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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės
pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).
V. Alesiaus įmonė „Motus“, Juragiai, Garliavos sen., Kauno r., tel. nr.: 8 37 537247; fax. Nr. 8 37
537267, el. paštas: motusas@gmail.com
2. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo kontaktiniai
duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas).
Dokumentų rengėjas – Ekogarantas, MB, dr. Virginija Skorupskaitė, Plento g. 16, Kalnėnų k.,
Jonavos r., tel. 8 654 39892, el.paštas: virginija@ekogarantas.lt.
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą
(Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (us)).
V. Alesiaus įmonė „Motus“, užsiimanti variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
reikmenų pardavimu, planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP)
apdorojimo ūkinę veiklą. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) adresas: Juragiai, Garliavos sen., Kauno r.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros atliekamos remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 punktu: „ Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“,
kai pavojingų atliekų, skirtų naudoti, vienu metu laikoma daugiau kaip 10 tonų.“ Informacinė medžiaga,
reikalinga planuojamos ūkinės veiklos atrankai atlikti pateikiama atsakingai institucijai-Aplinkos apsaugos
agentūros Kauno skyriui, kuri atlieka planuojamos ūkinės veiklos atranką.
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, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų
šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.
Teritorija, kurioje planuojama vykdyti ūkinę veiklą, yra adresu Pievų g. 4, Juragių k., Garliavos sen.,
Kauno r. (1 pav.). Bendras PŪV žemės sklypo plotas – 1,4259 ha. Žemės sklypas su statiniais (unikalus Nr.
5227 0003 0416) nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui Vidmantui Alesiui, pastatas – automobilių
techninio aptarnavimo centras su parduotuve, dirbtuve ir sandėliu, kurio bendras plotas yra 1187,98 m2
(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos – priedas Nr. 1 ir Nr. 2) nuosavynės
teise priklauso Vidmantui Alesiui. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita“, naudojimo būdaiKomercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
ENTP nukenksminimas ir demontavimas bus vykdomas automobilių techninio aptarnavimo centro su
parduotuve, dirbtuve ir sandėliu, kurio bendras plotas yra 1187,98 m2 pastate. Tame tarpe, ENTP apdorojimo
veiklai skiriama 563,87 m2.
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1 pav.: Planuojamos ūkinės veiklos vieta (pažymėta raudonu žymekliu)
Planuojamos ūkinės veiklos objekto vietoje yra suprojektuoti ir įrengti vandentiekio bei gamybinių ir
buitinių nuotekų šalinimo tinklai, elektros tiekimo tinklai, paviršinių nuotekų tinklai ir vietinė katilinė.
Objektas geriamos kokybės vandeniu yra aprūpinamas iš artezinio gręžinio. Gręžinio debitas pagal techninį
projektą 3-4 m3/val. Vandens sunaudojimas nėra apskaitomas. Pagal objekto techninį projektą, parengtą 2008
m. (objektas: automobilių techninio aptarnavimo centras su parduotuve, dirbtuvėmis ir sandėliu bei atvira
automobilių saugykla), ūkio-buities reikmėms numatoma sunaudoti - 1,86 m3/d (vid. metinis kiekis -470,6
m3/m), o gamybinio vandens poreikis (automobilių, autodetalių ir gamybinių patalpų plovimui ir t.t.) –
didžiausias paros debitas 3,6 m3/d, metinis kiekis -507,3 m3/m. Susidariusios buitinės nuotekos valomos
vietiniuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose NVB-3, našumas: 2 m3/d. Gamybinės nuotekos ir
nuotekos nuo kietosios dangos (paviršinės) valomos dviejuose 19,06 l/s bendro pajėgumo valymo
įrenginiuose (smėlio ir naftos skirtuvuose su filtru ir „neaustima“ medžiagos įkrova. Lietaus vanduo nuo
pastato stogo, kurio plotas yra 1312 m2, yra sąlyginai švarus, be valymo išleidžiamas į aplinką. Objekto
teritorija asfaltuota, asfalto dangos plotas - 6790 m2. Pagal techninio projekto VN dalį, valomų nuo
teritorijos nuotekų kiekis Qv=14,41 l/s. Paviršinių nuotekų kiekis nuo teritorijos sudarys 2556 m3/m.
Išvalytos iki nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų normų, buitinės,
gamybinės ir paviršinės nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką (melioracijos griovį). Išleistuvo
koordinatės X=6072259, Y=486679.
ENTP tvarkymo veiklos metu susidarys tik buitinės ir paviršinės nuotekos.
Statybos ir griovimo darbų prieš pradedant ūkinę veiklą atlikti nenumatoma. PŪV bus vykdoma
esamame pastate. Žemės sklypas, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla yra prie magistralinio kelio
A5, jungiančio Kauną, Marijampolę ir Suvalkus (žr. 1 pav.).
Pastatą šiluma aprūpina vietinė katilinė. Sumontuoti du kieto kuro katilai, kurių kiekvieno galingumas
yra 30 kW. Naudojamas tik vienas katilas, kitas laikomas rezerviniu. Naudojant minėtą katilą, apšildomas
visas ūkinės veiklos objektas, tik ENTP veiklai sunaudojamas kiekis atskirai nėra apskaitomas.
Per metus preliminariai planuojama šildymui sunaudoti apie 20 t kieto kuro. Metiniai išsiskiriančių
teršalų kiekiai: CO – 0,33 t/metus, NOx – 0,012 t/metus, kietosios dalelės – 0,064 t/metus. Išsiskiriančių
teršalų į aplinkos orą skaičiavimo rezultatai –priedas Nr.3.
V. Alesiaus įmonei elektros energijos tiekimą užtikrina pagal sutartį AB ESO (sutarties kopija priedas
Nr. 4). ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro elektros energijos tiekimo įvado nėra. Bendros planuojamos
elektros energijos sąnaudos iki ~10000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio
parodymus.
Naujų statinių statyti bei įrengti naujų gręžinių, kurių gylis viršis 300 m, sklype nenumatoma. Objekte
yra visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra bei susisiekimo komunikacijos, todėl naujų įrengti nenumatoma.
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos
veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
ENTP (atliekų sąrašo kodai: 16 01 04*, 16 01 06) tvarkymas apima šias atliekų tvarkymo veiklas:
surinkimą (S1), vežimą (S2), paruošimą naudoti ir šalinti (S5) ir laikymą (R13), detalių ir kitų medžiagų
pakartotinį bei antrinį panaudojimą. ENTP surinkimas ir apdorojimas, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-919 (Žin., 2011, Nr.147-6910) redakciją, bus vykdomas
automobilių techninio aptarnavimo centro su parduotuve, dirbtuve ir sandėliu pastate.
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ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma patalpose, esančiose Pievų g. 4, Juragių k., Garliavos sen.,
Kauno r. sav., nuosavybės teise priklausančiose įmonės vadovui V. Alesiui. Tvarkymo veiklos apimtys ENTP (lengvieji automobiliai) iki 350 vnt./metus, t.y. ~525 t/metus. Planuojamas didžiausias vienu metu
veiklos vietoje laikomas ENTP kiekis – 150 t (apie 100 vienetų lengvųjų automobilių: 50 vienetų kodu 16 01
04* ir 50 vienetų kodu 16 01 06). Planuojama vienu metu objekte laikyti ENTP apdorojimo metu
susidariusių pavojingųjų atliekų iki 3,6 t įskaitant ir 15 02 02* kodu pažymėtas atliekas. Nepavojingų atliekų,
susidariusių ENTP apdorojimo metu PŪV objekto vietoje vienu metu planuojama laikyti 28,27 t, o buitinės
veiklos metu susidarančių nepavojingų komunalinių atliekų - 0,2 t.
ENTP tvarkymui ardymo zonoje įrengiamia du keltuvai. Vienu metu planuojama ardyti 2-3
automobilius. Planuojama, jog per dieną bus išardomi 2-3 automobiliai. Įvertintos įvairios ENTP
išmontavimo galimybės, t.y. dalis ENTP gali būti iš karto visiškai neišardomos, o tik nukenksminamos, iš jų
pašalinant skysčius ir kitas pavojingas sudedamąsias dalis. Tokios dalinai demontuotos ENTP (16 01 06) bus
laikomos įmonės teritorijoje, lauke.
ENTP nukenksminimo ir demontavimo eiga
Ūkinės veiklos vykdytojo, fizinių ar juridinių asmenų transportu surinktos ir pristatytos eksploatuoti
netinkamos transporto priemonės pirmiausiai patenka į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
surinkimo ir laikymo zoną, kuri padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam
poveikiui. Planuojamas didžiausias vienu metu laikomas ENTP kiekis (16 01 04* ir 16 01 06) ūkinės veiklos
vietoje – 150 t. Taip pat įmonėje specialiosios priemonės ir sorbentai bus nedelsiant panaudojami
pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas tvarkingai
surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingąsias atliekas
tvarkančioms įmonėms.
Transporto priemonė apžiūrima ar yra pilnos komplektacijos ir įvertinama jos būklė. Patikrinama ar
neteka skysčiai, ar nėra kitų pašalinių daiktų ar atliekų. Sutikrinamas automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr.,
kategorija, klasė, transporto priemonės registravimą tvirtinantis dokumentas. Valstybės įmonės „Regitra“
interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinama, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių
teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos savininkui išduodamas eksploatuoti
netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
Pagal ENTP tvarkymo taisykles eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo operacijos
turi būti atliekamos iš karto priėmus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę arba kiek galima greičiau, bet
ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo eksploatuoti netinkamos transporto priemonės priėmimo dienos. Eksploatuoti
netinkamos transporto priemonės iš ENTP priėmimo ir laikymo zonos pertempiamos arba pervežamos į
demontavimo patalpą, kur jos nukenksminamos.
Autotransporto priemonių ardymas pradedamas pašalinant kuro bake likusius degalus, išleidžiant
tepalus, aušinimo bei stabdžių skysčius. Šios atliekos supilamos į specialias, sandarias, atitinkamai
paženklintas statines, kuriose bus laikomos iki jų išvežimo utilizacijai arba perdirbimui (priduodamos tai
veiklai turinčioms leidimus įmonėms pagal sutartis). Iš transporto priemonės pašalinti skysčiai laikomi
atskirose talpose, nemaišant skysčių tarpusavyje. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo
ir pavojingų atliekų laikymo zona, padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam
poveikiui. Pašalinus iš transporto priemonės visus skysčius,išimamas akumuliatorius ir patalpinamas į
sandarų, rūgštims atsparų konteinerį su dangčiu. Išimami ir atskiriami nuo kitų atliekų tepalų ir oro filtrai bei
amortizatoriai. Visos šios atliekos kraunamos į atskirus uždarus konteinerius. Išimamas ir demontuojamas
variklis. Išimami stiklai. Išardytų autotransporto priemonių kėbulų pjaustymas ir presavimas nenumatytas,
tačiau reikalui esant pjaustymui gali būti naudojamas kampinis šlifuoklis. Visos proceso metu susidariusios
pavojingos atliekos, visos netinkamos tolesniam naudojimui dalys yra rūšiuojamos į specialius, paženklintus
konteinerius ir saugojamos įmonėje ne ilgiau nei 6 mėn., kol susikaups išvežimui perdirbti ar utilizuoti
optimalus kiekis (pavojingos atliekos priduodamos įmonėms pagal sutartis, turinčioms leidimus vykdyti šią
veiklą).
Nukenksmintos transporto priemonės bus ardomos naudojant mechaninius įrankius, rūšiuojant į
pakartotiniam panaudojimui tinkamas detales, antriniam panaudojimui tinkamas medžiagas ir likusias
atliekas. Tinkamos antriniam naudojimui transporto priemonių detalės ir/ar kitos dalys atskiriamos ir
pakartotinai patikrinamas jų tinkamumas naudoti. Dalys nuvalomos (pašalinami tepalai ir kiti nešvarumai),
suteikiamas identifikacinis, tinkamos naudoti detalės kodas ir sandėliuojamos joms skirtose vietose.
Tinkamos antriniam naudojimui transporto priemonių detalės ir/ar kitos dalys išrūšiuojamos ir talpinamos
laikyti jas į specialiai įrengtus stelažus ir lentynas. ENTP demontuojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau
atliekų ir, kad kuo didesnis kiekis mazgų ir detalių būtų tinkami tolimesniam panaudojimui. Numatoma, kad
tolimesniam naudojimui tinkamų dalių ir detalių susidarys iki 229 t/m (t.y. iki ~43 proc. sutvarkyto ENTP
kiekio (svorio).Vienu metu laikomų mazgų ir dalių kiekis nenurodomas, kadangi nėra galimybės apskaičiuoti
tikslaus mazgų ir detalių svorio dėl kiekvienu atveju skirtingo jų svorio.
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Netinkamos pakartotiniam naudojimui - nekokybiškos transporto priemonės dalys ar kitos medžiagos –
priskiriamos nepavojingoms atliekoms, kurios išrūšiuojamos ir patalpinamos į joms skirtas laikino laikymo
vietas ar konteinerius, iš kur šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676; 2011, Nr.147-6910) ir „Atliekų tvarkymo
taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.68-2381) objekte planuojamos šios zonos:
- personalo (darbuotojų ir administracijos poreikiams (1+2+3 zonos) (plotas – 67,62 m2);
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo (priėmimo) ir laikymo (8+10 zona) (plotas ~ 1200
m2);
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo (ardymo) (4 zona) (plotas ~ 123 m2). Šioje
zonoje sumontuoti du keltuvai ir vienu metu galima apdoroti du-tris automobilius.
- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo (7 zona) (plotas ~ 89 m2);
- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui laikymo (6 zona)(plotas ~ 450 m2);
- pavojingųjų atliekų laikymo (5 zona)(plotas ~ 23 m2);
- naudotų padangų laikymo (plotas ~ 16 m2);
- kitų nepavojingų atliekų laikymo (plotas ~ 35 m2).
ENTP tvarkymo zonų išsidėstymo planas – (priedas Nr. 5). Teikiant paraišką taršos leidimui gauti,

atliekų tvarkymo zonų planas gali būti tikslinamas.
Iš viso įmonėje dirba 9 darbuotojai, planuojama, kad ENTP tvarkymo veikloje darbuotojų skaičius bus
4.
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant 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 šaltinį arba atliekų tipą)
naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų,
preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.
ENTP tvarkymo metu atliekos nebus naudojamos, bet bus vykdomas jų paruošimas naudoti ir šalinti
(S5) bei atliekų laikymas (R13). ENTP paruošimo naudoti ir šalinti (ardymo) metu bus naudojami sorbentai
išsiliejusiems skysčiams surinkti. ENTP veikloje metalų pjaustymą planuojama vykdyti akumuliatoriniu
pjūklu bei kampiniais šlifuokliais. Planuojami tvarkyti ir laikyti atliekų kiekiai pateikti 5 punkte, 1 lentelėje.
Pavojingųjų cheminių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų ūkinėje veikloje naudoti
neplanuojama. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai pateikiami 1 lentelėje:
1 lentelė. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Žaliavos arba medžiagos
pavadinimas
Sorbentai
Pašluostės, apsauginiai
drabužiai
Dyzelinas

Planuojamas naudoti
kiekis, matavimo vnt.
0,580 t/metus
0,08 t/metus

Kiekis, vienu metu laikomas vietoje,
laikymo būdas
0,060 t laikoma ENTP apdorojimo patalpoje
0,020 t

2525 l/metus

Neplanuojama laikyti

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių),
dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.
ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos
prietaisų bei tinklų nėra. Vandens tiekimas įmonei yra užtikrinamas iš vietinio gręžinio, kurio projektinis
debitas 3-4 m3/h. Projektinis vandens sunaudojimas - ūkio-buities reikmėms - 1,86 m3/d (vid. metinis kiekis
-470,6 m3/m), o gamybinio vandens poreikis (automobilių, autodetalių ir gamybinių patalpų plovimui ir t.t.)
– didžiausias paros debitas 3,6 m3/d, metinis kiekis -507,3 m3/m. Gamybinis vanduo ENTP tvarkymo
veiklos metu nebus naudojamas.
Planuojama ūkinė veikla numatoma jau veikiančiame objekte. Pradėjus ūkinę veiklą ir ją vystant bus
naudojamąsi esama infrastruktūra. Nei dirvožemis, nei biologinė įvairovė PŪV objekto eksploatacijos metu
naudojama nebus.
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).
ENTP tvarkymo veiklos metu planuojama naudoti automobilį OPEL Monterey ir du šakinius
dyzelinius autokrautuvus. Automobilis varomas dyzelinu, kurio planuojama sunaudoti apie 1750 l per
metus. Šakinių autokrautuvų planuojamas sunaudoti preliminarus metinis dyzelino kiekis būtų 900 l.
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Esamas pastatas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą yra šildomas kietu kuru. Preliminariai per
metus planuojama sunaudoti apie 20 t kieto kuro. Elektros energijos tiekimą V.Alesiaus įmonei ENTP
tvarkymo ūkinei veiklai pagal sutartį užtikrins AB ESO. Planuojamos elektros energijos sąnaudos iki
~10000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio parodymus. Atsiskaitoma
tiesiogiai su elektros energijos tiekėjais.
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.
Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, ūkinės veiklos objekte per metus ketinama sutvarkyti ~525 t
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04*, 16 01 06), minėtų atliekų numatomi tvarkymo
būdai: S1, S2, S5 (S501, S502, S507, S509), R12, R13. Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos ir jų
kiekiai, susidarymo šaltinis nurodyti 2 lentelėje. 2 lentelėje nurodytos atliekos, kurios susidaro ENTP
demontavimo metu bei tos atliekos, kurios gali susidaryti prižiūrint patalpas bei buitinės veiklos metu.
Radioaktyviosios medžiagos planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys.
2 lentelė. Duomenys apie susidarančias pavojingas ir nepavojingas atliekas
Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
sąrašą
1
13 02 08*

16 01 03

16 01 07*

16 01 10*

16 01 12

Pavadinimas

Pavojingumas

2
Kita variklio,
pavarų dėžės ir
tepamoji alyva
Naudoti
nebetinkamos
padangos

3

Tepalų filtrai
Sprogios
sudedamosios
dalys (pvz. oro
pagalvės)
Stabdžių
trinkelės,
nenurodytos 16
01 11

16 01 13* Stabdžių skystis

HP 14:
Ekotoksiškos
Nepavojingos
HP 14:
Ekotoksiškos
HP 14:
Ekotoksiškos

Nepavojingos

HP 14:
Ekotoksiškos

16 01 14*

Aušinamieji
skysčiai,
kuriuose yra
pavojingųjų
medžiagų

HP 14:
Ekotoksiškos

16 01 17

Juodieji metalai

Nepavojingos

16 01 18

Spalvotieji
metalai

Nepavojingos

16 01 19

Plastikas

Nepavojingos

16 01 20

Stiklas

Nepavojingos

Planuojama situacija
Atliekų
susidarymo
šaltinis
technologiniame
procese
4

Atliekų
tvarkymo
veiklos

Susidarančių
atliekų kiekis,
t/m

Didžiausias
vienu metu
laikomas
atliekų kiekis, t

5

6

7

ENTP
demontavimo metu

2,7

0,400

R13

ENTP
demontavimo metu

10,5

3,000

R13

0,450

0,200

R13

0,450

0,100

0,525

0,100

0,450

0,200

R13

0,900

0,400

R13

236,25

20,000

R13

12,6

3,000

R13

5,25

0,250

R13

2,625

0,500

R13

ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu

ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
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R13

R13

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
sąrašą
1

16 01 21*

16 01 21*

16 01 21*

16 06 01*

16 08 01

16 01 22

16 01 22

16 01 22

16 01 99

16 01 16

Pavadinimas

Pavojingumas

2
Pavojingos
sudedamosios
dalys,
nenurodytos 16
01 07 – 16 01 11,
16 01 13 ir 16 01
14 (oro įsiurbimo
filtrai)
Pavojingos
sudedamosios
dalys,
nenurodytos 16
01 07 – 16 01 11,
16 01 13 ir 16 01
14
(amortizatoriai)
Pavojingos
sudedamosios
dalys,
nenurodytos 16
01 07 – 16 01 11,
16 01 13 ir 16 01
14 (degalų
filtrai)
Švino
akumuliatoriai
Panaudoti
katalizatoriai,
kuriuose yra
aukso, sidabro,
renio, rodžio,
paladžio, iridžio
arba platinos
(išskyrus
nurodytas 16 08
07 pozicijoje)
Kitaip
neapibrėžtos
sudedamosios
dalys (laidai)
Kitaip
neapibrėžtos
sudedamosios
dalys
(apšvietimo
lemputės)
Kitaip
neapibrėžtos
sudedamosios
dalys (gumos
atliekos)
Kitaip
neapibrėžtos
atliekos (salono
dalys)

3

Suskystintų dujų
balionai

HP 14:
Ekotoksiškos

HP 14:
Ekotoksiškos

HP 14:
Ekotoksiškos

Planuojama situacija
Atliekų
susidarymo
šaltinis
technologiniame
procese
4

ENTP
demontavimo
metu

ENTP
demontavimo
metu

Susidarančių
atliekų kiekis,
t/m

Didžiausias
vienu metu
laikomas
atliekų kiekis, t

5

6

0,45

0,100

4,05

1,000

ENTP
demontavimo
metu
0,45

0,100

ENTP
demontavimo metu

7,65

1,000

Nepavojingos

ENTP
demontavimo metu

0,525

0,150

3,675

0,400

0,0525

0,020

2,1

0,250

2,625

0,500

0,105

0,100

Nepavojingos

7

R13

R13

R13

HP 8:
Ėsdinančios

ENTP
demontavimo metu

Atliekų
tvarkymo
veiklos

R13

R13

R13

ENTP
demontavimo metu
Nepavojingos

R13

ENTP
demontavimo metu
Nepavojingos

Nepavojingos

Nepavojingos

ENTP
demontavimo
metu
ENTP
demontavimo
metu
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R13

R13

R13

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
sąrašą
1

Pavadinimas

2
Absorbentai,
filtrų medžiagos
(įskaitant kitaip
neapibrėžtus
tepalų filtrus),
15 02 02*
pašluostės,
apsauginiai
drabužiai,
užteršti
pavojingosiomis
medžiagomis
Mišrios
20 03 01
komunalinės
atliekos

Pavojingumas

3

HP 14:
Ekotoksiškos

Nepavojingos

Planuojama situacija
Atliekų
susidarymo
šaltinis
technologiniame
procese
4

ENTP
demontavimo
metu

Buitinės veiklos
metu

Atliekų
tvarkymo
veiklos

Susidarančių
atliekų kiekis,
t/m

Didžiausias
vienu metu
laikomas
atliekų kiekis, t

5

6

7

0,870

0,100

R13

2,4

0,200

R13

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.
V. Alesiaus įmonėje ENTP tvarkymo veiklai atskiros buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo ir
valymo sistemos nėra. Tiek buitinių, tiek gamybinių ir paviršinių nuotekų sistema yra bendra visai įmonės
veiklai. Susidariusios buitinės nuotekos (didžiausias paros debitas 1,86 m3/d, Qmet.=471 m3/metus;
užterštumas: vidutinė paros konc. BDS7=300 mg/l) valomos biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose
NVM-3 iki reikiamų parametrų normų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką (melioracijos griovį) (priedas Nr.6)
Gamybinės nuotekos (automobilių, autodetalių ir gamybinių patalpų plovimo) (didžiausias paros debitas 3,6
m3/d, vid. Qmet.=507,3 m3/metus; užterštumas: vidutinė paros konc. NP=40 mg/l; SM=200 mg/l) ir
paviršinės (nuo teritorijos) (didžiausias paros debitas 7,17 m3/d, vid. Qmet.=2556 m3/metus; užterštumas:
vidutinė paros konc. NP=40 mg/l; SM=150 mg/l) valomos dviejose naftos gaudyklėse, kurių bendras
našumas 19,06 l/s ir išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į melioracijos griovį.
Gamybinės nuotekos ENTP tvarkymo veiklos metu nesusidarys.
Išvalytos buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos subėga į vieną šulinį, esantį ant sklypo ribos ir
toliau trąsa keliauja į melioracijos griovį. Išleistuvo koordinatės: X=6072259, Y=486679.
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus
jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas vyks uždaroje patalpoje, patalpos grindys
padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, todėl oro, dirvožemio ir
vandens cheminė tarša nesusidaro. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo zonoje numatomas
atlikti nukenksminimas, kurio metu pašalinami visi pavojingi skysčiai: degalai, variklio, pavarų dėžės
alyvos, stabdžių skysčiai, aušinimo skysčiai bei kiti skysčiai, esantys automobilio įrangoje, išimami
akumuliatoriai ir kitos pavojingos atliekos, kiek tai įmanoma identifikuoti. Minėta vieta aprūpinta sandariai
uždaromomis identifikuotomis talpomis, skirtomis pavojingų skysčių iš ENTP surinkimui bei sorbentais,
galimiems pavojingų skysčių išsiliejimams neutralizuoti. Pavojingi skysčiai vėliau perkeliami į pavojingų
atliekų laikymo zoną.
ENTP priėmimas, laikymas iki ardymo bei dalinai demontuotų (nukenksmintų) ENTP laikymas
numatomas planuojamas ūkinės veiklos objekto sklypo ribose ant kietos, skysčiams nelaidžios dangos
(asfalto). Susidariusios paviršinės nuotekos nuo kietos dangos surenkamos ir valomos naftos gaudyklėje
(valomų nuo teritorijos nuotekų kiekis Qv=14,41 l/s), o išvalytos išleidžiamos į melioracijos griovį.
Paviršinių nuotekų kiekis nuo teritorijos sudarys 2556 m3/metus.
Planuojamos ūkinės veiklos ENTP tvarkymo metu bus eksploatuojamas vienas visureigis automobilis.
Teršalų, išmetamų iš mobilių taršos šaltinių, skaičiavimai pateikti priede Nr. 7.
V.Alesiaus įmonėje „Motus“ pastato šildymui sumontuoti du 30 kW kieto kuro katilai, iš kurių vienas
-rezervinis. Per metus preliminariai planuojama šildymui sunaudoti apie 20 t kieto kuro. Metiniai
išsiskiriančių teršalų kiekiai: CO – 0,33 t/metus, NOx – 0,012 t/metus, kietosios dalelės – 0,064 t/metus.
Išsiskiriančių teršalų į aplinkos orą skaičiavimas –priedas Nr.3.

12

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos
prevencija.
ENTP tvarkymo veikloje tarša kvapais nesusidarys. ENTP ardymas numatytas uždarose patalpose.
Šalia pastato (sklypo teritorijoje) ant kietos, skysčiams nelaidžios ir ardančiam jų poveikiui atsparios asfalto
dangos planuojama laikyti priimtas bei nukenksmintas ENTP ir jų ardymo metu susidariusias nepavojingas
atliekas, dalį pavojingų atliekų, tokių kaip švino akumuliatoriai (uždarame konteineryje) bei kai kurias dalis,
tinkamas tolimesniam naudojimui tokias kaip pardavimui skirtas padangas. Lauke laikomos atliekos ir dalys,
skirtos tolimesniam naudojimui nėra biodegraduojantys ar lakūs gaminiai, todėl tarša kvapais nesusidaro ir
nėra vertinama.
13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji
(elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis
ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.
Planuojamos ūkinės veiklos metu vienintelis aplinką veikiantis fizikinis teršalas gali būti akustinis
triukšmas keliamas automobilių išmontavimo metu. Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos metu
sukeliamas triukšmas bus nereikšmingas ir neįtakos gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos, nes
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui bus naudojama įprastinė autoservisų įranga, kurios
pagrindą sudaro mechaniniai įrankiai įskaitant ir smūginius veržliasūkius. Taip pat metalų pjaustymui bus
naudojami ir akumuliatorinis pjūklas bei kampiniai šlifuokliai. Garso slėgio lygiai dirbant kampiniams
šlifuokliams gali siekti 85-90 dB, akumuliatoriniams pjūklams ~95 dB, o smūginiams veržliasūkiams apie
90-95 dB. Triukšmo lygis darbo aplinkoje neviršys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo"
reglamentuojamos 85 dB(A) triukšmo ekspozicinės vertės. Naudojant minėtus įrankius darbuotojai bus
aprūpinti individualiomis darbuotojų saugos priemonėmis – triukšmą izoliuojančiomis ausinėmis (ausinės
nuo triukšmo sulaiko nuo 25 dB iki 34 dB) sumažina ir/arba ausų kištukais (ausų kištukai garsą sulaiko nuo
23 iki 37 dB).
Ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose, kurių sienų, sudarytų iš sandwich plokščių su spec.
struktūros mineralinių vatos užpildu, storis siekia 15 cm. Tokio tipo plokščių sienos su mineralinės vatos
užpildu kai kurių gamintojų duomenimis gerai ekranuoja triukšmą, 12 cm storio plokščių siena sumažina
skleidžiamo garso lygį iki 32 ir daugiau dB. Vadinas, pastato išorėje garso lygis siektų ne daugiau 63 dB.
Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV pastato pietryčių kryptimi nutolęs 43 m atstumu, todėl
gyvenamojo namo aplinkoje PŪV objekto metu atsirandančio triukšmo lygis bus dar mažesnis.
Kitas triukšmo šaltinis, turintis įtakos triukšmo lygio padidėjimui būtų transporto priemonės,
atvažiuojančios į įmonės teritoriją (atvežančios ENTP, klientai atvykstantys įsigyti detalių, atliekas
surenkantis autotransportas ir pan.). Ekvivalentinis garso lygis skaičiuojamas naudojant formulę:
L=10 lg N + 13,3 lg v + 8,4 lg ρ + 7 + ΔL ρ ,
čia:
N – abiem kryptim pravažiuojančių transporto priemonių skaičius per valandą; N = 1 aut./val. (1 krovininis
automobilis važiuoja dviem kryptimis, per 12 val. 12 reisų (į abi puses));
ρ - krovininių ir visuomeninių transporto priemonių srautas (procentais); ρ = 100 proc. (krovininiai);
v - vidutinis transporto greitis kilometrais per valandą; V = 40 km/val.
ΔL ρ - pataisa priklausanti nuo konkrečių sąlygų: jei yra betoninė danga, pridedama 3 db, jei yra nuo 3-7 m
skiriamoji juosta - 1 dB, jei transporto srautas juda įkalnėn, pataisa pridedama, o jei nuokalnėn - atimama,
atsižvelgiant į jos statumą (%) ( nuo 2 iki 4% - 1dB, o nuo 4 iki 6 % - 2 dB, nuo 6 iki 8 % - 3 dB).
Priimame, kad į PŪV objekto vietą per val maksimaliai atvažiuos apie 10 lengvųjų ir 1 krovininį
automobilį. Vidutinis transporto greitis kilometrais per valandą būtų V = 50 km/val. Tuomet garso lygis
siektų:
L=10lg8+13,3lg50+8.4lg10+7+0=47,03 dBA
Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-596 patvirtintu
„Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašu“ bendras PŪV objekto keliamas
triukšmo lygis teritorijoje prie pastato skaičiuojamas pagal formulę:
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n

L  10 lg 10

0,1Li

dB

i 1

čia:
n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis.
Tuomet PŪV objekto vietoje veiklos sąlygojamo triukšmo pastato išorėje ir transporto sukeliamo
triukšmo bendras triukšmo lygis sudarys:
L=10lg(100,1x63 +100,1x47.03) = 63.11 dBA
Atsižvelgiant į tai, kad artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV objekto pietvakarių kryptimi nutolęs
43 m atstumu, todėl gyvenamojo namo aplinkoje PŪV objekto sukeliamo triukšmo lygis bus dar mažesnis.
ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma tik darbo dienomis (I-V), įprastinėmis darbo valandomis (8-17 val.),
uždarose patalpose. Atsižvelgiant į tai, sukeliamo triukšmo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų Lietuvos
Respublikos 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“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638):
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Paros
Ekvivalentinis
laikas, val. garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis
(LAFmax), dBA

1

2

3

4

5

3.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

4.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

Kitokio pobūdžio fizikinė tarša (vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji
(elektromagnetinė) spinduliuotė) veiklos metu nesusidarys.
14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos
prevencija.
Biologinių teršalų susidarymas nėra galimas. Ši problema gali atsirasti tik darbuotojams netinkamai
laikantis asmeninės higienos taisyklių ir normų.
15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių
avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių
ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių
situacijų tikimybė ir jų prevencija.
Ekstremalios situacijos galinčios sukelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui bei gamtai, tai dėl
techninių, gamtinių ar kitokio pobūdžio priežasčių kilęs gaisras ar išsiliejusios skystos pavojingos atliekos
(pagrinde panaudoti tepalai) bei eksploatuojamų automobilių kuras ir/ar tepalai.
Visi įmonės darbuotojai privalo būti išklausę saugos ir sveikatos instruktavimo ir pasirašyti
instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais registravimo lape. Visi darbuotojai privalo saugoti savo ir
nepakenkti kitų darbuotojų sveikatai, nedaryti žalos gamtai bei turtui. Darbuotojams reikia laikytis prietaisų
eksploatavimo taisyklių, negalima naudoti sugedusių netvarkingų įrengimų, prietaisų. Darbuotojai privalo
žinoti kur yra laikomi gaisro gesinimo priemonės ir sorbentai skystų atliekų sulaikymui.
Kilus pavojui darbuotojas privalo imtis reikiamų veiksmų ir pranešti apie tai atsakingiems asmenims.
Kilus gaisrui, reikia tuojau užgesinti visus degiklius, išjungti elektrinius prietaisus, iš patalpos pašalinti
lengvai užsidegančias medžiagas. Priklausomai nuo gaisro židinio ugnį nuslopinti panaudojant gesintuvus,
apgaubiant tankia medžiaga ar apiberiant smėliu. Užsidegus dirbančiojo rūbams, juos gesinti apgaubiant
liepsną tankiu audeklu.
Išsiliejus tepalams ar kitoms skystoms pavojingoms atliekoms būtina nedelsiant identifikuoti
išsiliejimo židinį ir pašalinti avarijos priežastį. Ant išsiliejusių tepalų užpilti sorbento sluoksnį ir apie avariją
pranešti atsakingam asmeniui. Tokių avarijų padariniams likviduoti skirtas sorbentas turi saugomas specialiai
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tam numatytose vietose šalia automobilių ardymo vietų. Priklausomai nuo avarijos dydžio užteršta teritorija
valoma pačios įmonės darbuotojų arba iškviečiami specialistai.
16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų
susidarymo).
ENTP tvarkymo veiklos metu rizikos žmonių sveikatai nebus. Darbuotojai bus reguliariai
supažindinami su darbų saugos instrukcijomis, kurių privalės laikytis darbo vietose.
Darbuotojams (tame tarpe ir V. Alesiaus įmonei „Motus“ kitai veiklai priklausanties darbuotojams)
įrengtos atskiros patalpos, kur galima persirengti ir pailsėti pietų pertraukos metu.
17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba
esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose
tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi
transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).
Veiklos plėtra gretimose teritorijose nenumatoma. Planuojamos ūkinės veiklos objekte be ENTP
tvarkymo veiklos dar vykdoma variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų
pardavimas. Automobilių remonto metu susidariusios atliekos laikomos vadovaujantis galiojančių teisės
aktų reikalavimais bei pagal sutartis priduodamos šių atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui.
18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai,
statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklą ketinama pradėti atlikus PAV
procedūras, praėjus pavojingas atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų
tvarkymo vadovaujančių specialistų ir darbuotojų mokymus, gavus Taršos leidimą ir pavojingų atliekų
tvarkymo licenciją bei užsiregistravus Atliekas tvarkančių įmonių registre. Veiklos vykdymo terminai
neriboti.
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius
vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar
viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis
kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta
planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės
veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie
teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla
(privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.
Planuojamą ūkinę veiklą ketinama vykdyti adresu Pievų g. 4, Juragių k., Garliavos sen., Kauno r. sav.
ENTP tvarkymo veiklą numatoma vykdyti uždarose patalpose, automobilių techninio aptarnavimo centro su
parduotuve, dirbtuve ir sandėliu pastate (unikalus Nr.4400-1943-5855). Bendras patalpų plotas – 1187,98
m2. Minėtos patalpos nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui Vidmantui Alesiui (Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašo kopija-priedas Nr.1).
Žemės sklypo, kuriame planuojama vykdyti ENTP tvarkymo veiklą, paskirtis –kita, naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 1,4259 ha, sklypas nuosavybės teise priklauso
Vidmantui Alesiui.
Žemės sklypą supa dirbami laukai (2 pav.) Šiaurės vakarinėje sklypo dalyje, gretimame sklype,
priklausančiame Romualdai Rumšienei įsikūrusi kavinė „Ametista“. Kiti su PŪV objektu besiribojantys
sklypai priklauso fiziniams asmenims.
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2 pav.: Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis
20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir
teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas
teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių
teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos).
ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma žemės sklype, nuosavybės teise priklausančiame įmonės
savininkui Vidmantui Alesiui, adresu Pievų g. 4, Juragių k., Garliavos sen., Kauno r. sav. Sklypo paskirtis –
kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Ūkinė veikla planuojama automobilių
techninio aptarnavimo centro su parduotuve, dirbtuve ir sandėliu pastate, kurio bendras plotas - 1187,98 m2.
ENTP tvarkymo veiklai bus skiriama 563,87 m2.
Remiantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto savivaldybės tarybos
2009-01-29 Nr. TS-1 sprendiniais, pagal žemės naudojimo prioritetus vietovė priskiriama gyvenamųjų
teritorijų plėtrai (3 pav.).

3 pav. Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano
Ūkinės veiklos vieta yra šalia magistralinio kelio A5, jungiančio Kauną, Marijampolę ir Suvalkus.
Artimiausia planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu:
1. Gyvenamoji teritorija yra Juragių km. nutolęs atstumu ~ 0,150 km, kitoje magistralinio kelio A5
Kaunas – Marijampolė – Suvalkai pusėje šiaurės kryptimi (žr. 5 pav.). Artimiausias gyvenamasis namas
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nutolęs atstumu nuo rytinės sklypo ribos nutolęs apie 30 m rytų kyptimi (žr. 4 pav.). Kiti gyvenamieji
namai įvairiomis kryptimis nutolę nuo PŪV objekto daugiau nei 150 m.

4 pav. Ūkinės veiklos vieta gyvenamosios teritorijos atžvilgiu
Juragių kaime yra įsikūrusi tik Kovos menų ir sporto asociacija „Budo“, priskiriama kitai švietimo
teikėjo grupei. Jos buvimo vieta nutolus nuo PŪV objekto apie 400 m šiaurės rytų kryptimi. Kiti
visuomeninės paskirties objektai, tokie kaip Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla, Veiverių
Šv. Liudviko bažnyčia, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija bei medicinos įstaigos nuo PŪV objekto
nutolusios daugiau nei 5 km pietvakarių kryptimi. Artimiausios urbanizuotos teritorijos yra Juragių ir
Mauručių kaimai (5 pav.).

5 pav.: Ūkinės veiklos objektas (pažymėtas raudonu žymekliu) urbanizuotos teritorijos atžvilgiu
Planuojamos ūkinės veiklos objektas į rekreacijos objektų teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja.
Taip pat PŪV objektas nesiriboja ir su lankytinais objektais.
Vietovės, kurios aplinkoje ketinama vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, reljefas lygus, aplinkui vyrauja
dirbami laukai ir pievos.
Vadovaujantis 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 206 p. planuojamos ūkinės veiklos objektui yra taikoma ne mažesnė kaip 50
m sanitarinė apsaugos zona. Nustatyta SAZ bus įrašyta į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo
turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
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turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu
Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Sklypui, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, nustatytos šios specialios žemės naudojimo
sąlygos:
XXI. žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
VI. elektros linijų apsaugos zonos;
II. kelių apsaugos zonos;
I. ryšių linijų apsaugos zonos.
21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose
esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija,
karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema)
duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/).
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje neeksploatuojama naudingų iškasenų, mineralinio
vandens vandenviečių. Aplink ūkinės veiklos vietą nėra geologinių reiškinių bei geotopų. Artimiausi
geotopai (Rokų atodanga) nuo PŪV objekto yra nutolęs ~ 11 km šiaurės rytų kryptimi, o Adomo
Mickevičiaus akmuo (veta: Kaunas) nutolęs nuo PŪV vietos šiaurės rytų kryptimi daugiau nei 15 km.
Artimiausios požeminio vandens vandenvietės nuo PŪV objekto nutolusios daugiau nei 1 km:
Juragių ~ 1,1 km (šiaurės kryptimi) ir Stanaičių ~ 3 km (rytų kryptimi). Naudingųjų iškasenų aplink objektą
3 km spinduliu neaptinkama (žr. 6, 7, 8 pav. )

6 pav. Ištrauka iš geotopų žemėlapio (žiūrėta 2017-12-01)
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7 pav. Ištrauka iš Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio (žiūrėta 2017-12-01)

8 pav. Ištrauka iš Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio (žiūrėta 2017-12-01)
22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose
esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas,
kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos,
apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu),
lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija
pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008
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m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos
įgyvendinimo gairių nuostatomis (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraštovaizdžio
politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu
Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d.
įsakymu. Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais 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 yra išskirtos šioje studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio
vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir
kurių vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.
Remiantis LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių
(paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir
(ar) antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio
lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Tai
žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir jų
sąveika.
Pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą planuojamos ūkinės veiklos vieta priskiriama lygumų
rajonui (Basalykas A.. „Lietuvos TSR fizinė geografija", II, 1965). PŪV objekto vieta yra Kauno rajone, kuris
patenka į Pabaltijo žemumos sritį, Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės rajoną.
Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio studija, erdvinės struktūros ir kraštovaizdžio tipų požiūriu PŪV
teritorija apibūdinama:
 fiziomorfotopas: teritorija priskiriama moreninių gūbrių kraštovaizdžiui (G). Vietovei būdingas
agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis (5) (9 pav.);
 vizualinė struktūra: vietovė priskiriama pamatiniam vizualinės struktūros tipui V0H3, pasižymi
neišreikšta vertikaliąja sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotipais), vyraujančių atvirų pilnai
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Pagal kraštovaizdžio vizualinę struktūrą apsprendžiantį ją formuojantį
veiksnį, būtent – dominantiškumą, kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra išreikštų dominantų (10 pav.).
 biomorfotopas: vietovė priskiriama neužstatytoms teritorijoms su vyraujančia horizontaliąja
biomorfotopų struktūra (būdingi stambūs horizontalaus mozaikiškumo plotai) (11 pav.).
 technomorfotopas: teritorija priskiriama vidutiniškos urbanizacijos agrariniam technogenizacijos
tipui, kuriam būdingas vidutinio tankumo infrastruktūros tinklas (1,001-1,500 km/km2) (12 pav.:).
 geocheminė toposistema: pasižymi mažu buferiškumu. Pagal migracinės struktūros tipą teritorija
priskiriama akumuliuojančioms toposistemoms ( 13 pav.).

9 pav. Kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio ištrauka
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10 pav. Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio ištrauka

11 pav. Kraštovaizdžio biomorfotopų žemėlapio ištrauka

12 pav. Kraštovaizdžio technomorfotopų žemėlapio ištrauka
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13 pav. Kraštovaizdžio geocheminės toposistemos žemėlapio ištrauka
Kelių kilometrų atstumu nuo PŪV objekto nėra regyklų, apžvalgos bokštų bei panoramų. Planuojama
ūkinė veikla bus vykdoma jau veikiančiame objekte, nebus statomi nauji statiniai ir pan., todėl minėtiems
objektams planuojama ūkinė veikla jokios įtakos neturės.
23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose
esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose
saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų
teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į NATURA 2000 teritorijų ribas. ENTP tvarkymo
veiklos vietą nepatenka į saugomas teritorijas ir nesiriboja su jomis (14 pav.). Arčiausiai planuojamos
ūkinės veiklos objektui esančios saugomos teritorijos yra Jiesios upė ir jos slėniai bei Jiesios kraštovaizdžio
draustinis. Abi saugomos teritorijos nutolusios nuo PŪV objekto šiaurės rytų kryptimi daugiau nei 7 km.

14 pav. Saugomos teritorijos PŪV vietos atžvilgiu
24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose
esančią biologinę įvairovę:
24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai
duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir
apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas
(išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų
gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;
24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir
radavietėms, 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).
Planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir arti jos nėra saugomų rūšių buveinių. Artimiausi miškai PŪV
objektui yra Pajiesio, Mikalinavos miškas bei miškas Žalgiris (atstumai iki miškų pažymėti 15 pav.).
Artimiausias Pajiesio miškas nuo PŪV objekto pietryčių kryptimi nutolęs apie 0,97 km. Pajiesio miškas,
apimantis 12,4 km2 plotą, priklauso Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Pajiesio
girininkijai. Saugomų teritorijų plotas šiame miške sudaro 2,6%.
Vandens telkiniai su sklypu, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, nesiriboja. Artimiausi
vandens telkiniai ir jų apsaugos zonos pažymėti 16 pav. Artimiausias vandens telkinys (Š-1-2 vandentakio
kodas: 10011559) pietvakarių kryptimi nutolęs apie 185 m.
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Planuojama ūkinė veikla vandens telkiniams įtakos neturės. ENTP tvarkymo veiklos metu
susidariusios buitinės ir paviršinės nuotekos valomos nuotekų valymo įrenginiuose iki nustatytų parametrų
normų.

15 pav. PŪV objektas miškų išsidėstymo atžvilgiu

16 pav. PŪV objektas vandens telkinių ir jų apsaugos zonų išsidėstymo atžvilgiu
25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose
esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės
apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas –
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos
zonas.
Ūkinės veiklos vietoje ir šalia jos nėra jautrių aplinkos apsaugos požiuriu teritorijų. ENTP ardymo
veikla vykdoma uždarose patalpose su skysčiams nelaidžiomis grindimis, o lauke esančioje atliekų laikymo
teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos, todėl planuojama veikla įtakos
paviršinio vandens telkiniams neturės.
26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą
praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto
aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).
Planuojamos ūkinės veiklos objektas tokios informacijos neturi.
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27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių,
gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų
atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Tankiai apgyvendintos artimiausios teritorijos PŪV objektui yra Juragiai (gyventojų skaičius 2011 m.
duomenimis -575) ir Mauručiai(gyventojų skaičius 2011 m. duomenimis -383). Juragių km. Nuo PŪV
objekto šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi nutolęs atstumu ~ 0,150 km, o Mauručiai pietvakarių kryptimi nutolę
apie 1,6 km. Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų ir visuomeninių objektų nurodyti 20 sk.
Sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą yra šalia magistralinio kelio A5, jungiančio Kauną,
Marijampolę ir Suvalkus (žr. 1 pav.). Pro pietinę sklypo dalį, maždaug apie 400 m atstumu praeina
geležinkelio linija, kuria kursuoja traukiniai maršrutais Kaunas-Kazlų Rūda, Kaunas-Kybartai, KaunasMarijampolė.
28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias
kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre
(http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Kultūros vertybių registro duomenimis, nekilnojamojo turto kultūros paveldo objektai nepatenka į
planuojamos ūkinės veiklos teritoriją ir su ja nesiriboja. Arčiausiai prie ENTP tvarkymo veiklos vietos
registruota kaip nekilnojamoji kultūros vertybė yra Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių
kapinės (kodas 21111). Minėta vieta nuo PŪV objekto nutolusi šiaurės vakarų kryptimi apie 1,145 km.
Nekilnojamojo turto kultūros paveldo objekto aprašymas:

 Unikalus objekto kodas 21111











Pilnas pavadinimas Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės
Adresas Kauno rajono sav., Garliavos apylinkių sen., Juragių k.,
Įregistravimo registre data 1994-05-17
Statusas Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis
Rūšis Nekilnojamas
Teritorijos KVR objektas: 901.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
Seni kodai Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 2725
Vertingųjų savybių pobūdis



Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

 Vertingosios savybės



1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - Vokietijos karių palaikai; reljefas (kalvelė; teritorija banguota,
apaugusi lapuočiais medžiais, Išliko 1 kaltinis kryžius, pakeitęs savo autentišką buvimo vietą bei ant naujo
postamento pastatytas lietinis kryžius; TRP; FF Nr. 1-6; 2014 m.);
5. Faktai apie svarbius visuomenės ir valstybės istorijos įvykius - Šioje vietoje palaidoti Vokietijos kariai, žuvę
ar mirę Pirmojo pasaulinio karo metu (skaičius nežinomas).

Kitas nekilnojamojo turto kultūros paveldo objektas, LR vidaus reikalų ministro, generolo, visuomenės veikėjo
Kazimiero Skučo gimtinės atmintina vieta (kodas 39402) nuo PŪV objekto yra nutolusi daugiau nei 1,7 km pietvakarių
kryptimi.
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17 pav. Nekilnojamojo turto kultūros paveldo objektai PŪV objekto atžvilgiu

IV.GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės
sveikatai, 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); 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); suminį 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), ir
galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:
29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei,
visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų
(pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto
srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);
Arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija yra Juragių k. (gyventojų skaičius 575), kuris nutolęs nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos - 0,150 km, artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV objekto sklypo
ribos vakrinėje dalyje nutolęs - 0,030 km. PŪV bus vykdoma siekiant atitikti aplinkosauginius reikalavimus.
Planuojama vykdyti veikla pagal savo pobūdį ir mastą nesukels reikšmingų pasekmių aplinkai, todėl
visuomenės pasitenkinimo nesukels. Susidariusi fizikinė ir cheminė tarša neviršys nustatytų normų. PŪV
veikla nesąlygoja kvapų išsiskyrimo, nes nenaudojamos cheminės ar kitos kvapus skleidžiančios medžiagos.
Be to, PŪV planuojama vykdyti uždarose patalpose, todėl ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio
gyventojams ir visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir pan.
Atsiradus naujaį ūkinei veiklai bus nežymiai jaučiamas teigiamas poveikis vietinei darbo rinkai, nes
bus sukurta keletas naujų darbo vietų.
29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio
pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo,
želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų
augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi,
migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;
ENTP tvarkymo veiklos metu jokie teritorijų užstatymo darbai nebus vykdomi, todėl jokio poveikio
biologinei įvairovei nenumatoma.
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29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą
ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje
aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis
Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės 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 įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų
institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo;
Planuojamos ūkinės veiklos objekto vietoje ir arti jos nėra saugomų teritorijų, priklausančių Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, todėl poveikis joms nenumatomas.
29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų
didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių
naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamame pastate, uždarose patalpose. ENTP tvarkymo veiklos
metu nebus atliekami didelės apimties žemės darbai ar gausus gamtos išteklių naudojimas, todėl nebus
daromas poveikis žemei ir dirvožemiui.
29.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros
aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai,
rekreacijai);
ENTP tvarkymo veikla neturės neigiamo poveikio vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės
apsaugos juostoms, jūros aplinkai ir pan. Susidariusios buitinės nuotekos valomos biologiniuose nuotekų
valymo įrenginiuose (našumas 2 m3/d) iki nustatytų parametrų normų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.
Gamybinės nuotekos ENTP tvarkymo veiklos metu nesusidaro. Paviršinės nuotekos, susidarančios sklype
ant kietosios dangos, surenkamos, valomos naftos gaudyklėje ir išleidžiamos į paviršinį vandens telkinį.
Išvalytos nuotekos iki teisės aktais nustatytų parametrų normų paviršinio ir požeminio vandens kokybei
neturės.
29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);
ENTP tvarkymo veikla neturės esminio poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms, nes
ENTP tvarkymo veiklos metu į aplinkos orą išsiskirs nežymūs teršalų kiekiai (teršalų kiekio skaičiavimai
pateikti 3 ir 7 prieduose). ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje. Transporto priemonių
sukeliama oro tarša bus nežymi, todėl neturės neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms.
29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis,
rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo,
paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui;
ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio kraštovaizdžiui, nes jokie pastatai nebus statomi.
29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės
poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti
nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);
ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio materialinėms vertybėms.
29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl
veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).
Planuojamos ūkinės veiklos objektas nuo kultūros paveldo artimiausio objekto yra nutolęs apie 1,1
km. ENTP tvarkymo veikla dėl darbų pobūdžio kultūros paveldo objektams neigiamų pasekmių nesukels.
30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
ENTP tvarkymo veikla neturės reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
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31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių
avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).
Remiantis LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. ir 2008 m. gruodžio 8 d nutarimais Nr. 241 ir Nr.
1313 „Dėl ekstremaliu ivykiu kriteriju patvirtinimo“ ir „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliu ivykiu kriteriju patvirtinimo“ pakeitimo“ ekstremalūs
ivykiai gali būti gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio.
PŪV objekto vieta yra lygaus reljefo teritorijoje. Šalia objekto nėra gilių upių, kiti didesni paviršiniai
vandens telkiniai nutolę nuo PŪV objekto apie 5,00 km ir didesniu atstumu, todėl gamtinio pobūdžio
ektremalių įvykių (potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų) tikimybė tikrai labai maža.
Galima techninio pobūdžio ekstremali situacija ūkinės veiklos metu yra gaisro pavojus. Siekiant
išvengti minėtos avarinės situacijos arba jai įvykus sušvelninti avarijos padarinius, planuojama ūkinė veikla
turės būti vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės
saugos taisyklėmis bei vėlesniais jų pakeitimais ir kitais norminių teisės aktų reikalavimais,
reglamentuojančiais gaisrinės saugos reikalavimus. ENTP tvarkymo veiklos patalpose turės būti įrengtos ir
nuolat tikrinamos pirminės gaisro gesinimo priemonės. Prieš pradedant veiklą turi būti paskirti atsakingi
asmenys už priešgaisrinę ir darbų saugą. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su Bendrovės darbo tvarkos,
darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, aplinkosaugos taisyklėmis bei
reikalavimais. Kiekvienoje darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijoje numatyta kaip dirbantysis privalo
elgtis avarinių situacijų atveju.
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
ENTP tvarkymo veikla nedarys tarpvalstybinio poveikio.
33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam
kelią.
ENTP tvarkymo veikla nekels reikšmingo neigiamo poveikio. Susidarančios atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Darbuotojai bus nuolat supažindinami su darbų saugos
instrukcijomis ir jomis vadovausis.
ENTP tvarkymo veikloje bus vadovaujamasi LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis
„Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676, 2005,
Nr.106-3931, 2011, Nr.147-6910). Pastoviai bus kontroliuojama, kaip rūšiuojamos atliekos, palaikoma
tvarka ūkinės veiklos vietoje. Pasirūpinama, kad galimam variklių ar pavarų dėžės alyvos, benzino ar
dyzelino, aušinimo ir stabdžių skysčio išsiliejimui neutralizuoti, netrūktų absorbento. Darbuotojai turės būti
aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios atitiks Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsauginėmis priemonėmis nuostatų reikalavimus.
PRIEDŲ SĄRAŠAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (duomenys apie žemės sklypą), 3 lapai
Nekilnojamo jo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija (duomenys apie pastatą), 2 lapai
Išsiskiriančių teršalų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimo rezultatai, 1 lapas
Elektros tiekimo sutarties kopija, 5 lapai
ENTP tvarkymo zonų išdėstymo planas, 2 lapai
Nuotekų surinkimo ir nuvedimo schema, 1 lapas
Teršalų, išmetamų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimo rezultatai, 2 lapai
PAV dokumentų rengėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, 3 lapai
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PRIEDAI
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1 priedas

2 priedas

3 priedas
Metiniai isiskiriančių teršalų kiekiai iš kurą deginančio įrenginio
Planuojama, kad preliminariai per metus bus sunaudota apie 20 t kietojo kuro.

Metiniai anglies monoksido išmetimai į aplinkos orą, deginant kietąjį kurą:

q 

PCOmet = 0,001 ⋅ C CO ⋅ B ⋅ 1 − 4  = 0,001 ⋅ 16.8 ⋅ 20 ⋅ (1 − 2 / 100) =0.33 t/metus;
 100 
kur
C CO = q 3 ⋅ R ⋅ Q žd = 2*1*8,4=16,8;
Cco-savitasis anglies monoksido susidarymas;
Q žd -kuro šilumingumas, MJ/kg;
q3- šilumos nuostoliai dėl nepilno cheminio sudegimo (koeficientas, priklausantis nuo
pakuros tipo ir kuro rūšies), %;
q4- šilumos nuostoliai del nepilno mechaninio sudegimo, prklausantys nuo pakuros tipo ir
kuro rūšies, %;
R- koeficientas, nusakantis nepilną kuro sudegimą dėl anglies monoksido buvimo
dūmuose.

Metiniai azoto oksidų išmetimai į aplinkos orą, deginant kietąjį kurą:

PNOmet = 0,001 ⋅ B ⋅ Q zd ⋅ K NOx ⋅ (1 − β ) = 0,001 ⋅ 20 ⋅ 8.4 ⋅ 0,07 ⋅ (1 − 0) = 0,012 t/metus;
kur
KNOx- savitasis NOx susidarymas kuro energijos vienetui;
β-parametras, apibūdinantis azoto oksidų mažinimą techninėmis priemonėmis.
Metiniai kietųjų dalelių išmetinai į aplinkos orą, deginant kietąjį kurą:
Pkiet .dal .met = B ⋅ A n ⋅ χ ⋅ (1 − η ) = 20 ⋅ 1,7 ⋅ 0,0019 ⋅ (1 − 0 ) =0,064 t/metus.

kur:
χ - dydis, charakterizuojantis į dūmus patenkančių pelenų dalį,
η – kietųjų dalelių dalis, sugaudoma valymo įrenginiuose,
A n -kuro peleningumas, %

5 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas
„Naudojamos transporto priemonės“ skaičiavimų pagrindimas:
remiantis LR aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta
„teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo
metodika“ apskaičiuojamas bendras į atmosferą išmetamų teršiančių medžiagų kiekis:
k

i

W = ∑∑ W(k ,i )
kur
W-bendras teršalų kiekis
W(k,i)-k-osios medžiagos kiekis sudegus i-osios rūšies degalams,
k-tešiančios medžiagos: CO, HC, NOx, SO2, kietosios dalelės,
i-degalų rūšys: benzinas, dyzelinis kuras, suskystintos dujos, suslėgtos gamtinės dujos.

Teršiančios medžiagos „k“ kiekis sudegus „i“ rūšiems degalams apskaičiuojamas:

W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i) ,
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.

Teršiančių medžiagų išmetimai skaičiuojami automobiliams:
visureigis:
OPEL MONTEREY, 1993 m. -1 vnt.;
Dyzelinio kuro sunaudojimas per metus: 1750 l/metus (arba 1,5 t).
Šakinis dyzelinis krautuvas -2 vnt.
Dyzelinio kuro sunaudojimas per metus: 775 l/metus (arba 0,667 t).
Lyginamoji vidaus degimo variklių tarša (kg) sudegus 1 t degalų:
Taršos komponentai:
Kuras (dyzelinas):

CO
130,0

CH
40,7

NOx
31,3

SO2
1,0

Dalelės
4,3

Koeficientas „K1“ nustatomas pagal mašinų degalų sunaudojimo rodiklį „M“, kuris yra
lygus 0,9 (įvertinus tai, kad lengvasis automobilis ir krautuvai bus eksploatuojami daugiau
(>60%) užmiestyje).
Koeficientas „K2“ nustatomas pagal automobilio amžių. Automobilio pagaminimo metai:
1993. Automobiliui daugiau nei 13 m.

Koeficientas „K3“ pasirinktas pagal 8 lentelės 2 punktą (visureigiui).
Teršalo pavadinimas:
CO
CH
NOx
SO2
Dalelės

K1
0,909
1,010
0,973
1,0
1,231

K2
1,5
1,6
0,89
1,0
1,2

K3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Koeficientas „K3“ pasirinktas pagal 8 lentelės 2 punktą (krautuvams)
Teršalo pavadinimas:
CO
CH
NOx
SO2
Dalelės

K1
0,909
1,010
0,973
1,0
1,231

K2
1,4
1,4
0,89
1,0
1,3

K3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Išmetamų teršalų kiekiai:
Pavadinimas
1
visureigis Opel
Monterey,
naudojantis dyzeliną
Šakiniai dyzeliniai
krautuvai

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis, t
CO

NOx

CnHm

SO2

2

Sunaudojamo
kuro kiekis,
t/m.
3

4

5

6

7

Kietosios
dalelės
8

1

1,5

0,266

0,041

0,099

0,0015

0,0095

2

0,667

0,110

0,018

0,038

0,0007

0,0046

Kiekis,
vnt.

8 priedas

