenamųjų
namų teritorija.
Registruotos ir planuojamos 42 privačios
nam valdos. Mažaaukščių gyvenamųjų
namų teritorija. Teritorijos plotas – apie 5,2
ha.

10

Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr.
144 ir 146, Klaip da.

11

Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno
g. 175, Senosios Smiltel s g. 1,3 ir 4A

480 m

12

Gyvenamųjų namų kvartalas, apribotas
Smiltel s gatve ir Taikos prospektu.

1,6 km

1,77 km

Registruoti 105 butai.
Du daugiaaukščiai gyvenamieji namai,
priskirto sklypo plotas – 0,794 ha, unikalus
Nr. 4400-0285-1609.
Registruoti 32 butai.
Trys dviaukščiai daugiabučiai gyvenamieji
namai.
Kvartale randasi 17 gyvenamųjų daugiabučių
ir viešoji staiga – Klaip dos moksleivių
saviraiškos centras.

Gretimyb se iki 2 km atstumu nuo P V vietos esančiose urbanizuotose teritorijose vyrauja
mažaaukščiai namai – privačios namų valdos, arčiausiai esantys daugiabučiai namai (gyvenamųjų
namų kvartalas, apribotas Smiltel s gatve ir Taikos prospektu) yra nutolę 1,6 km nuo P V vietos.
Arčiausiose gretimyb se – iki 1 km atstumu nuo P V vietos (iki Minijos ir Senosios Smiltel s
gatvių) esančių urbanizuotų teritorijų bendras namų kių skaičius – 186, iš kurių: privačių namų valdų
(registruotų ir planuojamų) – 150, butų skaičius – 36. Pagal Lietuvos statistikos departamento
paskutiniojo Lietuvos gyventojų ir b stų surašymo 2011 m. informaciją (skyrius „Namų kiai pagal
asmenų skaičių ir vidutin namų
kio dyd savivaldybėse“, prieiga per internetą:
https://osp.stat.gov.lt), Klaip dos mieste vidutinis namų kio dydis – 2,26 asmenys. Darant prielaidą,
kad privačiose namų valdose gali b ti rengta iki 2 gyvenamųjų b stų (namų kių), vidutinis asmenų
skaičius, tenkantis vienai privačiai valdai - 4,52, o vidutinis asmenų skaičius, tenkantis vienam butui –
2,26. Atsižvelgiant tai, orientacinis ties planuojama veiklaviete apgyvendintų teritorijų gyventojų
skaičius, vertinus gyventojus tiek privačiose valdose, tiek butuose - apie 750 gyventojų. Arčiausiai
P V vietos esanti urbanizuota teritorija (gyvenamasis kvartalas), apribotas Nemuno, Ž kl s ir Marių
gatv mis, randasi 230 m, atstumu, kur yra 22 namų valdos (apie 100 gyventojų).
28. Informacija apie planuojamos kin s veiklos žem s sklype ar teritorijoje esančias
nekilnojam sias kult ros vertybes (kult ros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios
registruotos Kult ros vertybi registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), j apsaugos reglament ir
zonas, atstum nuo planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas,
ribos).
Nekilnojamųjų kult ros vertybių išsid stymas gretutin se planuojamos kin s veiklos vietos
teritorijose pateikiamas nekilnojamųjų kult ros vertybių išsid stymo schemoje (žr. 28.1. pav.).

28.1. pav. Nekilnojam j kult ros vertybi išsid stymo schema
Šaltinis: Kult ros paveldo departamentas prie Kult ros ministerijos, Kult ros vertybių registro duomenų baz :
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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28.1. lentel . Nekilnojam j kult ros vertybi išsid stymas, ties P V vieta
Atstumas nuo planuojamos veiklos vietos (spinduliu)
Iki 1000 m

Nuo 1000 iki 1500 m

Nuo 1500 m iki 2000 m

Burinis j rų laivas „Lady Sophie“
Smelt s pradin mokykla
Smelt s senosios kapin s
Alksnyn s gynybinis
kompleksas
Karaliaus Vilhelmo kanalas
Bandužių, Žard s senov s gyvenviet

Detalus gretimyb se esančių nekilnojamųjų kult ros vertybių aprašymas pateikiamas žemiau
lentel je.
28.2. lentel . Gretimyb se esanči nekilnojam j kult ros vertybi aprašymas
Nekilnojamoji kult ros
vertyb

Burinis j rų laivas „Lady
Sophie“

Bandužių, Žard s senov s
gyvenviet

Smelt s pradin mokykla

Smelt s senosios kapin s

Alksnyn s gynybinis
kompleksas

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Aprašymas
Adresas: Klaip da, Nemuno g.;
Unikalaus objekto kodas: 40614; NKV apsaugos zona –
165 m2; Objekto vertyb pagal standart : pavienis
objektas;
Objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis;
registravimo registre data: 2016-10-11.
Adresas: Klaip da, J rininkų pr.; Unikalaus objekto
kodas: 31842; Objekto vertyb pagal standart : pavienis
objektas; Objekto reikšmingumo lygmuo: nacionalinis;
Plotas – 21,639 ha;
Verting j savybi pob dis: archeologinis; registravimo
registre data: 2008-04-24.
Adresas: Klaip da, Nemuno g. 145; Unikalaus objekto
kodas: 33607;
Objekto vertyb pagal standart : pavienis objektas;
Objekto reikšmingumo lygmuo: vietinis; Plotas – 0,2393
ha;
Verting j savybi pob dis: architekt rinis/istorinis;
registravimo registre data: 2010-01-18.
Adresas: Klaip da, Minijos g.;
Unikalaus objekto kodas: 40645;
Objekto vertyb pagal standart : pavienis objektas;
Plotas – 6,2292 ha;
Verting j savybi pob dis: istorinis/memorialinis;
registravimo registre data: 2016-10-21.
Adresas: Neringos sav., Neringa;
Unikalaus objekto kodas: 30540;
Objekto vertyb pagal standart : kompleksas;
Objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis; Plotas –
18,5791 ha;
Verting j savybi pob dis: architekt rinis/inžinerinis;
registravimo registre data: 2005-04-18.
Adresas: Klaip dos raj. sav.;
Unikalaus objekto kodas: 25965;
Objekto vertyb pagal standart : kompleksas;
Plotas – 18,5791 ha;
registravimo registre data: 2001-09-04.
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Atstumas nuo
planuojamos kin s
veiklos vykdymo vietos

0,025 km
(šiaur s kryptimi)

1,9 km
(pietvakarių kryptimi)

1,1 km
(šiaur s kryptimi)

1,0 km
(šiaur s kryptimi)

1,3 km
(vakarų kryptimi)

2,0 km
(pietų kryptimi)

Pagal Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Nekilnojamųjų kult ros vertybių
registro duomenis, ties P V vieta arčiausiai esanti nekilnojamoji kult ros vertyb randasi ne mažiau
kaip 10 m atstumu – pavienis objektas - Burinis j rų laivas „Lady Sophie“ Nemuno g. 42A, ties UAB
„Kaminera krovinių terminalas“ krantine Nr. 121 (žr. 28.2. pav.).
B rinio j r laivo „Lady Sophie“ ir P V vietos pad tis
@UAB Hnit-Baltic, 2017

B rinio j r laivo „Lady Sophie“ panoraminis vaizdas
@KPD, 2015

28.2. pav. Arčiausiai P V vietos esančios nekilnojamosios kult ros vertyb s aprašymas
B rinis j rų laivas „Lady Sophie“ (apie 13 m ilgio ir 3 m pločio), kaip nekilnojamoji kult ros
vertyb (kodas 40614), n ra pritaikytas viešai ekspozicijai, t.y. - n ra eksponuojamas ar kitaip
naudojamas pažintiniais tikslais. Nekilnojamųjų kult ros vertybių registre šiai kult ros vertybei
nustatyta 165 m2 apsaugos zona, kurią P V vieta nepatenka.
2 km spinduliu nuo planuojamos kin s veiklos vietos randasi šešios nekilnojamosios kult ros
vertyb s (aprašytos 28.2. lentel je), kurių individualiai nustatytas apsaugos zonas planuojama
veiklaviet nepatenka. Penkioms iš jų (Buriniam j rų laivui, KV kodas 40614, nustatyta individuali
apsaugos zona 165 m2) n ra nustatytos nekilnojamųjų kult ros vertybių individualios apsaugos zonos,
tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintomis
Specialiosiomis žem s ir miško naudojimo sąlygomis, taikomos normatyvin s apsaugos zonos
(nustatytos šių sąlygų XIX skyriuje): apsaugos nuo fizinio poveikio - 50 metrų ir vizualin s apsaugos 500 metrų. Planuojamos kin s veiklos teritorija nepatenka arčiausių nekilnojamųjų kult ros vertybių
apsaugos nuo fizinio poveikio (50 m) ar vizualin s apsaugos (500 m) zonas, kadangi šios
nekilnojamosios kult ros vertyb s nuo veiklaviet s nutolusios daugiau nei 500 m. P V veiklaviet taip
pat nepatenka šių nekilnojamųjų kult ros vertybių (objektų) vietov ms galimai nustatytas žmogaus
veiklos neigiamą poveik švelninančias tarpines apsaugos zonas. Kadangi P V vieta nepatenka kult ros
paveldo objektų ar jų apsaugos zonų ribas, tod l neigiamo poveikio šioms vertyb ms nesukels.
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI R ŠIS IR APIB DINIMAS
29. Apib dinamas ir vertinamas tik tinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir
visuomen s sveikatai, atsižvelgiant dyd ir erdvin mast (pvz., geografinę vietovę ir gyventoj ,
kuriems gali b ti daromas poveikis, skaiči ); pob d (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar
netiesioginis); poveikio intensyvum ir sud tingum (pvz., poveikis intensyv s tik paukšči
migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tik tinas tik avarij metu); tik tin poveikio pradži ,
trukmę, dažnum ir gr žtamum (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas
gali padidinti up s vandens debit , užlieti žuv nerštavietes, sukelti erozij , nuošliaužas); sumin
poveik su kita vykdoma kine veikla ir (arba) pagal teis s akt reikalavimus patvirtinta kin s
veiklos pl tra gretimose teritorijose (pvz., keli veiklos r ši vandens naudojimas iš vieno
vandens šaltinio gali sumažinti vandens debit , sutrikdyti vandens gyv nijos mitybos grandinę
ar vis ekologinę pusiausvyr , sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiek ), ir galimybes
išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam keli :
29.1. Poveikis gyventojams ir visuomen s sveikatai, skaitant galim poveik gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai d l fizikin s, chemin s (atsižvelgiant fonin užterštum ),
biologin s taršos, kvap (pvz., vykdant veikl , susidarys didelis oro teršal kiekis d l kuro
naudojimo, padid jusio transporto srauto, gamybos proceso ypatum ir pan.).
Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas pateiktas Informacijos 11 punkte), kad
arčiausioje gamtin s ir gyvenamosios aplinkos ore nei vienas numatomas kin s veiklos metu
aplinkos orą išmesti teršalas (geležies oksidas, mangano oksidas, azoto oksidas (azoto dioksidas) ir
anglies monoksidas) neviršytų ribinių verčių, nustatytų Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto
dioksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalel mis ir ozonu normose, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
liepos 7 d. sakymu Nr. D1-585/V-611, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. sakymu Nr. D1-329/V-469 patvirtintų
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių. Atsižvelgiant tai daroma išvada, kad P V netur tų neigiamo poveikio aplinkos orui ir žmonių
sveikatai ir, net esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms, neviršytų leistinų ribinių verčių gamtin s
aplinkos ir gyvenamosios aplinkos ore.
Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ nereglamentuoja numatomų išmesti teršalų - geležies
oksidų, mangano oksidų, azoto oksidų (azoto dioksido) ir anglies monoksido kvapų slenkstinių verčių.
Kadangi P V metu išmetamiems teršalams n ra reglamentuotų kvapo slenksčio verčių, tai Europiniai
kvapo vienetai nenustatomi ir nevertinami. Kadangi Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 n ra
nustatytos kvapo slenksčio vert s numatomiems išmesti teršalams, tai daroma išvada, kad P V
netur tų neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.
P V skleidžiamo triukšmo (ekvivalentinis garso sl gio) lygis (detalus aprašymas pateiktas
Informacijos 13 punkte) gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33 : 2011 (1 lentel s 4 punkte) nustatyto gyvenamųjų pastatų
(namų) ir visuomenin s paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso sl gio lygio dienos metu (6.00
– 18.00 val.) - 55 dBA. Nustatytos sanitarin s zonos (SAZ) ribose – (arčiausiame SAZ taške už 230 m
nuo P V) ir ties arčiausiu gyvenamuoju kvartalu (apribotu Nemuno, Ž kl s ir Marių gatv mis)
triukšmo lygis b tų 41,6 dBA, kas neviršytų 55 dBA ribin s vert s. P V skleidžiamo triukšmo
(ekvivalentinio garso sl gio) lygis neviršytų foninių triukšmo lygių arčiausiuose gyvenamos ir
visuomenin s paskirties pastatų aplinkoje. P V takojamo triukšmo lygis nagrin tų vertinimo taškų
aplinkoje b tų mažesnis už šiose vietov se esant fonin triukšmą. Atsižvelgiant tai, daroma išvada,
kad planuojamos kin s veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis neviršytų didžiausių leidžiamų
akustinio triukšmo ribinių verčių dienos (Ldienos), vakaro (Lvakaro) ir nakties (Lnakties) metu taikomų
gyvenamajai teritorijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13
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sakymo Nr. V-604 „D l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais.
Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršytų nustatytų leistinų
triukšmo normų gyvenamojoje aplinkoje.
vertinus pateiktą informaciją apie planuojamos veiklos galimą poveik aplinkai ir visuomen s
sveikatai galima teigti, kad vykdoma tiesiogin veikla, laikantis teis s aktų reikalavimų, nedarytų
neigiamo poveikio visuomen s sveikatai, skaitant galimą neigiamą poveik gyvenamajai, rekreacinei,
visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomen s sveikatai d l fizikin s, chemin s, biologin s
taršos.
29.2. Poveikis biologinei vairovei, skaitant galim poveik nat ralioms buvein ms d l j
užstatymo arba kitokio pob džio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo
pokyčio, mišk suskaidymo, želdini sunaikinimo ir pan.; galimas nat rali buveini tip plot
sumaž jimas, saugom r ši , j augavieči ir radavieči išnykimas ar pažeidimas, galimas
reikšmingas poveikis gyv n maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui.
Poveikis biologinei vairovei nenumatomas. Planuojama kin veikla ir P V vieta betarpiškai
neb tų susijusi su poveikiu biologinei vairovei, gamtos išteklių naudojimu ar poveikiu nat ralioms
buvein ms.
29.3. Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoms. Kai planuojam kinę veikl numatoma gyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar
„Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos kin s veiklos organizatorius ar PAV
dokument reng jas, vadovaudamasis Plan ar program ir planuojamos kin s veiklos
gyvendinimo poveikio steigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguž s
22 d. sakymu Nr. D1-255 „D l Plan ar program ir planuojamos kin s veiklos gyvendinimo
poveikio steigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agent rai Valstybin s saugom teritorij tarnybos
prie Aplinkos ministerijos ar saugom teritorij direkcijos, kurios administruojamoje
teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija
priskirta Lietuvos Respublikos saugom teritorij statymo nustatyta tvarka (toliau – saugom
teritorij institucija), išvad d l planuojamos kin s veiklos gyvendinimo poveikio Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo.
Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
nenumatomas (žr. Informacijos 23 punkte). Dirvožemis ir žem naudojama nebus. P V numatoma ne
krante, o ties krantine, kuri n ra grunto bei dirvožemio. P V veikla nesusijusi su gamtinių
komponentų ar gamtos išteklių naudojimu.
29.4. Poveikis žemei (jos paviršiui ir gelm ms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, d l chemin s
taršos; d l numatom didel s apimties žem s darb (pvz., kalv nukasimo, vandens telkini
gilinimo); gausaus gamtos ištekli naudojimo; pagrindin s žem s naudojimo paskirties
pakeitimo.
P V žem s (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio teršimo, galinčio užteršti požeminius
vandenis, nevyktų, kadangi P V b tų vykdoma ant krantin s, turinčios skysčiams nelaidžią dangą
(betono plokšt s). P V metu chemin tarša, didel s apimties žem s darbai (pvz., kalvų nukasimas,
vandens telkinių gilinimas), gausus gamtos išteklių naudojimas, pagrindin s žem s naudojimo
paskirties pakeitimas nenumatomas.
29.5. Poveikis vandeniui, paviršini vandens telkini apsaugos zonoms ir (ar) pakrant s
apsaugos juostoms, j ros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam
režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai).
Poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrant s apsaugos
juostoms, j ros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui,
žvejybai, navigacijai, rekreacijai) nenumatomas. Gamybinių ar buitinių nuotekų susidarymas
nenumatomas. Nuo eksploatuojamos ties krantine Nr. 121 atviros aikštel s (1306 m2) susidarytų
paviršin s (lietaus) nuotekos, kurios b tų surenkamos UAB „Kamineros krovinių terminalas“
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teritorijoje esančius lietaus nuotekų tinklus (žr. Informacijos 10 punktą). UAB „Demeksa“ tiesiogiai
lietaus nuotekų aplinką neišleistų, kadangi neeksploatuoja nuotekų tinklų. Teritorijos dalyje (1306
m3), esančioje ties krantine Nr. 121, kaip ir visoje UAB „Kamineros krovinių terminalas“ atviroje
teritorijoje, Nemuno g. 42A, Klaip da ( m. kodas 30296245) yra rengti ir funkcionuoja lietaus
nuotekų surinkimo ir valymo tinklai (žr. 10.1. pav. tinklų schemą). Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašas d l inžinerinių statinių Nemuno g. 42A, Klaip da (vandentiekis ir
lietaus nuotekų tinklai) pridedamas Informacijos 3 priede. Paviršin s nuotekos, susidarančios ant
atviros aikštel s ties krantine Nr. 121, yra surenkamos, valomos ir išleidžiamos gamtinę aplinką Kuršių marias pro UAB „Kamineros krovinių terminalas“ eksploatuojamą lietaus nuotekų išleistuvą
Nr. 1, koordinat s X-6173184, Y-320765 (žr. 10.1. pav.). UAB „Kamineros krovinių terminalas“ yra
nustatyti nuotekų užterštumo normatyvai Aplinkos apsaugos agent ros 2014-07-15 išduotame (201510-13 pakeistame) taršos leidime Nr. (11.2)-30-156/2010/TL-KL.1-4/2014 (taršos leidimo prieiga per
internetą: http://gamta.lt/files/Kaminera.pdf ). UAB „Kamineros krovinių terminalas“ vykdo
išleidžiamų aplinką (Kuršių marias) paviršinių (lietaus) nuotekų ( skaitant nuotekų (patenkančių taip
pat ir nuo UAB „Demeksa“ laivų perdirbimo renginio) kokyb s parametrų kontrolę pagal nustatytą
monitoringo programą.
Pagal Aplinkos apsaugos agent ros Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro
duomenis, P V vietoje n ra nustatytų paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar juostų (žr.
Informacijos 25 punktą). Taip pat n ra nustatytų paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrant s apsaugos juostų specialiųjų žem s ir miško naudojimo sąlygų.
P V poveikis žvejybai, navigacijai ir rekreacijai nenumatomas, kadangi P V vietoje ir
arčiausiose gretimyb se rekreacinių zonų, žvejybos plotų ar navigacijos hidrotechninių renginių n ra.
Perdirbimui atplukdomi laivai b tų plukdomi per Klaip dos j rų uostą naudojantis esamais
laivininkyst s keliais, tod l laivininkystei nekliudytų. Hidrologiniam režimui P V poveikio neb tų,
kadangi nenumatoma keisti esamos akvatorijos (ties j rų uosto krantine Nr. 121) hidrotechninių
renginių b kl s, taip pat nenumatoma rengti naujų hidrotechninių renginių.
29.6. Poveikis orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui).
Neigiamas poveikis nenumatomas. Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas
pateiktas Informacijos 12 punkte), kad arčiausioje gamtin s ir gyvenamosios aplinkos ore nei vienas
numatoma P V metu aplinkos orą išmesti teršalas (geležies oksidas, mangano oksidas, azoto oksidas
(azoto dioksidas) ir anglies monoksidas) neviršytų ribinių verčių, nustatytų Aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu, azoto dioksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalel mis ir ozonu
normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. sakymu Nr. D1-585/V-611, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. sakymu Nr. D1329/V-469 patvirtintų teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus,
sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių
aplinkos oro užterštumo verčių. Atsižvelgiant tai daroma išvada, kad P V netur tų neigiamo
poveikio aplinkos orui ir žmonių sveikatai ir, net esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms, neviršytų
leistinų ribinių verčių gamtin s aplinkos ir gyvenamosios aplinkos ore. Taip pat netur tų neigiamo
poveikio vietov s aplinkos orui bei mikroklimatui.
29.7. Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetin mis, nekilnojamosiomis kult ros ar
kitomis vertyb mis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu d l reljefo form keitimo
(pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui.
Poveikis nenumatomas. Artimiausiose P V gretimyb se kraštovaizdžio elementų n ra. P V
teritorija randasi urbanizuotoje – pramonin je vietov je (UAB „Kamineros krovinių terminalas“
komplekso teritorija), kurioje vyrauja gamybiniai pastatai ir juos aptarnaujanti j rų uosto
infrastrukt ra, nepatenkanti gamtinio karkaso teritorijas. Planuojama kin veikla netur tų neigiamos
takos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų bei kitų aplinkos apsaugai svarbių teritorijų ar
buveinių, taip pat netrikdytų augalų ir gyv nų migracijoms tarp jų. vertinus esamą P V vietov s
situaciją numatoma, kad planuojama kin veikla bendrai kraštovaizdžio strukt rai takos netur tų.
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29.8. Poveikis materialin ms vertyb ms (pvz., nekilnojamojo turto (žem s, statini )
pa mimas visuomen s poreikiams, poveikis statiniams d l veiklos sukeliamo triukšmo,
vibracijos, d l numatom nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojim ).
planuojamos kin s veiklos vietai esančios nustatytos SAZ ribas (t.y. – bendrai Klaip dos uosto
teritorijai nustatytas SAZ ribas, žr. Informacijos 20 punktą) nepatenka nei viena teritorija ( skaitant
gyvenamosios ir visuomenin s paskirties), kurioms teis s aktais atsirastų prievol nusistatyti ir
registruoti specialiąsias naudojimo sąlygas. Taip pat P V vietos SAZ ribas nepatenka kitoms
teritorijoms nustatytos SAZ ribos (pvz., maisto gamybos monių ir pan.), kas nesudaro pagrindo keisti
gretimų teritorijų naudojimo režimo. Pastatų ar žem s sklypų pa mimas nenumatomas, papildomas
esamų uosto inžinerinių infrastrukt ros elementų (elektros tinklų, vandentiekio ir kitų komunikacijų)
pl timas d l P V nenumatomas, nes P V sitektų esančius teritorijoje infrastrukt ros paj gumus.
Triukšmo ir oro taršos lygiai neviršytų nustatytų ribinių verčių, tod l gretimų teritorijų ir objektų
materialinei vertei P V netur tų.
29.9. Poveikis nekilnojamosioms kult ros vertyb ms (kult ros paveldo objektams ir (ar)
vietov ms) (pvz., d l veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žem s naudojimo b do ir reljefo
pokyči , užstatymo).
Arčiausiai esanti nekilnojamoji kult ros vertyb randasi už 15-20 m – pavienis objektas - Burinis
j rų laivas „Lady Sophie“ Nemuno g. 42A, ties UAB „Kaminera krovinių terminalas“ krantin mis (žr.
Informacijos 28 punktą). B rinis j rų laivas „Lady Sophie“ (apie 13 m ilgio ir 3 m pločio), kaip
nekilnojamoji kult ros vertyb (kodas 40614), n ra pritaikytas viešai ekspozicijai, t.y. - n ra
eksponuojamas ar kitaip naudojamas pažintiniais tikslais. Nekilnojamųjų kult ros vertybių registre šiai
kult ros vertybei nustatyta 165 m2 apsaugos zona, kurią P V vieta nepatenka. 2 km spinduliu nuo
planuojamos kin s veiklos vietos randasi šešios nekilnojamosios kult ros vertyb s (aprašytos 28.2.
lentel je), kurių individualiai nustatytas apsaugos zonas planuojama veiklaviet nepatenka. Penkioms
iš jų (Buriniam j rų laivui, KV kodas 40614, nustatyta individuali apsaugos zona 165 m2) n ra nustatytos
nekilnojamųjų kult ros vertybių individualios apsaugos zonos, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis žem s ir miško naudojimo
sąlygomis, taikomos normatyvin s apsaugos zonos (nustatytos šių sąlygų XIX skyriuje): apsaugos nuo
fizinio poveikio - 50 metrų ir vizualin s apsaugos - 500 metrų. Planuojamos kin s veiklos teritorija
nepatenka arčiausių nekilnojamųjų kult ros vertybių apsaugos nuo fizinio poveikio (50 m) ar
vizualin s apsaugos (500 m) zonas, kadangi šios nekilnojamosios kult ros vertyb s nuo veiklaviet s
nutolusios daugiau nei 500 m. P V veiklaviet taip pat nepatenka šių nekilnojamųjų kult ros vertybių
(objektų) vietov ms galimai nustatytas žmogaus veiklos neigiamą poveik švelninančias tarpines apsaugos
zonas. Kadangi P V vieta nepatenka kult ros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų ribas, tod l neigiamo
poveikio šioms vertyb ms nesukels.
Atsižvelgiant planuojamos kin s veiklos pob d ir vietą, gretimoms nekilnojamosioms kult ros
vertyb ms neigiamas poveikis nenumatomas, kadangi nekilnojamųjų kult ros vertybių kraštovaizdžiui
ar optimaliai jų apžvalgai planuojama kin veikla poveikio netur tų.
30. Galimas reikšmingas poveikis Informacijos 29 punkte nurodyt veiksni s veikai.
Veiksnių, nurodytų 29 punkte, tarpusavio sąveikos poveikis nenumatomas. Veiksniai, nurodyti 29
punkte, nepasižymi sąveikos (sinergijos) efektu, tod l kartu arba atskirai netur tų neigiamo poveikio
aplinkai ar žmonių sveikatai bei gamtos komponentams.
31. Galimas reikšmingas poveikis Informacijos 29 punkte nurodytiems veiksniams, kur
lemia planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j vyki (pvz., dideli
pramonini avarij ir (arba) ekstremali j situacij ).
prastinės veiklos metu poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, j rų aplinkai (paviršinio ir
požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai) nenumatomas.
Nuotekų išleidimas vandens telkinius (paviršinius, požeminius) nevyktų. Dirvožemio teršimo,
galinčio užteršti požeminius vandenis, nevyktų, kadangi P V b tų vykdoma ant krantin s, turinčios
skysčiams nelaidžią dangą (betono plokšt s). P V vieta – akvatorija ties Klaip dos j rų uosto krantine
Nr. 121 bei atvira teritorija ant krantin s – n ra žvejybos, rekreacijos ar pakrant s gamtin s teritorijos,
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tod l poveikis pastarosioms negalimas. prastin s veiklos metu j ros ir pakrant s komponentams
neigiamas poveikis nenumatomas.
Avarijos ir (ar) incidentų metu galimas poveikis. Pagal Klaip dos uosto veiklos praktiką, uosto
teritorijoje ir akvatorijoje dažniausiai vykdavo ir didžiausia rizika pasižymi naftos ir ja užterštų
vandenų išsiliejimai/prapylimai/nutek jimai. Atsižvelgiant
tai, d l planuojamos kin s veiklos
avarijos ar incidentų metu galimi šie aplinkos teršimo atvejai (žr. 31.1. lent.):
31.1. lentel . Teršimo incidentai ir juos lemiantys rizikos veiksniai
Teršimo incidentus
lemiantys
veiksniai

Technin s

Personalo veiksmai

Gamtin s

Trečiųjų asmenų
veiksmai

Teršimo incidentai
Incidentai, d l kuri vyksta tarša uosto
Incidentai, d l kuri vyksta tarša krante
akvatorij
(krantin se)
Naftos, pavojingų medžiagų ar atliekų bei
Naftos ir kitų teršiančių medžiagų
nuotekų išsiliejimas uosto akvatoriją
perpumpavimo metu (iš perdirbamo laivo
perpumpavimo (iš perdirbamo laivo krantinę)
autocisterną) patekimas ant krantin s
metu tr kus perpumpavimo žarnoms ar tr kus
paviršiaus tr kus perpumpavimo žarnoms ar
jungtims.
tr kus jungtims kranto pus je.
Nutr kus k limo krano elementams (lynams,
Naftos išsiliejimas krantin je sugedus
kabliams, strypams) akvatoriją nukrenta
naudojamai technikai.
keliamos pavojingos medžiagos ar atliekos arba
keliama apatin laivo korpuso dalis.
Švartuojamo rengiamo perdirbti laivo susid rimas
su kitu laivu ar hidrotechniniu renginiu;
Pavojingų medžiagų ir atliekų prasipylimai
Neatsargus pavojingų medžiagų ir atliekų
d l nesandarių pakuočių sand liavimo
sand liavimas viršutiniame perdirbamo laivo
vietoje.
denyje, ko pas koje pastarosios patenka
Pakrovimo metu neužtikrinamas pavojingų
akvatoriją.
medžiagų ir atliekų pakuočių sandarumas
Tyčiniai akvatorijos taršos veiksmai.
d l ko medžiagos išsipila.
Neatsargus ugnies darbų (pjovimo dujomis)
Išpumpuojant lietaus nuotekas iš
vykdymas, ko pas koje kyla gaisras ar sprogimas
perdirbamo laivo krantinę d l neatidumo
perdirbamame laive.
persipila talpykla.
Perdirbamo laivo korpuso konstrukcijų
pažeidimai, vykdant išmontavimo darbus d l ko
perdirbamas laivas netenka stovumo.
Stiprių li čių metu nuo krantin s paviršiaus
nuplaunamos užterštos pavojingomis
Audros metu apverčiamos krantin je
medžiagomis ir atliekomis nuotekos.
laikomų pavojingų medžiagų ir atliekų
Štormo, audros ar bangavimo metu užpilama
pakuot s, ko pas koje medžiagos pasklinda
perdirbamo laivo apatin korpuso dalis arba visas
teritorijoje.
korpusas, ko pas koje apatinis korpusas arba
visas perdirbamas laivas paskęsta.
Trečiųjų asmenų valdomų plaukiojamų priemonių Teršiančių medžiagų ir atliekų išsipylimas
susid rimas su perdirbamu laivu, kur pažeidus
netinkamai pakraunant pavojingas
korpusą pavojingi skysčiai patenka akvatoriją.
medžiagas ir atliekas transporto priemones.

D l užterštų vandenų išsiliejimo iš demontuojamo laivo galimas lokalus akvatorijos užteršimas
naftos ir jos skilimo produktais, kas gal tų sukelti lokalų nepageidaujamą (kenksmingą) poveik
vandens aplinkai – toksin poveik vandens organizmams. Klaip dos uosto akvatorija d l pakankamai
intensyvios kin s veiklos nepasižymi didele biologine vairove, tačiau teršimo incidentų metu
akvatoriją išsilieję naftos produktai tur tų lokalų neigiamą ekologin poveik priekrant s, esančios už
P V teritorijos ribų, augalijai, akvatorijos hidrobiontams bei rekreacinei aplinkai – papl dimiams. Be
to, Klaip dos sąsiauris pasižymi pakankamai intensyvia vandens apykaita tarp Baltijos j ros ir Kuršių
marių, ko pas koje naftos pl vel (savalaikiai ir tinkamai nesurinkta) gali su vandens srove pasklisti už
Klaip dos sąsiaurio ribų. Avarijos/incidentų atveju naftos pl vel sklistų vyraujančia šiaur s vakarų
kryptimi link Klaip dos sąsiaurio pradžios (uosto vartų). Šiuo atveju, Klaip dos sąsiaurio priekrant s
užteršimas naftos produktais b tų mažai tik tinas, tačiau d l vyraujančios šiaur s vakarų krypties
t km s, naftos šleifas b tų nešamas Baltijos j rą. vykus teršimo incidentui (avarijai), kurių metu
nafta išsilietų uosto akvatoriją rudens-žiemos sezono metu, naftos d m s dreifas jud tų pietų kryptimi
Malkų lankos. Klaip dos sąsiauryje srov s nukreiptos link farvateriu, ties kuriuo srovių greičiai
did ja, tod l labiausiai tik tina, kad naftos d m s dreifuotų link farvaterio linijos (ties Klaip dos
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sąsiaurio viduriu), kur toliau jud tų arba šiaur s kryptimi link uosto vartų, arba pietų kryptimi link
Kiaul s nugaros salos rytin s pakrant s. Tiek rudens-žiemos, tiek pavasario-vasaros sezonais,
vyraujančios t km s kryptys Klaip dos sąsiauryje n ra statmenai (ar artimai statmenai krypčiai)
nukreiptos priekrantę, tod l pakrančių užterštumas naftos produktais mažai tik tinas. Ant uosto
krantinių išsiliejusi nafta, pavojingos medžiagos ar atliekos neigiamo poveikio aplinkai netur tų,
kadangi veiklos vykdymo vietos krantin se yra sumontuoti paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo
sistemos (naftos gaudykl ), kurias patektų skysčiai nuo krantinių paviršiaus.
Avarijų ir (ar) incidentų tikimybės ir tikėtini teršimo mastai
Teršimo mastai vertinami atsižvelgiant du galimus rizikos veiksnius: 1 - perdirbamo laivo
hermetiškumo praradimas (korpuso, talpyklų mechaniniai pažeidimai) ir 2 - renginių ar rangos
gedimas bei rangos eksploatavimo pažeidimai vykdant medžiagų k limo, krovos darbus, medžiagų
surinkimą perpumpavimo žarnomis ir kt. (žr. 31.2. lent.).
31.2. Lentel . Tik tini teršimo mastai pagal avarij /incident pob d
Teršimo avarijos/incidento pob dis

Tik tinas
teršimo mastas

Perpumpavimo sistemos (iš
perdirbamo laivo krantinę) gedimai ir
netinkamas eksploatavimas

Iki 1 m3

K limo rangos ir mechanizmų
gedimai ir netinkamas eksploatavimas

Nuo 1 iki 3 m3

Dalinis perdirbamo laivo korpuso
hermetiškumo praradimas d l
mechaninių pažeidimų

Nuo 3 iki 11 m3

Visiškas perdirbamo laivo ar dalinai
demontuoto laivo apatin s dalies
korpuso paskendimas
Naftos, pavojingų medžiagų ar atliekų
(pvz., lijalinių vandenų, panaudotos
alyvos ir kt.) išsiliejimas uosto
krantin se.

Iki 23 m3

Iki 0,4 m3

Teršianči medžiag apimči nustatymas
Perpumpavimo rangai netekus sandarumo ar vykstant
tiesioginiam nuot kiui iš žarnos, galima tarša (pagal rangos
našumą) – iki 7 m3/val. Incidento likvidavimo priemon s
(siurblio sustabdymas bei ir žarnos atjungimas) numatomos
per 5-8 min. laikotarp .
Laivo eksploatacinių medžiagų (kuro, naftos dumblo ir kt.)
likučiai surenkami 1 m3 talpos konteiner , kuris kranu
iškeliamas iš laivo.
Perdirbamo laivo eksploatacinių medžiagų likučiai yra
minimal s arba jų n ra. Tačiau pro korpuso ertmes gali
ištek ti užterštas vanduo su krituliais, susidaręs ant laivo
1306 m2 ploto paviršiaus, kai paros kritulių kiekis – nuo 3 iki
6 mm.
Laikoma, kad viename standartiniame (2500 t LDT) laive
gali b ti iki 23 t naftos produktų ir kitų teršiančių medžiagų
(naftos dumblo, filtrato ir pan.).
Labiausiai tik tina, kad vienu metu išsiliejimai vyktų iš 1-2
(0,2 m3 talpos) metalinių statinių, ko pas koje ant krantin s
paviršiaus patektų iki 0,4 m3 naftos, pavojingų medžiagų ar
atliekų.

Skirtingas teršimo avarijų/incidentų pob dis ir su tuo susijęs galinčių išsilieti naftos, pavojingų
medžiagų ar atliekų kiekis, takoja užteršto uosto akvatorijos ploto dyd (žr. grafiką žemiau 31.1. pav.).

31.1. Pav. Naftos produktais užterštos akvatorijos ploto priklausomyb nuo išsiliejusi teršal
kiekio
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Tik tinas didžiausias išsiliejusios naftos kiekis iki 23 m3 perdirbamo laivo paskendimo ar
sudužimo atveju. Išsiliejus visam galimam perdirbame laive esančios naftos kiekiui, naftos pl vel
pasklistų apie 2,3 ha (23000 m2) plote (laikant, kad naftos pl vel s storis b tų 1 mm). Šis atvejis yra
mažiausiai tik tinas, kadangi net perdirbamam laivui paskendus jo talpyklos, patalpos ir ertm s išlaiko
pakankamą sandarumą ir ne visas jose esančios medžiagos patenka akvatoriją. Be to, rengiamo
perdirbti ar perdirbamo laivo eksploatacinių medžiagų (sistemose) likučiai yra minimal s arba jų
neb na iš viso. Labiau tik tinas atvejis – vykus daliniam laivo korpuso pažeidimui (pvz., korpuse
atsiranda plyšys), naftos išsiliejimo apimtys gali svyruoti nuo 3 iki 11 m 3, ko pas koje naftos pl vel
pasklistų 0,3 – 1,1 ha (3000 - 11000 m2) uosto akvatorijos plote. Tačiau ir šiuo atveju, perdirbamo
laivo korpusui dalinai netekus sandarumo, talpyklose esanti nafta, pavojingos medžiagos ar atliekos
(pvz., lijaliniai vandenys ar užterštos lietaus nuotekos, patekusios
laivo apatines sekcijas)
perpumpuojama autocisterną ant krantin s, tod l galimas taršos mastas b tų mažesnis. Labiausiai
tik tini taršos nafta, pavojingomis medžiagomis ar atliekomis teršimo incidentų atvejai –
perpumpavimo sistemos hermetiškumo pažeidimas bei d l k limo (krovos krano) rangos
eksploatavimo pažeidimai. Šių teršimo incidentų metu didžiausias išsiliejusios naftos kiekis b tų iki 3
m3 (k limo rangos pažeidimo atveju) ir iki 1 m3 – perpumpavimo sistemos sandarumo pažeidimo
atveju. Šiuo atveju naftos pl vel pasklistų 0,3 ha (3000 m2) uosto akvatorijos plote. P V vykdytojo
teršimo incidentų, susijusių su kin s veiklos procesais, rizikos vertinimas pateiktas 31.2. lent.
31.2. lentel . Veiklos vykdytojo teršimo incident , susijusi su kin s veiklos procesais, rizikos
vertinimas
Teršimo incident galimi atvejai
Perpumpavimo sistemos (iš perdirbamo
laivo krantinę) gedimai ir netinkamas
eksploatavimas
K limo rangos ir mechanizmų gedimai ir
netinkamas eksploatavimas
Dalinis perdirbamo laivo korpuso
hermetiškumo praradimas d l mechaninių
pažeidimų
Visiškas perdirbamo laivo ar dalinai
demontuoto laivo apatin s dalies korpuso
paskendimas
Naftos, pavojingų medžiagų ar atliekų (pvz.,
lijalinių vandenų, panaudotos alyvos ir kt.)
išsiliejimas uosto krantin se.

Tik tinas teršimo
mastas

Pasekmi mastas

Incidento/
avarijos tikimyb

Iki 1 m3

Ribotas

Tik tina. Kartą per
1-10 metų

Nuo 1 iki 3 m3

Ribotas

Tik tina. Kartą per
1-10 metų

Nuo 3 iki 11 m3

Ribotas

Tik tina. Kartą per
1-10 metų

Iki 23 m3

Labai didel s

Visiškai tik tina.
Kartą per 10-100
metų.

Iki 0,4 m3

Nereikšmingos

Tik tina. Kartą per
1-10 metų.

Dauguma galimų incidentų/avarijų atvejų susiję su uosto akvatorijos tarša, kuomet padidintos
rizikos veiksniai yra skystų atliekų ar kuro perpumpavimo procesas, kurio metu galimas prasiliejimas.
Didel mis pasekm mis gamtai pasižyminčios avarijos/incidentai yra susiję su galima laivo avarija
uosto akvatorijoje, ko pas koje akvatorijos tarša vyksta d l perdirbamo laivo konstrukcijų, kuriose yra
pavojingų medžiagų, pažeidimų. Tačiau su rengiamo perdirbti/perdirbamo laivo pažeidimais susijusios
avarijos/incidentai pasižymi itin nedidele tikimybe. Incidentų atvejai, kuomet d l prapylimų
užteršiama krantin , priskiriami atvejams, kuomet gamtos taršos neb tų, kadangi teršalai nepatektų
vandens aplinką ar dirvožem , nes uosto krantin s (ties kuriomis švartuojami perdirbami laivai)
padengtos skysčiams nelaidžia betono danga ir turi nuotekų surinkimo ir valymo sistemas.
P V vykdytojas prieš pradedant kinę veiklą parengs Lokalin teršimo incidentų likvidavimo
planą pagal teršimo incidentų likvidavimo j ros rajone lokalinių planų rengimo gaires, nustatytas
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro, Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. sakymu Nr. V-1044/D1-673/1V-596
patvirtintame teršimo incidentų likvidavimo j ros rajone darbų plane (suvestin redakcija nuo 201305-22). Vadovaujantis šio teis s akto 69 punktu, teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas bus
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suderintas su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, atitinkama savivaldybe ir Lietuvos
kariuomen s Karinių j rų paj gų J rų gelb jimo koordinavimo centru. Lokaliniame plane bus
vertinami labiausiai galimi (tik tini) teršimo incidentų (avarijų) atvejai ir jų rizikos veiksniai, kur
avarijų/incidentų ir su tuo susijusių aplinkos teršimo rizika yra susijusi su rengiamų
perdirbti/perdirbamų laivų susid rimu plukdymo metu, nuskendimu, laivo korpuso mechaniniais
pažeidimais ir sandarumo praradimu, naftos ir kitų teršiančių medžiagų patekimu akvatoriją bei
gaisrais.
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai.
Tarpvalstybinis veiklos poveikis nenumatomas. prastin s veiklos metu nenumatomas net lokalus
poveikis. Avarijų ir (ar) incidentų atvejais galimas lokalus poveikis j ros aplinkai, apribotai Klaip dos
uosto akvatorija (žr. Informacijos 28.4. punktą).
33. Numatomos priemon s galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti,
užkirsti jam keli .
33.1. Lokalinis teršimo incident likvidavimo planas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. sakymu Nr. V1044/D1-673/1V-596 patvirtinto teršimo incidentų likvidavimo j ros rajone darbų plano 69 punktu,
P V vykdytojas prieš pradedant laivų perdirbimo veiklą parengs ir su interesuotomis institucijomis
suderins teršimo incidentų likvidavimo lokalin planą. Plano tikslas – nustatyti Veiklos vykdytojo
pasirengimą bei dalyvaujančių institucijų, asmenų veiksmus, kurie leistų operatyviai reaguoti ir
užtikrinti efektyvų ir greitą taršos incidentų, laivuose kilusių gaisrų likvidavimą atsakomyb s rajone ir
sumažinti tokių incidentų bei avarijų padaromą žalą.
33.2. Laiv perdirbimo komplekso ( renginio) planas
Vadovaujantis 2009 m. geguž s 15 d. priimtos Honkongo konvencijos ir 2013 m. lapkričio 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 d l laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies
keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OJ L330, 2013, p. 1) nuostatomis
P V vykdytojas prieš veiklos vykdymo pradžią parengs laivų perdirbimo komplekso ( renginio) planą,
kuris bus taršos leidimo sud tin dalis. Laivų perdirbimo renginio plane bus nustatyti vykdomi laivų
perdirbimo veiklos procesai ir proced ros, numatančios darbuotojų saugą ir mokymus, žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugą, personalo vaidmen ir atsakomybę, parengtis avarijoms ir reagavimą
jas, taip pat steb senos, ataskaitų teikimo ir duomenų registravimo sistemas, atsižvelgiant atitinkamas
Tarptautin s J rų Organizacijos gaires ir rezoliucijas.
33.3. Nuolauž ir atliek patekimo akvatorij prevencija
Nuolaužų ir atliekų patekimą akvatoriją takoja tokie veiksniai, kaip v jas, bangavimas, krituliai
ir kt., d l kurių ant laivo paviršiaus ir ant krantin s esančios prastai kietos, santykinai lengvos
frakcijos medžiagos (medžio, plastiko atplaišos ir pan.) yra nubloškiamos vanden . Atsižvelgiant tai,
yra numatomos organizacin s taršos prevencijos priemon s, užtikrinant, kad ant laivo paviršiaus ir
krantin je neb tų laikomos palaidos lengvos frakcijos medžiagos ir atliekos. Veiklos vykdymo vietoje
užtikrinama, kad tokios atliekos, kaip medienos atraižos, vairios pakuot s, tekstil s medžiagos ir kt.
b tų laikomos arba uždaruose konteineriuose, arba ant žem s paviršiaus jas uždengiant tinklu ar
sandaria tekstiline medžiaga taip, kad nepatektų aplinką. Taip pat užtikrinama, kad tokio pob džio
atliekų laikymo vietos b tų kuo toliau nuo vandens. Laive (ypatingai ant viršutinio denio, turinčio
tiesiogin kontaktą su v jo, bangų ir kritulių poveikiu) susidarančios lengvos nuolaužos ar atliekos
nedelsiant surenkamos didmaišius ar kitas talpas ir perkeliamos ant krantin s. Tuo atveju, kai laive
susidaro santykinai nedidelis tokių medžiagų kiekis, užtikrinama, kad jos b tų surenkamos ir laikinai
perkeliamos vidines laivo patalpas, neturinčias betarpiškos sąveikos su aplinka.
33.4. Aplinkos apsaugos nuo taršos paviršin mis nuotekomis prevencija
Aplinkos apsaugos nuo taršos paviršin mis (lietaus ar sniego) nuotekomis prevencija vykdoma
atsižvelgiant galimus taršos šaltinius: 1 – nuo atviros krantin s ir 2 – nuo išmontuojamų laivų
paviršių akvatoriją patenkančios lietaus nuotekos. Ant atviros krantin s ir laivo paviršiaus (ar
žemutinių jo denių) patenkantys krituliai, kontakto metu su užterštais daiktais ar pavojingomis
medžiagomis, gali užsiteršti jomis ir patekti aplinką. Aplinkos apsaugos nuo taršos su lietaus
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nuotekomis prevencin s priemon s numatomos laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
nuostatų. Laivų perdirbimo renginyje taikomos dvejopos priemon s, užtikrinančios aplinkos taršos d l
lietaus nuotekų patekimo aplinką prevenciją (žr. 33.1. lent.):
33.1. lentel . Numatomos aplinkos taršos prevencijos priemon s
Taršos prevencijos
priemon s

Technin s
prevencijos
priemon s

Organizacin s
prevencijos
priemon s

Galimi j ros aplinkos taršos šaltiniai
Tarša iš laivo
Taršo nuo atviros krantin s
 Švartavimosi krantin padengta skysčiams
nelaidžia betono danga.
 Krantinę juosia nuotekų latakų tinklas,
 Ties laivo išmontavimo vieta yra
užtikrinantis, kad lietaus nuotekos
paruoštas siurblys su žarnomis,
nepatektų gretimas teritorijas ar
užtikrinant operatyvų ant laivo arba
akvatoriją.
laivą patekusių paviršinių nuotekų
išsiurbimą, kad nuotekos nepatektų
 Skysčiai nuo teritorijos surenkamos atskira
akvatoriją.
nuotekų surinkimo sistema ir valomos
valymo renginiuose (naftos/purvo
gaudykl je) (eksploatuoja UAB
„Kamineros krovinių terminalas“).
 Esant nepalankioms meteorologin ms
sąlygoms (audrai, štormui ar stipriam
v jui, perk nijai ir pan.) užtikrinamas
laivo demontavimo darbų sustabdymas.
 Laivo vožtuvus ir kitus taisus, per
kuriuos atsitiktinai galimas teršiančių
medžiagų išmetimas, laikomi uždaryti.  vykus pavojingų medžiagų ir atliekų
prasipylimams (pvz., alyvos pratek jimui iš
 Naftuotų vandenų ir kitų teršiančių
rengimų), nafta ar teršiančios medžiagos
medžiagų ( skaitant nuotekas) iš laivo
nedelsiant surenkamos krante laikomais
talpyklų išpumpavimas vykdomas tik
uždaru b du. Perpumpavimo vamzdyno sorbentais.
žarnų jungtys yra aklinai sujungiamos  Sujungiant perpylimo žarnas su kranto ir
laivo vamzdynais, talpyklomis bei juos
su laivo talpyklų, vamzdynų jungtimis
atjungiant, naudojamus rankius galima
ir talpykla krante.
d ti tik ant iš anksto darbo vietoje paruoštų
 Pasteb jus iš perpylimo žarnos,
guminių kilim lių ar pintų takelių.
kompresoriaus, kranto ar laivo
 Esant nepalankioms meteorologin ms
vamzdyno nuot kius, naftos produktų
sąlygoms (audrai, štormui ar stipriam v jui,
perpylimą reikia sustabdyti iki tol, kol
perk nijai ir pan.) užtikrinamas laivo
bus pašalintas gedimas.
perdirbimo ir kitų darbų sustabdymas.
 žeminimo renginiai nuimami tik
 Užtikrinama, kad pavojingos medžiagos
baigus perpylimo darbus ir atjungus
laivo vamzdynus nuo perpylimo žarnų. b tų laikomos sandariai taip, kad ant jų
nepatektų lietaus (sniego) krituliai.
 Esant lietui (sniegui) savalaikiai
išsiurbiamos patenkantys lietaus
(sniego) krituliai ant laivo viršutinio ir
žemutinių denių, jų ertmių. Nuotekas
surinkti numatoma užsakant asenizacin
transportą arba surenkant sandarią
talpyklą ant kranto.

Atsižvelgiant numatytas prevencijos priemones, labiausiai tik tina aplinkos tarša su paviršin mis
nuotekomis gali vykti nuo išmontuojamo laivo Kuršių marių akvatorijoje, ties krantine. Tiek žem s
paviršiaus, tiek dirvožemio ar požeminių vandenų tarša iš esm s negalima, kadangi atviros krantin s
inžinerin infrastrukt ra visiškai užtikrina taršos paviršin mis nuotekomis prevenciją.
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33.5. Gaisr ir sprogim prevencija
Gaisrin s saugos reikalavimai technologiniams procesams, skaitant ir laivų perdirbimą, nustatomi
Bendrosiose gaisrin s saugos taisykl se. Šiose taisykl se nustatyti bendrieji gaisrų ir sprogimo
prevencijos reikalavimai, kurių privalo laikyti mon vykdant laivų perdirbimo veiklą:
 Draudžiama naudotis atvira ugnimi dujų nuot kiui nustatyti vamzdynuose ir
prietaisuose.
 Vamzdynai, technologiniai renginiai, tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų
ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi b ti sandar s. Ant taros turi b ti nurodytas laikomų
medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.
 Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama naudoti
renginius, rankius bei kitus daiktus, galinčius sukelti kibirkščiavimą.
 Draudžiama eksploatuoti elektros renginius, pjovimo rangą ir siurblius su izoliacija,
mirkusia degiais skysčiais.
 renginių apsaugos ir kv pavimo vožtuvai turi b ti techniškai tvarkingi.
 Asg, Bsg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų laivo patalpose sugedus v dinimo
renginiams draudžiami bet kokie technologiniai procesai.
 renginiai, skirti iš aparato bei indų suskystintoms degioms dujoms, ypač degiems, labai
degiems ir degiems skysčiams, garams išleisti, turi b ti techniškai tvarkingi. Avarinio
nuleidimo linijų sklend s turi b ti su atpažinimo ženklais ar užrašais, o pri jimo prie jų vieta –
laisva.
 Ugnies užtvaros turi b ti neužterštos ir tikrinamos, kad neužšaltų.
 Naudojamos technikos (kranų, keltuvų ir kt.) vidaus degimo variklių, neturinčių gaubtuvų,
išmetimo kolektorius b tina uždengti metaliniais skydeliais per visą jų ilg ir iš šono.
 Traktoriai turi tur ti tvarkingus kibirkščių gesiklius ir pirminių gaisro gesinimo priemonių.
Kadangi laivų išmontavimo procese korpuso ir jo dalių pjovimo darbai vykdomi naudojant dujas,
t.y. – vykdant ugnies darbus, mon užtikrina papildomų gaisrin s saugos ir sprogimo prevencijos
reikalavimų laikymąsi:

Laivo perdirbimo zonose turi b ti mon s vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti
konkrečią ugnies darbų atlikimo tvarką.

Laikinos ugnies darbų atlikimo vietos nustatomos konkretaus laivo perdirbimo plane.

5 m spinduliu nuo ugnies darbų atlikimo vietos esančios konstrukcijos ar medžiagos,
kurios gali užsidegti, turi b ti pašalintos arba patikimai apsaugotos. Taip pat reikia imtis
priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų.

Draudžiama dirbti techniškai netvarkinga ranga ir aparat ra.

Draudžiama pjauti neseniai nudažytas ir neišdži vusias laivo konstrukcijas.

Draudžiama naudotis tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais
drabužiais ir pirštin mis.

Atliekant ugnies darbus, laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais ir kita ranga.

Iš ugnies darbų atlikimo vietų nuo metalo konstrukcijų ir renginių turi b ti pašalintos,
nuvalytos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, derva, dulk s ir t. t. Draudžiama prad ti
ugnies darbus, jei nesiimta gaisrinę saugą užtikrinančių priemonių.

Laivo aparatai ir kiti renginiai, kuriuose bus atliekami ugnies darbai, turi b ti sustabdyti ar
išjungti, iš jų ir vamzdynų pašalintos galinčios sprogti ar užsidegti medžiagos, atjungti akl mis
nuo veikiančių aparatų ir komunikacijų, išgarinti arba išplauti vandeniu, išv dinti, iš aparatų ir
vamzdynų paimti oro m giniai analizei atlikti.

Ugnies darbų zonoje pasteb jus degių dujų ar skysčių nuot k šie darbai turi b ti
nedelsiant nutraukti. Jie gali b ti vykdomi toliau tik išsiaiškinus ir pašalinus degių dujų ar
skysčių nuot kio priežastis.

Draudžiama užlaužti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m dujų žarnas.

Draudžiama naudotis neveikiančiais, techniškai nesutvarkytais suvirinimo rangos
matavimo prietaisais ir apsauginiais sl gio vožtuvais.
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Draudžiama naudoti nesandarias ir nepatikimai prie aparatų ir dujų balionų pritvirtintas
žarnas.
Draudžiama laikyti dujų balionus horizontalioje pad tyje.
Draudžiama dirbti nesužym tomis dujų žarnomis.
Atstumas nuo pjovimo vietos iki degių dujų balionų turi b ti ne mažesnis kaip 10 m, o nuo
deguonies baliono iki degių dujų baliono – ne mažesnis kaip 5 m.

Atliekant ugnies darbus laivo rezervuare, b tina:
 Rezervuarą, kuriame bus atliekami ugnies darbai, ištuštinti ir akl mis atjungti nuo visų
vamzdynų.
 Sudaryti aklių išd stymo schemą ir ją prid ti prie leidimo atlikti ugnies darbus.
 Išvalyti naftos produktų atliekas ir nuos das.
 Rezervuarą išplauti, išgarinti kaitriuoju garu ir išv dinti.
 Nedegiu audeklu uždengti gretimų rezervuarų ir vamzdynų sklendes, vandentiekio,
kanalizacijos (nuotekų) sklendžių mazgus (kad neužsidegtų naftos produktų garai).
Potencialiai degi medžiag ir atliek sand liavimas atvirose teritorijose:

Atvirose teritorijose vairias talpyklas su reaktyvais, ypač degiais, labai degiais ir degiais
skysčiais galima sustatyti grup mis, ne didesn mis kaip po 100 vienetų, arba laikyti ne daugiau
kaip 5 tonas min tų medžiagų vienoje grup je. Atstumas tarp šių grupių turi b ti ne mažesnis
kaip 5 m.

Atviroje teritorijoje sand liuojamų naudotų padangų ir (ar) gumos atliekų savininkas,
valdytojas, naudotojas privalo parengti ir su Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamentui
pavaldžia staiga suderinti padangų, gumos atliekų sand liavimo schemą.

Laikomų padangų rietuv s ilgis ir plotis turi b ti ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne
didesnis kaip 3 m. Tarpai tarp rietuvių turi b ti ne siauresni kaip 10 m, tarp rietuvių ir sklypo
ribos – ne siauresni kaip 5 m. Sklypo teritorijoje, kur sand liuojamos gumos atliekos ir (ar)
padangos, draudžiama r kyti, naudoti atvirą ugn . Joje turi b ti gaisrin s saugos ženklai,
draudžiantys r kyti ir naudoti atvirą ugn , taip pat turi b ti sukaupta sm lio arba žvyro atsarga
gaisrui gesinti.
Gais gesinimo priemon s ir gaisrin ranga:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Priemon s

Apib dinimas

Kiekis

Gesintuvai 6 kg
Angliar gštes gesintuvai
Priešgaisriniai vandens siurbliai
Priešgaisriniai hidrantai (uosto)
Nedegus audeklas

10 vnt.
10 vnt.
2 vnt.
2 vnt.
5 vnt.

6

Gaisro gesinimo rankių komplektas

ABC miltelių užpildo
CO2 gesintuvai
Našumas: 6-7 m3/val.
Q-2x40 m3/val.
Plotas 2x2 m
Kirvis, laužtuvas, ilgakotinis
kobinys, kibirai





1 vnt.

Laive ir krantin je pakabinami užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek
laive, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai gerai matomi, rengti 2–2,5 m
aukštyje nuo grindų ar žem s paviršiaus.
Gesintuvo, kurio pasibaigęs garantinis laikas, gesinimo medžiagos kiekis ir kokyb turi
b ti tikrinami tik gamintojo ar jo galioto atstovo. Gesintuvus, kurių garantinis laikas
pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti draudžiama.
Gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių
saul s spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų. Gesintuvai turi b ti
kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos
patalpos durys netrukdytų jų paimti.
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Teritorijoje ar šalia jos esančios aikštel s ir keliai, skirti gaisriniams automobiliams
privažiuoti prie vandens šaltinio (gaisrui gesinti skirtų hidrantų), turi b ti laisvi ir tvarkingi.

Veiksmai kilus gaisrui
Veiksmai kilus gaisrui numatyti mon s Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plane, kuris tvirtinamas
mon s vadovo. Šiam planui išmokti mon je, staigoje, organizacijoje ne rečiau kaip kartą per metus
turi b ti rengiamos pratybos.
Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui numatyta:
1. Pagalba ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinti reikalingo vandens
telkinio ir t. t.
2. Elektros energijos išjungimas, transportavimo renginių ir agregatų sustabdymas, vairių
komunikacijų uždarymas, v dinimo sistemų išjungimas degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir
kiti veiksmai, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą.
3. Žmonių, gesinančių gaisrą, apsauga nuo galimų gri čių, apsinuodijimų ir t. t.
4. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsauga ir evakavimas.
5. Žinybinių priešgaisrinių paj gų veiksmų tvarka, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimas.
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