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DĖL UAB „PARSEKAS" PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR
KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Vertinimui pateikta UAB „Parsekas" paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
(toliau - TIPK) leidimui gauti.

UAB „Parsekas" veikla - alyvų atliekų, naftos produktais užterštų skysčių ir vandenų,
naftos mišinių, lijalinių vandenų tvarkymas (pirminis atskyrimas) laivų talpyklose jas paruošiant
tolimesniam naudojimui. Taip pat įmonė iš Klaipėdos uosto akvatorijoje esančių laivų surinks
kietąsias pavojingas atliekas, laivų insineratorių pelenus bei komunalines atliekas, buitines
nuotekas, susidarančias laivuose jų eksploatacijos metu, kurias tolimesniam tvarkymui perduos
kitiems atliekų tvarkytojams.

UAB „Parsekas" paraiška TIPK leidimui gauti parengta pagal 2014 m. planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentus. Aplinkos apsaugos
agentūra 2015-04-27 dėl UAB „Parsekas" planuojamos ūkinės veiklos pateikė PAV atrankos išvadą
Nr. (15.3)-A4-4638, kurioje nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

UAB „Parsekas" ūkinę veiklą numato vykdyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinėje
akvatorijoje ir uosto krantinėse iki uosto vartų. Įmonė neeksploatuos pastatų, pagalbinių patalpų.
Ūkinei veiklai vykdyti bus eksploatuojamos laivų „Banga", ,,Jokūbavas" ir „Danė" naftuotų atliekų
laikymo talpyklos. Laivas „Danė" yra UAB „Parsekas" nuosavybė, o laivų „Banga" ir „Jokūbavas"
naftuotų atliekų laikymo talpyklos nuomojamos iš UAB „Salarijus". Įmonė ūkinei veiklai vykdyti
žemės sklypo neturi ir nenuomoja. Žemės sklypo naudojimas susijęs tik su laivų švartavimu ir
surinktų atliekų perdavimu ties krantinėmis Nr. 24 ir 25, esančiomis Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje.
Žemės sklypui, prie kurio krantinių vykdomas laivų švartavimas, bendras plotas - 6,8742 ha,
Žemės sklypo Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T2-452, nustatyta sanitarinės apsaugos zona.
Artimiausi gyvenamieji namai Naujoji Uosto g. 2 ir Danės g. 5 yra 360 m atstumu rytų kryptimi
nuo švartavimosi vietos.

UAB „Parsekas" šiuo metu vykdo lijalinių ir kitų naftuotų vandenų surinkimą ir pervežimą
iš Klaipėdos uosto akvatorijos laivų. Įmonė numato pradėti tvarkyti pavojingas ir komunalines
atliekas. UAB „Parsekas" planuojamų alyvų, lijalinių vandenų ir kitų naftos produktų turinčių
atliekų tvarkymo apimtys sieks 14000 t/m., kietųjų pavojingų atliekų - 30 t/m., komunalinų - 5040
t/m. (tame tarpe maistinio aliejus ir riebalų - 20 t/m.), laivų insineratoriuose susidarančių
nepavojingų pelenų - 25 t/m. Iš laivų priimamos kietosios pavojingos, mišrios komunalinės atliekos
ir pelenai bus išrūšiuoti ir supakuoti maišuose su ant jų pažymėtais atliekų kodais, o skystosios

. atliekos (aliejai) - sandarioje taroje ir hidrauliniu kranu perkraunamos iš laivo į laivą ir krantinėje
perduodamos atliekų tvarkytojams. Buitinės nuotekos 800 nr' t/m. bus surenkamos laivais arba



specializuotu autotransportu, krantinėje jos bus perduodamos kitoms įmonėms pervežimui į AB
,,Klaipėdos vanduo".

Surinktos pavojingos atliekos, atsižvelgiant į jų kategorijas, insineratorių pelenai ir
komunalinės atliekos bus saugomos atskirai uždaruose konteineriuose, aliejų atliekos 0,8 rrr'
plastikinėse talpose. Laive „Danė" bus pastatytas l vnt. l O m3 talpos konteineris ir viena 0,8 rrr'
plastikinė talpa, o laivuose „Banga" ir „Jokūbavas" po 3 vnt. l ,l rrr' talpos konteinerius ir po vieną.
0,8 m3 plastikinę talpą. Krantinėse Nr. 24 ir 25, pagal išankstinį užsakymą iš laivų surinktų atliekų
priėmimui, lauks kitų atliekų tvarkytojų autotransportas, arba jų atvežti uždari didžiakrūviai atliekų
konteineriai (nuo 8 iki 36 rrr' talpos), kurie nedelsiant bus išvežami į juos iškrovus surinktas
atliekas. Mažesni komunalinių atliekų kiekiai iš prie Klaipėdos uosto krantinių prisišvartavusių
laivų gali būti surenkami ir autotransporto priemonėmis - kurios tiesiogiai iš laivų (atliekų turėtųjų)
priims transportavimui paruoštas atliekas ir perveš atliekų tvarkytojams.

TIPK paraiškoje pateikiama, kad UAB „Parsekas" nenumato eksploatuoti stacionarių
triukšmo šaltinių. Planuojami eksploatuojami 3 laivai, kurių skleidžiamą akustinis triukšmą
generuoja dyzeliniai varikliai ir laivo įrangos mechanizmai - vakuuminiai siurbliai,
perpumpuosiantys iš laivų surinktas skystąsias atliekas. Visi triukšmą keliantys įrenginiai yra
patalpinti laivo viduje mašinų skyriuje, kuris papildomai nuo aplinkos yra izoliuotas specialia
šilumą ir garsą sulaikančia medžiaga. Laive esantys vakuuminiai siurbliai nekelia didesnio triukšmo
nei laivo dyzeliniai varikliai. Nurodoma, kad laivai nebus nuolat laikomi ties krantinėmis Nr. 24 ir
25, o laivų prisišvartavimo metu triukšmą keliantys įrenginiai bus eksploatuojami tik atliekų
perdavimo krantinėje metu. Todėl teigiama, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmas
neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
patvirtinimo".

Nurodoma, kad naftuotų vandenų ir buitinių nuotekų saugojimo ir krovos metu į
aplinkos orą išsiskirs lakieji organiniai junginiai (LOJ) nediferencijuoti pagal sudėti ir pasižymintys
aštriu kvapu. PAV atrankos dokumentuose buvo įvertinta galima kvapų koncentracija aplinkoje
vykdant šiuos darbus. Pagal kvapų sklaidos modeliavimo duomenis, maksimali kvapo koncentracija
planuojamos veiklos metu sieks 0,0246 OUE/m3 ir neviršys ribinės koncentracijos 8 OUEfm3, todėl
neigiamaspoveikisaplinkainenumatomas.

Nurodoma, kad triukšmo ir kvapų sklidimo iš įrenginio mažinimo priemonių
nenumatoma. Alyvos, naftos produktų turinčios atliekos bei buitinės nuotekos kraunamos į laivus ir
iškraunami iš jų tik uždaru būdu (pakrovimo vamzdyno žarnų jungtys yra aklinai sujungtos su laivo
- surinkėjo priėmimo vamzdynu, kietosios, galinčios išskirti kvapus, atliekos (komunalinės atliekos)
bus priimamos supakuotos maišuose ir saugomos uždaruose konteineriuose arba laivų triumuose).

UAB „Parsekas" paraiška TIPK leidimui gauti derinama.
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