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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ORGNIZATORIAUS
PATEIKIAMA INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Laimono Kiškio individuali įmonė (įm. k.
300586388), J. Janonio g. 11-38, Širvintos. Kontaktinis asmuo – Laimonas Kiškis, tel. +370 663
58871, el. p. laimutis.kiskis@gmail.com
2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus
(užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė;
įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
Dokumentų rengimui konsultantas pasitelktas nebuvo.
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės
veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo
punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad
privaloma atranka.
Planuojamos ūkinės veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas Širvintose,
Kalnalaukio g. 10M.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 punktu
– pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo
naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas,
numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis
viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz.
inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo
komunikacijos).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu – Kalnalaukio g. 10M, Širvintos (žemės sklypo
unikalus Nr. 4400-3002-5537), žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Bendras žemės sklypo plotas – 1,8282 ha. Sklypas
nuomos teise iki 2095 m. liepos 7 d. priklauso UAB „Širvintų tiekimas“. Sklypas yra užstatytas
pramonės ir sandėliavimo pastatais. Žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta priede Nr. 1.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma sandėlyje (26F1g) (unikalus Nr. 8995-0000-1120), kurio
tikslinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Pastato bendras plotas – 1081,97 kv. m. Veiklos
vykdytojas yra sudaręs šio pastato nuomos sutartį su UAB „Širvintų tiekimas“. Sutartyje taip pat
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numatyta, kad veiklos vykdytojui leidžiama naudotis įvažiavimu į teritoriją. Visa teritorija aplink
pastatą yra asfaltuota, pastate yra kieta, nelaidi vandeniui ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui
atspari betono danga. Pastato nuomos sutartis pateikiama priede Nr. 2, o pastato VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija Nr. 98/9027 pateikiama priede
Nr. 3.

1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Planuojamos ūkinės veiklos vietoje nenumatoma įrengti statinių, įrenginių, giluminių gręžinių,
kurių gylis viršija 300 m, taip pat neplanuojama vykdyti griovimo darbų, keisti/atnaujinti inžinerinę
infrastruktūrą.
Visa reikiama infrastruktūra (elektros linijos, privažiavimo keliai ir kita) jau yra planuojamos
ūkinės veiklos vietoje.
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant
esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu Kalnalaukio g. 10M, Širvintos. Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus vykdoma uždarame sandėlyje, kuris yra
padengtas nelaidžia benzinui ir kitiems naftos produktams atsparia danga. Planuojami ūkinės veiklos
vykdymo pajėgumai nurodyti žemiau pateiktoje 1 lentelėje.

1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos vykdymo pajėgumus
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
Atliekų paruošimo
naudoti ir (ar) šalinti
Pavojingu
veiklos kodas (D13,
Atliekos
mą
Pavadinimas
D14, R12, S5) ir
kodas
lemiančios
pavadinimas pagal
savybės
Atliekų tvarkymo
taisyklių 4 priedą
Eksploatuoti
netinkamos
H14
16 01 04*
transporto
priemonės
Eksploatuoti
S5 – atliekų
netinkamos
paruošimas naudoti
transporto
ir šalinti:
priemonės,
S501 – ardymas,
kuriose
Nepavoišmontavimas;
16 01 06
nebėra nei
jinga
S502 – rūšiavimas.
skysčių, nei
kitų
pavojingųjų
sudedamųjų
dalių

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Didžiausias
Didžiausias
numatomas
Projektinis
numatomas
paruošti
įrenginio
vienu metu
naudoti ir
našumas,
laikyti
(ar) šalinti
t/m.
atliekų
atliekų
kiekis, t
kiekis, t/m.
900

900

50

300

300
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Sandėlyje, kuriame bus vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo
veikla bus įrengtos šios zonos (principinė schema su pažymėtomis zonomis pateikta priede Nr. 4):
 personalo;
 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;
 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;
 metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo;
 mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
 pavojingųjų atliekų laikymo;
 naudotų padangų laikymo;
 kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių technologinio proceso schema pateikta 2 pav.

2 pav. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo technologinio proceso schema.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimas
Iš fizinių ir juridinių (įmonių ir kitų organizacijų) asmenų surinktos transporto priemonės
pristatomos ir iškraunamos uždaroje priėmimo ir laikymo zonoje. Priimama transporto priemonė
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bus vizualiai apžiūrima ir įvertinama. Veiklos vykdytojas priimdamas transporto priemonę
valstybės įmonės “Regitra” interneto tinklapyje http://regitra.lt patikrina, ar priimama transporto
priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimo (arešto, įkeitimo ar kt.). Jei nustatoma, kad
apribojimų nėra, užpildomi trys eksploatuoti netinkamos transporto priemonių sunaikinimo
pažymėjimų egzemplioriai. Vieną egzempliorių veiklos vykdytojas perduoda savininkui, jį gavęs
transporto priemonės savininkas pateikia valstybės įmonei “Regitra”. Antrąjį egzempliorių veiklos
vykdytojas saugo įmonėje, trečiąjį (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikia
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.
Eksploatuoti netinkama transporto priemonė priimama nemokamai išskyrus tuos atvejus, jei
transporto priemonė neturi veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma kėbulo ir
pan. ir/ar transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.
Veiklos vykdytojas informaciją apie transporto priemonių priėmimą apdorojimui perduoda į
centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę naudodamasis atitinkamų sutarčių pagrindu
valstybės įmonės “Regitra” programinėmis priemonėmis.
Priimtos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus apkaitomos vadovaujantis teisės
aktų reikalavimais.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas
Įmonė planuoja išardyti 1200 tonų (apie 1100 vienetų) eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių per metus ir gauti apie 300 tonų pakartotinai naudojimui tinkamų mazgų ir detalių.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, naudojant
įvairius mechaninius įrankius.
Surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės iš karto arba kaip galima greičiau,
bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų
priėmimo datos bus nukenksminamos.
Nukenksminimo metu – išimami akumuliatoriai ir suskystintų dujų balionai, išimamos
potencialiai sprogios dalys (oro pagalvės) ir nukenksminamos. Pašalinami degalai, variklio alyva,
pavarų dėžės alyva, hidraulinė alyva, aušinimo skysčiai, stabdžių skysčiai, akumuliatorių rūgščių,
oro kondicionavimo sistemų ir kitos pavojingos cheminės medžiagos ir skysčiai, išmontuojamos
gyvsidabrio turinčios dalys (jeigu jas įmanoma identifikuoti). Skysčių pašalinimo metu po
transporto priemone bus statomos talpyklos ir/arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo
įrenginiai. Tais atvejais, kai šie skysčiai turi likti dalyse, kurios bus naudojamos pakartotinai,
minėtos operacijos neatliekamos. Visos pavojingos medžiagos ir dalys išimamos rankiniu būdu,
kad neužterštų tolimesniame ardymo procese susidarančių atliekų. Nukenksminimo metu
susidariusios pavojingos atliekos bus perkeliamos į pavojingų atliekų laikymo zoną ir bus
laikomos specialiose sandariose/uždarose talpose arba konteineriuose.
Jeigu nukenksmintos transporto priemonės nėra iš karto toliau ardomos, jos bus
perkeliamos į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo zoną.
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus ardomos jų išmontavimo zonoje.
Ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, specialiais įrankiais, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir
būtų galimas tolimesnis šių transporto dalių panaudojimas.. Patikrinama, ar tarp išimtų dalių yra
detalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui. Netinkamos pakartotiniam naudojimui detalės bus
saugomos nepavojingų atliekų saugojimo zonoje iki pardavimo panaudojimui. Tinkamos
pakartotiniam naudojimui automobilio dalys nepažeistos saugomos pakartotinio naudojimo detalių
zonoje iki perdavimo naudoti. Ardymo metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir laikomos
specialiose talpose ar konteineriuose, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir
susidariusios atliekos, bei dalys neterštų aplinkos
Tolimesnis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas
mechaniniu (rankiniu būdu). Iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus išimami
katalizatoriai, vario ir aliuminio turinčios dalys (variklis, greičių dėžė, starteris, elektros
generatorius, radiatorius, laidai, mazgai), nuimami ratai ir stambios plastikinės dalys, išimami
stiklai, kitos detalės. Ardymo proceso metu darbuotojai iš karto patikrinama, ar tarp išimtų dalių
yra detalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui. Netinkamos pakartotiniam naudojimui detalės bus
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saugomos nepavojingų atliekų saugojimo zonoje iki pardavimo panaudojimui. Tinkamos
pakartotiniam naudojimui automobilio dalys nepažeistos saugomos pakartotinio naudojimo detalių
zonoje iki perdavimo naudoti, padangos perkeliamos į naudotų padangų laikymo zoną, metalo
laužas ir kitos antrinės žaliavos – į metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo zoną, kitos
susidariusios nepavojingos atliekos – į kitų nepavojingų atliekų laikymo zoną.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas laikantis Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro, Atliekų tvarkymo
taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
nustatytų reikalavimų. Visos pavojingos atliekos bus apdorojamos laikantis pavojingų atliekų
naudojimo veiklai nustatytų reikalavimų. Įmonė pradėjusi vykdyti planuojamą ūkinę veiklą taikys
ir laikysis Europos Sąjungos informaciniame dokumente numatytus geriausius prieinamus
gamybos būdus atliekų apdorojimo įrenginiams (2005 m. rugpjūčio mėn. dokumentas)
(dokumente nustatyti geriausi prienami gamybos būdai veikloje bus taikomi tiek, kiek šis
dokumentas apima planuojamą ūkinę veiklą).
Sandėlis, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla yra padengtas kieta, nelaidžia
vandeniui ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia betono danga. Nutekėjusių skysčių
surinkimui visose zonose, kur galimas skysčių nutekėjimas, laikomas universalus sorbentas naftos
produktams ir kitiems skysčiams surinkti ir sugerti, užtikrinantis aplinkos apsaugą.
Ūkinės veiklos metu planuojama per metus priimti ir sutvarkyti iki 1200 tonų eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių (900 tonų – 16 01 04* eksploatuoti netinkamos transporto
priemonių ir 300 tonų – 16 01 06 eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra
nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių). Eksploatuoti netinkamas transporto
priemonės bus tvarkomos S5 atliekų tvarkymo būdu (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti),
apimančiu šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas – S501 (ardymas, išmontavimas), S502
(rūšiavimas). Įmonėje vienu metu planuojama priimti ir
laikyti ne daugiau kaip 60 tonų
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (50 tonų – 16 01 04* ir 10 tonų – 16 06 01).
Didžiausias įmonėje vienu metu laikomas susidariusių atliekų kiekis – 41,26 tonų, surinktų
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų – 60 tonų, t.y. iš viso 101,26 tonos atliekų.
Susidariusios atliekos pavojingos atliekos bus laikomos pavojingų atliekų laikymo zonoje ne
ilgiau nei 6 mėnesius, o susidariusios nepavojingos atliekos joms skirtoje laikymo zonoje – ne
ilgiau kaip 1 metai iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Išardžius eksploatuoti netinkamas
dalis bus gaunamos ne tik atliekos, bet ir pakartotinai naudoti tinkamos eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių dalys. Planuojama, kad per metus išardžius numatytą 1200 tonų eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių bus gaunama apie 350 tonų pakartotiniam naudojimui tinkamų
dalių
Visos ardymo metu susidariusios atliekos bus apskaitomos vadovaujantis galiojančiais
teisės aktais, vedama atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita. Pavojingos atliekos bus pažymėtos
pavojingų atliekų etiketėmis. Susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams,
turintiems teisę tvarkyti šias atliekas, o pakartotiniam naudojimui tinkamos dalys bus
parduodamos.
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir
kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų
technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba
atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti
tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.
Vykdant ūkinė veiklą visi darbuotojai bus aprūpinti darbo drabužiais ir apsauginėmis darbo
priemonėmis. Išsiliejusiems naftos produktams ir kitiems skysčiams surinkti sandėlyje bus
laikomas universalus sorbentas šiems skysčiams sugerti. Ūkinės veiklos metu susidariusioms
atliekoms laikyti bus naudojami plastikiniai maišai ir didmaišiai. Planuojami naudoti ir laikyti
žaliavų ir papildomų medžiagų kiekiai pateikti žemiau esančioje 2 lentelėje.

6

2 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai
Eil.
Žaliavos arba medžiagos
Planuojamas naudoti
Planuojamas laikyti
Nr.
pavadinimas
kiekis
kiekis, t.
1.
Pašluostės, apsauginiai drabužiai
0,200 t
0,010 t
2.
Sorbentas,
0,500 t
0,010 t
3.
Plastikiniai maišai, vnt.
500
30
Planuojamos ūkinės veiklos metu sprogstamosios, degios, dirginančios, kenksmingos,
toksiškos, kancerogeninės, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos
nebus naudojamos ir laikomos.
7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio,
biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).
Gamtos ištekliai – vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ūkinės veiklos metu nebus
nenaudojami ir neturės įtakos šiems ištekliams, nes visa veikla vykdoma uždarose patalpose.
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
Įmonės vykdomai veiklai – patalpų apšvietimui, naudojamiems įrankiams ir įrengimams bus
naudojama elektros energija. Kasmet įmonė planuoja sunaudoti apie 8000 kWh elektros
energijos.
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas),
preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.
Ūkinės veiklos metu planuojama per metus išardyti 1200 tonų eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių (16 01 04*) ir eksploatuoti netinkamos transporto priemonių, kuriose nebėra
nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (16 01 06).
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos metu susidarys pavojingos ir
nepavojingos atliekos. Atliekos taip pat susidarys įmonės (patalpų priežiūros ir darbuotojų
buitinės) veiklos metu. Žemiau esančioje 3 lentelėje pateikiama informacija apie eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardymo proceso ir ūkinės veiklos metu planuojamus susidaryti
preliminarius atliekų kiekius.
3 lentelė. Informacija apie veiklos metu susidarančias pavojingas ir nepavojingas atliekas.
Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos
Kodas
pagal
Didžiausias
Galimi
Atliekų
Pavojingumą
vienu metu
Pavadinimas
tvarkymo
tvarkymo
lemiančios
Kiekis, t/metus
laikomas
būdai***
taisyklių
savybės**
atliekų kiekis
1 priedą
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo proceso metu susidarančios atliekos
Kita variklio, pavarų
HP5, HP7,
13 02 08*
7
R9, R12, S5
0,2
dėžės ir tepamoji alyva
HP14
Mazutas ir dyzelinis
HP5, HP7,
13 07 01*
1
R9, R12, S5
0,1
kuras
HP14
HP5, HP7,
13 07 02*
Benzinas
1
R9, R12, S5
0,1
HP14
Naudoti nebetinkamos
16 01 03
Nepavojingos
25
R1, R3, R12, S5
1,5
padangos
HP5, HP7,
16 01 07*
Tepalų filtrai
1,5
R7, R12, S5
0,1
HP14
Sudedamosios dalys,
16 01 08*
HP6, HP14
0,5
R4, R7, R12, S5
0,01
kuriose yra gyvsidabrio
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Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių
1 priedą
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20

16 01 21*

16 01 22
16 01 99
16 06 01*

16 08 01

20 03 01

20 01 21*

15 02 03

Pavadinimas

Sudedamosios dalys,
kuriose yra PCB
Sprogios sudedamosios
dalys (pvz. oro
pagalvės)
Stabdžių trinkelės,
kuriose yra asbesto
Stabdžių trinkelės,
nenurodytos 16 01 11
Stabdžių skystis

Galimi
tvarkymo
būdai***

Didžiausias
vienu metu
laikomas
atliekų kiekis

0,5

R4, R7,R12, S5

0,01

HP14

0,5

R7, R12, S5

0,01

HP5, HP7,
HP14

0,5

R4, R12, S5

0,01

Nepavojingos

1

R4, R12, S5

0,1

HP5, HP7,
HP14

0,5

R2, R6, R12, S5

0,01

Pavojingumą
lemiančios
savybės**

Kiekis, t/metus

HP4, HP14

Aušinamieji skysčiai,
HP5, HP7,
kuriuose yra
5
R2, R6, R12, S5
HP14
pavojingųjų medžiagų
Aušinamieji skysčiai,
Nepavojingos
4
R2, R6, R12, S5
nenurodyti 16 01 14
Suskystintų dujų
Nepavojingos
25
R4, R12, S5
balionai
Juodieji metalai
Nepavojingos
665
R4, R12, S5
Spalvotieji metalai
Nepavojingos
58
R4, R12, S5
Plastikas
Nepavojingos
1,5
R3, R12, S5
Stiklas
Nepavojingos
18
R5, R12, S5
Pavojingos
sudedamosios dalys,
HP5, HP7,
nenurodytos 16 01 07–
10
R3, R4, R12, S5
HP14
16 01 11, 16 01 13 ir
16 01 14
Kitaip neapibrėžtos
Nepavojingos
9
R3, R4, R12, S5
sudedamosios dalys
Kitaip neapibrėžtos
Nepavojingos
3,5
R3, R4, R12, S5
atliekos
Švino akumuliatoriai
HP8
11
R6, R7, R12, S5
Panaudoti katalizatoriai,
kuriuose yra aukso,
sidabro, renio, rodžio,
paladžio, iridžio arba
Nepavojingos
1
R4, R8, R12, S5
platinos (išskyrus
nurodytas 16 08 07
pozicijoje)
Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos
Mišrios komunalinės
Nepavojingos
1,5
D5
atliekos
Dienos šviesos lempos
ir kitos atliekos,
HP6
0,3
R5
kuriose yra
gyvsidabrio
Absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai
Nepavojingos
1,0
R1, D10
drabužiai, nenurodyti
15 02 02

0,2
0,2
0,7
30
3
0,3
0,2

0,1

2
1
1

0,1

0,1

0,01

0,1
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Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių
1 priedą

Pavadinimas

Pavojingumą
lemiančios
savybės**

Kiekis, t/metus

Galimi
tvarkymo
būdai***

Didžiausias
vienu metu
laikomas
atliekų kiekis

Absorbentai, filtrų
medžiagos (įskaitant
kitaip neapibrėžtus
tepalų filtrus),
15 02 02*
HP14
2,0
R1, D10
0,1
pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti
pavojingosiomis
medžiagomis
*
Visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą.

Pavojingumą lemiančios savybės pagal Europos Sąjungos Komisijos reglamentą Nr. 1357/2014:
HP5 – Specifiškai toksiškos konkrečiam organui/Toksiškos įkvėpus;
HP6 – Ūmiai toksiškos;
HP7 – Kancerogeninės;
HP8 – Ėsdinančios;
H14 – Ekotoksiškos.
**

Atliekų tvarkymo būdai pagal atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą:
R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;
R2 – Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija;
R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant
kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);
R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R6 –Rūgščių arba bazių regeneracija;
R7 – Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas;
R8 – Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas;
R9 – Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas;
R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
D5 – Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose;
D10 – Deginimas sausumoje;
S5 – Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti.
***

Visos susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus laikomos sandėlyje, jų laikymui
skirtose zonose. Atliekos bus priimamos, apskaitomos ir laikomos vadovaujantis atliekų
tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Susidariusios atliekos tolimesniam jų tvarkymui bus
perduodamos turintiems teisę šias atliekas tvarkyti atliekų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktais
ir taip, kad nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
Pagrindimas, kad sandėlio patalpos yra pakankamos planuojamam vienu metu laikyti
atliekų kiekiui
Sandėlis, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla yra 1081,97 kv. m. sandėlio ilgis –
60 metrų, plotis – 18,03 metrų, aukštis – 9 metrai. Sandėlyje, kuriame bus vykdoma eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus įrengtos šios zonos (principinė schema su
pažymėtomis zonomis pateikta priede Nr. 4):
1.

Personalo zona, planuojamas šios zonos plotas – 40 kv. m.

9

2. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo, planuojamas šios
zonos plotas apie 350 kv. m.:
 Vienu metu planuojama laikyti 60 tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.
 1 transporto priemonės vidutinis ilgis 4 metrai, plotis – 1,5 metro.
 1 transporto priemonė užims 6 kv. m., o 50 transporto priemonių – 300 kv. m.
 50 kv. m. paliekama rezervui.
3. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimas. Šiai zonai planuojama skirti
200 kv. m. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.
4. Metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo zona. Šiai zonai planuojama skirti 300 kv. m.
Šioje zonoje bus laikomi juodieji ir spalvotieji metalai. Juodieji metalai (30 tonų) bus laikomi
tvarkingai sudėti keliomis eilėmis vieni ant kitų. Juodieji metalai bus kraunami keliamąja gerve,
esančia įmontuota pastate. Pažymėtina, kad pastato aukštis yra 9 metrai. Laikyti 30 tonų juodojo
metalo bus skirta iki 250 kv. m. šios zonos. Spalvotieji metalai bus laikomi konteineriuose, arba
didmaišiuose. Viename didmaišyje (kurio matmenys pvz. 43cm x 95cm x 95cm) telpa iki 400 kg
spalvotųjų metalų. Spalvotųjų metalų laikymui skirtoje 50 kv. m. zonoje gali tilpti laikyti iki 40
didmaišių. Vienu metu planuojama laikyti iki 3 tonų spalvotųjų metalų, tai reiškia apie 8
didmaišius. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.
5. Mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zonai planuojama skirti 70 kv. m.
Šioje zonoje specialiuose konteineriuose ir ant įrengtų stelažų bus laikomi pakartotiniam
naudojimui tinkami mazgai ir dalys. Kadangi pakartotinai skirtų dalių paklausa yra didelė vienu
metu planuojama laikyti ne daugiau kaip 1 toną šių dalių. Tai reiškia, kad zonos plotis yra
pakankamas.
6. Pavojingųjų atliekų laikymo zonai planuojama skirti 80 kv. m. Pavojingos atliekos bus
laikomos specialiose uždarose ir sandariose talpose. Akumuliatorių atliekų vienu metu planuojama
laikyti 1 tona. Akumuliatoriai bus laikomi specialiuose sandariuose konteineriuose. Viename
konteineryje (kurio matmenys pvz. 120 cm x 100 cm x 77 cm) telpa iki 600 kg akumuliatorių, tai
reiškia, kad laikymo zonoje bus 2 konteineriai skirti akumuliatoriams. Kitos skystos pavojingos
atliekos bus laikomos specialiose talpose, kuriose telpa iki 200 kg skysčių. Vienu metu
numatomas laikyti skystų pavojingų atliekų kiekis – 0,61 t. Kadangi skystos pavojingos atliekos
yra skirtingų rūšių jos bus laikomos 5 specialiose talpose. Kitos kietos pavojingos atliekos bus
laikomos specialiuose konteineriuose (matmenys 120 cm x 100 cm x 77 cm). Kitos kietos
pavojingos atliekos bus laikomos 5 atskirose dėžėse. Numatomas vienu metu laikyti kitų kietų
pavojingų atliekų kiekis – 0,23 tonos. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.
7. Naudotų padangų laikymo zonai planuojama skirti 60 kv .m., vienu metu planuojama
laikyti 1,5 tonos padangų atliekų. Padangų atliekos bus tvarkingai kraunamos viena ant kitos. Tai
reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.
8. Kitų nepavojingųjų atliekų laikymo zonai planuojama skirti 90 kv. m. Šioje zonoje bus
laikomi laidai, plastikai, stiklas, katalizatoriai ir kitos nepavojingos atliekos. Šios atliekos bus
laikomos specialiuose konteineriuose ir didmaišiuose. Kitų atliekų vienu metu planuojama laikyti
iki 4 tonų. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.
Pagal aukščiau pateiktą informaciją matyti, kad sandėlio patalpos (plotas – 1081,97 kv. m.
ilgis – 60 metrų, plotis – 18,03 metrų, aukštis – 9 metrai) planuojamai ūkinei veiklai vykdyti ir
surenkamoms ir vienu metu laikomoms atliekoms yra pakankamos. Visi pagrindimai pateikti su
rezervu.
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
Teritorijoje aplink pastatą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo ir ardymo
veikla nebus vykdoma, susidariusios apdorojimo metu atliekos teritorijoje taip pat nebus
laikomos. Visa teritorija aplink pastatą ir privažiavimo kelias yra padengtas atsparia benzino ir
kitų skysčių ardančiajam poveikiui danga. Privažiavimo keliu pristatytos eksploatuoti netinkamos
transporto priemonės atvežamos tiesiai į sandėlį, kuriame bus nukenksminamos ir ardomos.
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Atsižvelgiant į tai, kad jokia veikla teritorijoje nebus vykdoma, ši teritorija nepriskiriama galimai
teršiamoms teritorijoms. Paviršinės nuotekos teritorijoje dėl planuojamos ūkinės veiklos
nesusidarys, veikla bus vykdoma tik uždarose patalpose su nelaidžia danga, atsparia benzino ir
kitų skysčių ardančiajam poveikiui, todėl neigiamo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
nebus.
Susidariusios paviršinės nuotekos nuo teritorijos, pastato stogo ir aplinkinės teritorijos plotų
bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais. Paviršinės
lietaus ir dėl sniego kritulių susidarančios netaršios nuotekos nuo pastato stogo lietvamzdžiais bus
surenkamos ir natūraliu nuolydžiu nubėgs į teritorijos žaliuosius plotus, o ten infiltruosis į gamtinę
aplinką.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus vykdoma uždarose
patalpose. Ūkinės veiklos technologinio proceso metu vanduo nebus naudojamos ir gamybinės
nuotekos nesusidarys. Sandėlyje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vanduo naudojamas tik
darbuotojų buitiniams poreikiams (atsigerti) ir bus tiekiamas plastikinėje taroje. Darbuotojų
sanitariniams poreikiams užtikrinti bus pastatytas kilnojamasis biotualetas, bei sudaryta jo
aptarnavimo sutartis su šias paslaugas teikiančia įmone.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarame sandėlyje, įmonė ūkinės veiklą vykdys
įdiegusi LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių“ nustatytus reikalavimus ir priemones.
Atsižvelgiant į tai ūkinei veiklai netaikomas reikalavimas įrengti požeminio vandens monitoringo
sistemą. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos
ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
patvirtinimo“, planuojama ūkinė veikla nepatenka tarp šio įsakymo II skyriaus numatytų ūkio
subjektų vykdomų ūkinių veiklų, kurioms privaloma vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą/
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas,
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.
Planuojamos ūkinė veikla bus vykdoma uždarame sandėlyje, kuris padengtas kieta, nelaidžia
vandeniui ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia betono danga. Planuojamos ūkinės
veiklos metu jokia cheminė oro, dirvožemio, vandens, tarša nesusidarys. Ūkinės veiklos metu
stacionarių oro taršos šaltinių nebus, bet galimas nežymus oro taršos padidėjimas dėl transporto.
Ūkinės veiklos metu bus naudojamas specialus lengvasis automobilis, bei krovininis
automobilis (sunkvežimis), atliekų pristatymui ir išvežimui. Galimas mobiliųjų taršos šaltinių
įvertinimas atliktas vadovaujantis LR aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125
patvirtinta „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodika“:
Teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams apskaičiuojamas:
W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i), (2)
Kur:
m(k,i) - lyginamasis teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams (kg/t),
Q(i) - sunaudotas “i” rūšies degalų kiekis (t);
K1(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio “i” rūšies degalus, darbo sąlygų
įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui;
K2(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja “i” rūšies degalus, amžiaus įtaką
teršiančios medžiagos “k” kiekiui;
K3(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios “i” rūšies degalus, konstrukcijos
ypatumų įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui.
Benzinas
Q=1 t; M=1 (Miestas, lengvasis automobilis); R= 3-8 m; K3 – su patobulinimu.
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m co = 0,3982
K1co=1
K2co=1,43
K3co=0,15

m NOx = 0,0296
K1NOx=1
K2NOx=1,1
K3 NOx =1

m CnHn = 0,089
K1 CnHn=1
K2 CnHn =1,4
K3 CnHn =0,35

m SO2 = 0,001
K1SO2=1
K2 SO2=1
K3 SO2=1

CO =1*0,3982*1*1,43*0,15=0,085 (t)
NOx =1*0,0296*1*1,1*1=0,033 (t)
CnHn =1*0,089*1*1,4*0,35=0,044 (t)
SO2 =1*0,001*1*1*1=0,001 (t)
Dyzelinas
Q=3 t; M=1,1 (Miestas, krovininiai); R= 3-8 m; K3 – patobulinimų nėra.
m co = 0,13
m NOx = 0,0313
m CnHn = 0,047
m CnHn = 0,001
K1co=1,273
K1NOx=1,011
K1 CnHn=1,04*
K1SO2=1
K2co=1,25
K2NOx=1,05
K2 CnHn =1,4
K2 SO2=1
K3co=1
K3 NOx =1
K3 CnHn =1
K3 SO2=1

m kd = 0,0043
K1kd=0,769
K2 kd=1,1
K3 kd=1

CO=3*0,13*1,273*1,25*1=0,621 (t)
NOx=3*0,0313*1,011*1,05*1=0,099 (t)
CnHn=3*0,047*1,04*1,4*1=0,205 (t)
SO2=3*0,001*1*1*1=0,003 (t)
Kietosios dalelės =3*0,0043*0,769*1,1*1=0,011 (t)
4 lentelė. Bendras teršalų, išsiskiriančių iš mobilių taršos šaltinių kiekis, t/metus.
Teršalo pavadinimas
Teršalų kiekis, t/metus
CO
0,706
NOx
0,132
CnHm
0,249
SO2
0,004
Kietosios dalelės
0,011
Planuojamos ūkinės veiklos mobiliųjų transporto priemonių sukeliama oro tarša yra labai
nežymi. Planuojamas iki trijų pravažiuojančių transporto priemonių padidėjimas. Atsižvelgiant į
tai ir į atliktus oro taršos skaičiavimus planuojamos ūkinės veiklos sukeliama aplinkos oro tarša
atitinka LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.
471/582 „ Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal ES kriterijus, sąrašo ir Teršalų,
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąrašo ir ribinių aplinkos oro
užterštumo verčių nustatymo patvirtinimo“ reikalavimus.
12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.
Planuojama ūkinė veikla nesukels fizikinės – triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos,
jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) taršos. Veikla bus vykdoma uždarose
patalpose.
Minimalus triukšmo lygio pakitimas gali būti dėl atvykstančio ir išvykstančio transporto.
Planuojama, kad į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėlį transporto
priemonės bus pristatomos pačios, tai reiškia, didžioji dalis transporto priemonių bus
važiuojančios, kitos transporto priemonės bus pristatomos specialiu automobiliu. Planuojama per
dieną į sandėlį pristatyti iki 3 transporto priemonių, kurių keliamas triukšmas iki 70 dB(A)
Susidarančių atliekų išvežimas planuojamas 1-2 kartus per mėnesį. Atliekos bus išvežamos
specialia transporto priemone (sunkvežimiu), kurio keliamas triukšmas yra iki 80 dB(A).
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Planuojamas įmonės darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis, Kalnalaukio gatve
pravažiuojančių transporto priemonių intensyvumas yra nedidelis.
Planuojamos ūkinės veiklos metu neplanuojama įrengti stacionarių taršos šaltinių.
Modeliuojant maksimalią triukšmo apkrovą įvertinamą, kad abu triukšmo šaltiniai (lengvasis ir
sunkusis transportas) važiuos vienu metu.
Suminis keleto šaltinių keliamas triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal Triukšmo poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos apraše (Žin., 2005 Nr. 93-3484) nurodytą formulę:
n

L  10lg 10

0,1Li

dB

i 1

kur:
n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;
Li – šaltinio triukšmo lygis dB;
L= 80,41 dB (A).
Jei šis triukšmas sklistų bekliūtėje erdvėje, tai jo lygis skaičiuojamas pagal formulę (Noise
Assessment and Control, Environmental Agency, Bristol, 2004):
Lp = Lw – 20log *r-11
kur:
Lp- ekvivalentinis triukšmo lygis taške nutolusiame atstumu r nuo šaltinio;
Lw- šaltinio triukšmo lygis;
Tai:
Lw = 80,41 dB(A)
r= 50 m (siūloma SAZ riba – esančia už 50 m nuo triukšmo šaltinio, todėl teoriniams
triukšmo lygio skaičiavimams pasirinktas šis atstumas)
Lp = 80,41 – 20log 50-11= 35,43 dB(A);
Triukšmo lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais
higienos normoje HN 33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
Paros
Ekvivalentinis
Apskaičiuotas
Eil.
Objekto pavadinimas
laikas,
garso slėgio lygis garso slėgio lygis
Nr.
val.
(LAeqT), dBA
(LAeqT), dBA
1.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir
600–1800
visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 1800–2200
maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 2200–600
aplinkoje, išskyrus transporto triukšmą

65
60
55

35,43
-

Įvertinus atliktus skaičiavimus triukšmo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų LR
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu biologinė tarša nesusidarys.
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų,
didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba)
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susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita;
ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.
Planuojamos ūkinės veiklos metu galimos šios ekstremalios avarinės situacijos:
 Gaisras;
 Naftos produktų išsiliejimas.
Gaisro avarinė situacija
Galimo gaisro kilimo tikimybė PŪV metu bus minimali. Patalpos įrengtos ir veikla
vykdoma vadovaujantis priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais. Vykdant gaisrų
prevenciją bus parengtas gaisrinės saugos veiksmų planas, su juo supažindinti įmonės darbuotojai.
Bus vykdomas darbuotojų priešgaisrinės saugos instruktažas, paskirtas atsakingas asmuo. Gaisrų
gesinimui patalpose bus įrengti gesintuvai.
Taip pat greta ūkinės veiklos vykdymo vietos, tame pačiame sklype yra įrengtas 921 kv. m.
vandens tvenkinys, kuris gali būti panaudotas kaip priešgaisrinis rezervuaras.
Naftos produktų išsiliejimas
PŪV gali išsilieti naftos produktai, kitos skystos medžiagos. Vykdant pavojingų medžiagų
išsiliejimo avarinės situacijos prevenciją visos skystos atliekos bus laikomos sandariose, tam
skirtose talpose. Patalpos, kuriose bus vykdoma veikla padengtos nelaidžia, benzinui ir kitiems
naftos produktams atsparia danga. Zonose, kuriuose galimas šių produktų išsiliejimas bus
laikomas universalus sorbentas skysčiams surinkti ir sugerti. Užteršti sorbentai bus surenkami,
laikomi ir perduodami atliekų tvarkytojams vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
Įmonėje bus parengti avarinių situacijų (gaisro ir naftos produktų išsiliejimo) veiksmų
planai, su kuriais bus supažindinti visi darbuotojai. Papildomai prevencijai vykdyti šie planai bus
pakabinti darbo vietose.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro
užterštumo).
Planuojama ūkinė veikla nesukels rizikos žmonių sveikatai. Veikla bus vykdoma uždarose
patalpose, pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. Jokia teršalų sklaida į orą ar vandenis
nenumatoma. Darbuotojai bus reguliariai apmokomi, supažindinami su darbo saugos
instrukcijomis, aprūpinti darbo apsaugos priemonėmis, jiems bus įrengta atskira personalo zona.
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose
teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarose
patalpose. Aplink įsikūrusio pramonės ir gamybos įmonės. Planuojama ūkinė veikla neturės
sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla.
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Veiklos vykdymo terminai:
 Poveikio aplinkai atrankos procedūrų atlikimas – 2016 m. II-III ketv.;
 Sanitarinės apsaugos zonos normatyvinis įteisinimas arba poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procedūros III-IV ketv.
 Taršos leidimo procedūrų atlikimas – 2016 m. III-IV ketv.;
 Planuojama ūkinės veiklos pradžia – 2016 m. III-IV ketv.
Numatomas eksploatacijos (veiklos vykdymo) laikas – neribotas.
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus,
jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis,
kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su
gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės
informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis
pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė
veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti
planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė,
sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu Kalnalaukio g. 10M, Širvintos. Žemės sklypo
unikalus Nr. 4400-3002-5537, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Sklypas nuomos teise iki 2095 m. liepos 7 d. priklauso UAB „Širvintų tiekimas“. Sklypas
yra užstatytas pramonės ir sandėliavimo pastatais. Žemės sklypo VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta
priede Nr. 1.
Įvažiavimas į planuojamos ūkinės veiklos sklypo teritoriją planuojamas iš pietinės sklypo
teritorijos pusės Kalnalaukio gatvės. Privažiavimo kelias iki planuojamos ūkinės veiklos vykdymo
vietos yra asfaltuotas. Privažiavimo kelias pažymėtas 3 pav.

3 pav. Privažiavimo kelias iki planuojamos ūkinės veiklos vietos
Aplink planuojamos ūkinės veiklos vietą įsikūrusios pramonės ir gamybos įmonės,
pažymėtina, kad už 0,450 metrų į pietus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos taip pat yra
įsikūrusi kita atliekų tvarkymo įmonė UAB „Baltijos perdirbimas“. Žemėlapis su gretimybėmis
pateiktas 4 pav.
Žemėlapio su gretimybėmis eksplikacija pateikta žemiau esančioje 5 lentelėje.
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4 pav. Žemėlapis su gretimybėmis
5 lentelė. Žemėlapio su gretimybėmis paaiškinimas
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Atstumas iki
planuojamos ūkinės
veiklos vietos, km
0,016
0,019

Veiklos sritis

1
2

Garažai
UAB „Širvintų tiekimas“

3

UAB „Rematrade“

0,026

4.

0,047

5

V. Remeikos individuali
įmonė
UAB „Euromiškas“

6

UAB „Kaštonėliai“

0,117

6

UAB „Tuvlita“

0,229

7

UAB
„Širvintų
autocentras“
Automobilių saugojimo
aikštelė
UAB „Angliškas stilius“
Gyvenamieji namai

0,229

Medienos apdirbimas, medžio skiedrų
gaminimas biokurui
Prekyba
automobilių
detalėmis,
autoservisas,
automobilių
techninė
priežiūra
Transporto priemonių techninės apžiūros
stotis
Autoservisas,
automobilių
techninė
priežiūra
Automobilių saugojimo aikštelė

0,182
0,061

Drabužių siuvimas
Gyvenamieji namai

7
8
9

0,160

Garažai
Deguonies,
angliarūgšties,
acitileno
pardavimas.
Žemės ūkio technikos detalės
Metalo atliekų supirkimo ir kitų atliekų
ardymo aikštelė
Logistikos paslaugos
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19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir
būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų
grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie
vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines,
visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma kitos paskirties žemėje, kurio naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, uždarame sandėliavimo paskirties pastate.
Teritorijoje yra įrengtas privažiavimas prie planuojamos ūkinės veiklos vietos. Pastatas, kuriame
bus vykdoma veikla yra uždarame ir aptvertame sklype. Pastato plotas, kuriame bus vykdoma
ūkinė veikla – 1081,97 kv. m. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos yra nutolę apie 63 metrus į pietvakarius ir 61 metrus į vakarus. Planuojamos ūkinės veiklos
teritorijoje dominuoja prekybos, pramonės ir gamybos įmonės. Šalia planuojamos ūkinės veiklos
vietos nėra įsikūrusių visuomenių, medicininių ir vaikų ugdymo įstaigų.
Planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui,
sanitarinė apsaugos zonos dydis iki gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, sodybų yra nustatytas
vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų 206 punktu – ne mažiau kaip 50 metrų. Gretimybėse esantys
gyvenamieji pastatai į sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Vadovaujantis teisės aktų
reikalavimais, prieš pradedant vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, bus įteisinta normatyvinė
sanitarinė apsaugos zona, į kurią gyvenamosios teritorijos nepatenka, arba atliktos poveikio
visuomenės vertinimui procedūros, kurių metu bus nustatyta sumažinta sanitarinė apsaugos zona
iki planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos.
Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla priskiriamas mišrioms, mažo užstatymo
intensyvumo teritorijoms. Žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta priede Nr. 1. Žemės sklypo planas pateiktas
priede Nr. 5.
Žemės sklypui (Nr.8955/0005:84) nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos:
 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;
 Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
 Elektros linijų apsaugos zonos;
 Ryšių linijų apsaugos zonos.
Pagal Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2012 m. birželio 28
d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-169 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano
patvirtinimo“ žemės sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, priskiriamas mišrioms,
mažo užstatymo intensyvumo teritorijoms (Ukm). Pagal jungtinius Širvintų miesto sprendinius
šiose teritorijose dominuoja prekybos, paslaugų ir pramogų objektai kartu su socialinių ir
visuomeninių objektų infrastruktūra. Ištrauka iš Širvintų miesto bendrojo plano pateikta 5 pav.
Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano sprendiniais, planuojamos ūkinės veiklos
vietoje galimas pavienių planų rengimas. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis teisės aktų
reikalavimais 2014 metais UAB „Širvintų tiekimas“ parengė naują žemės sklypo planą ir atliko
žemės sklypo kadastro duomenų keitimą (žr. priedą Nr. 1). Sklypo savininkas UAB „Širvintų
tiekimas“ suderino su atitinkamomis institucijomis naujus sklypo sprendinius, atitinkamai buvo
suformuotas naujas žemės sklypas ir pakeista žemės sklypo paskirtis. Atsižvelgiant į 2014 m.
gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio Širvintų skyriaus vedėjo sprendimą Nr.
44SK-(14.44.110)-253 žemės sklype naudojimo būdas yra – pramonės ir sandėliavimo teritorijos.
Pakeitus žemės paskirtį, šiuos sprendinius suderinus su savivaldybe ir vadovaujantis teisės aktais
planuojama ūkinė veikla (atliekų ardymas) leistina žemės sklype, kurio naudojimo būdas yra –
pramonės ir sandėliavimo teritorijos.
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5 pav. Ištrauka iš Širvintų miesto pagrindinio (reglamentų) brėžinio
20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius
(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį;
geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus,
kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje
(https://epaslaugos.am.lt/)
Naudingųjų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, geologinių procesų ir
geotopų planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra (6 pav., 7 pav., 8 pav., 9 pav.)

6 pav. Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio ištrauka
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7 pav. Geotopų žemėlapio ištrauka

8 pav. Geomorfologinis žemėlapio ištrauka
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9 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio ištrauka
21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos
kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos
įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės
struktūros
įvairovės
ir
jos
tipų
identifikavimo
studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu
požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame
Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3,
V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį veiklos vieta priskiriama
V0H1b neišreikštos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdžiui:

V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida – tai lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens
videotopais;

H1 – vyraujančių pusiau uždarų, iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;

b – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalieji dominantai.
Ūkinė veikla neigiamo poveikio kraštovaizdžiui neturės, nes nenumatyta jokių statinių statybų.
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10 pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio ištrauka (www.am.lt)
22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų
valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės
aktų reikalavimus.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas. Arčiausiai esanti
„Natura 2000“ teritorija – Alionių technologinis draustinis (Alionių pelkė) nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos į rytus nutolęs apie 11 km, o į šiaurės rytus apie 6,3 km nutolęs Šešuolėlių
miškas (10 pav.). Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga, nes planuojama ūkinė veikla
nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, artimiausia teritorija nutolusi apie 6,3 km.

11 pav. Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos teritorijos esančios NATURA 2000 teritorijos
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23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes,
vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse
esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS
(saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą
nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir
biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).
Remiantis informacija, kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinėje sistemoje) duomenų
bazėje planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į biotopų apsaugos zonas. Artimiausias
Širvintų miškas nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 0,75 km, Širvintos
upė nutolusi 0,23 km, Širvintų tvenkinys – 0,24 km. Planuojama ūkinės veiklos teritorija
nepatenka į šių biotopų apsaugos zonas ir juostas. Saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių
nagrinėjamoje teritorijoje nėra.
24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių
zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų
apsaugos zonas ir juostas ir pan.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į vandens pakrančių zonas, potvynių zonas,
karstinio regiono gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas.
25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.
Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi duomenų apie teritorijos taršą praeityje.
26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarose
patalpose. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra nutolę apie
63 metrus į pietvakarius ir 61 metrus į vakarus.
27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios
registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

12 pav. Kultūros vertybių registro žemėlapio ištrauka
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Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurios registruotos
Kultūros vertybių registre, nėra. 467 metrų atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra
nutolęs nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – stogastulpis Lietuvos Respublikos 10-mečiui.
(kodas kultūros vertybių registre 2803).
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą
(pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį
(pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis,
vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis
intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų
metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik
statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų
nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir
(arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose
(pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti
vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę
pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai
sumažinti poveikį:
28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai
dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz.,
vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio
transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos
darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;
Remiantis aukščiau pateiktais planuojamos ūkinės veiklos vertinimo rezultatais, planuojama
ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenes sveikatai dėl fizikinės,
cheminės, biologinės taršos ir kvapų. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje,
uždarose patalpose.
Dėl planuojamos ūkinės veiklos galima teigiama įtaka vietos darbo rinkai, nes pradėjus
vykdyti ūkinę veiklą bus įdarbinami žmonės.
28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų
užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.;
galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir
radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi,
migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;
Planuojama ūkinė veikla poveikio biologinei įvairovei neturės. Veikla bus vykdoma
pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas, artimiausia Natura 2000 teritorija yra už 6,3 km, aplink teritoriją,
remiantis SRIS bazės duomenimis nėra saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių.
28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų
(pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos
išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;
Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui dėl planuojamos ūkinės veiklos nenumatoma,
veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Neplanuojama
vykdyti jokių žemės darbų, naudoti gausių gamtos išteklių naudojimo, keisti tikslinę žemės
paskirtį.
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28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio
vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų
aplinkai. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Nuotekos
veiklos metu nesusidarys.
28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms
sąlygoms. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate.
28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar
kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo
formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, neplanuojama vykdyti
reljefo keitimo, ar kitokių darbų. Taip pat vieta, kurioje bus vykdoma planuojama ūkinė veikla
nepasižymi estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis ir rekreaciniais
ištekliais.
28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių)
paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi
apribojimai nekilnojamajam turtui);
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio materialinėms vertybėms. Nekilnojamojo turto
paėmimas neplanuojamas. Triukšmas artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų LR sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“. Vibracija planuojamos ūkinės veiklos metu nebus sukeliama.
28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos,
šilumos, spinduliuotės).
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio kultūros paveldui. Veikla bus vykdoma pramonės
ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Triukšmas neviršys ribinių triukšmo dydžių,
nustatytų LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Planuojama ūkinė veikla nesukels vibracijos,
šviesos, šilumos ir spinduliuotės.
29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių
avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl didelių avarijų ir ekstremalių
situacijų yra minimali. Bus parengti avarinių situacijų veiksmų planai, su kuriais bus supažindinti
visi darbuotojai. Papildomai prevencijai vykdyti šie planai bus pakabinti darbo vietose. Gaisrų
gesinimui patalpose bus įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės.
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo tarpvalstybinio poveikio.
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32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis
siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarose
patalpose. Vykdant veiklą bus laikomasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, todėl planuojama
veikla nesukels jokio reikšmingo neigiamo poveikio. Papildomos ūkinės veiklos charakteristikos
ir (arba) priemonės nenumatomos.
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PRIEDŲ SĄRAŠAS:
1. Žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo
kopija.
2. Pastato nuomos sutartis.
3. Pastato VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
4. Schema su pažymėtomis pastato zonomis.
5. Žemės sklypo planas

PRIEDAS NR. 1

PRIEDAS NR. 2

PRIEDAS NR. 3

PRIEDAS NR. 4

Pastato, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, zonų eksplikacija

PRIEDAS NR. 5

