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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 (užsakovo) kontaktiniai duomenys:
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ (įmonės kodas 110753855)
Įmonės pavadinimas
Tiekėjų g. 33A, Kretinga, LT-97187 Kretingos r. sav.
adresas
tel.: (8 445) 76904, faksas: (8 445) 76940
telefonas, faksas
dunis@ostseefisch.lt
el. paštas
2. Statybos techninio projekto rengėjo kontaktiniai duomenys:
UAB „Progresyvūs projektai“ (įmonės kodas 300045183)
Įmonės pavadinimas
J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda LT-92122, Klaipėdos m. sav.
adresas
Direktorė Danutė Zubavičienė
kontaktinis asmuo
tel./faksas: (8 46) 216071, mob.: (8 615) 33 884
telefonas, faksas
zydrune@pprojektai.lt
el. paštas
3. Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys:
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
Įmonės pavadinimas
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
adresas
inžinierė Simona Kupšienė
kontaktinis asmuo
tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 614) 01336
telefonas, faksas
info@ekosistema.lt
el. paštas
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo (toliau - PAV) įstatymo Nr. I-1495 (Žin., 1996, Nr. 82-1965; galiojanti redakcija)
2 priedėlio 14 punktu, į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV
(pagal 7.10 punktą – mėsos ar žuvų perdirbimas (kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 tonos
per parą)), rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) keitimas ar
išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos
modernizavimą ar keitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti
neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus, reikia atlikti atranką
PAV būtinumo.
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ PŪV (žaliavų šaldytuvo ir darbuotojų poilsio patalpų
ploto didinimas) vieta numatoma žemės sklype (kad. Nr. 5634/0004:1088 Kretingos m. k. v.),
esančiame Tiekėjų g. 33 A, Kretingoje, Kretingos r. sav. (vietovės geografinę-administracinę
padėtį žiūr. 1 paveiksle, 5 psl.). PŪV PAV atrankos dokumentai parengti vadovaujantis LR
aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos
metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; galiojanti redakcija) 1 priedu.
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1 pav. Vietovės geografinė-administracinė padėtis
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5. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo
naudojimo paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi
statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra,
susisiekimo komunikacijos):
Žemės sklypas, kuriame planuojama vykdyti PŪV, yra adresu Teikėjų g. 33 A, Kretingoje,
Kretingos r. sav. Sklypo kadastrinis Nr. 5634/0004:1088 (Kretingos m. k. v.), plotas – 0,9152 ha,
paskirtis – kita (būdai: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), sklypas nuosavybės teise
priklauso UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašas ir žemės sklypo planas pateikiamas 1 priede.

2 pav. Ištrauka iš Kretingos m. bendrojo plano sprendinių
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PAV atranka atliekama rengiant gamybos ir pramonės paskirties pastato rekonstrukciją. Pastato
pirmo aukšto plotas bus padidintas nuo 2610 m2 iki 4088 m2. Naujame plote numatoma įrengti
žaliavos šaldytuvą (žiūr. 3 priede poz. 105), perplanuoti pakuotės taros sandėlį (poz. 106) ir
pagalbines sandėlio (poz. 107) ir šaldytuvo (poz. 101) patalpas. Virš pietvakarinės pastato dalies
numatoma įrengti antstatą, kuriame projektuojamos valgyklos (poz. P2-2), virtuvės (poz. P2-4),
poilsio (poz. P2-1) ir sanitarinio mazgo (poz. P2-3) patalpos. Antstato plotas – 148,99 m2,
patekimas numatomas pirmojo aukšto pagalbinėse patalpose (poz. 1-54) įrengus laiptinę. Pastato
aukštų planai pridedami 3 priede.
Planuojama ūkinė veikla atitinka Kretingos miesto bendrojo plano, patvirtinto Kretingos rajono
savivaldybės Tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322, sprendinius. Kretingos
miesto bendrojo plano urbanistinės struktūros, žemės tvarkymo ir kultūros paveldo brėžinyje
(žiūr. 2 paveiksle 6 psl.) matyti, jog didžioji veiklos sklypo dalis patenka į teritorijų, skirtų
pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai, ribas.
Pietinė sklypo dalis patenka į visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei
inžinerinių tinklų teritorijų ribas.
Sklype yra visa esamai ir planuojamai veiklai vykdyti reikiama inžinerinė infrastruktūra: elektros
linijos, vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir lietaus) surinkimo tinklai, dujotiekis,
telekomunikacijų linijos. PŪV metu sklypo inžinerinė infrastruktūra nekis.
Susisiekimo komunikacijos: į veiklos sklypą patekimas įrengtas iš Tiekėjų gatvės. PŪV metu
įvažiavimas į teritoriją nesikeis, autotransporto srauto padidėjimas numatomas nežymus
(planuojama, kad srautas padidės 1 sunkvežimiu per parą).
6. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant
esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus):
Vadovaujantis Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-1031 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007,
Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama:
Sekcija
C

Skyrius

Grupė

Klasė

10
10.2
10.20

Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas
APDIRBAMOJI GAMYBA
Maisto produktų gamyba
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

Šiuo metu PŪV teritorijoje vykdomas žuvų apdorojimas šaltuoju būdu (smulkinimas,
sūdymas, mirkymas ir pan.) ir produkcijos pakavimas. Ši produkcija neskirta ilgalaikiam
saugojimui. Šiuo metu maksimaliai apdorojama iki 160 t/mėnesį ir 10 t/parą žuvies. Didžiąją
dalį apdorojamos žuvies (apie 60 %) sudaro marinuota silkė.
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ atliekami šie technologiniai procesai:
- Pakuojama marinuota silkė. Marinuotos silkės filė atvežama statinėse, kurios išverčiamos
specialiai tam skirtoje patalpoje (žiūr. 2 priede pažymėta poziciją 25), rankiniu būdu
sudedama į stiklainius ir užpilama marinatu arba padažu. Stiklainiai užsukami garu
vakuumuojamais dangteliais (garo gamybai naudojama elektros energija). Paruošti
stiklainiai kraunami ant palečių ir išvežami į sandėlį (poz. 53). Panaudotos statinės
saugomos panaudotos taros patalpoje (poz. 24) ir vėliau sugrąžinamos žaliavos tiekėjui.
- Šaldyta silkė atitirpdoma, įtrinama druska, prieskoniais (poz. 51) ir kelias paras
brandinama (poz. 52). Subrandinta silkė pakuojama į metalinę ir stiklinę pakuotes,
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užpilama marinatu arba padažais. Paruoštos pakuotės kraunamos ant palečių ir išvežamos
į sandėlį (poz. 53).
- Perdirbama šaldyta ledjūrio menkė. Žuvis pjaustoma blokais ir sūdoma (poz.51). Pasūdyta
žuvis 21 dieną brandinama (poz.52). Po brandinimo žuvis ledjūrio menkės ceche (poz. 28)
smulkinama, dažoma (maistiniais dažais), pakuojama į plastikinius indelius, užpilama
maistiniu aliejumi ir vakuumuojama. Dažymo nuotekos renkamos į atskiras talpas ir
tvarkomos atskirai nuo kitų nuotekų.
- Malta ledjūrio menkė brandinama analogiškai kaip ir šaldyta ledjūrio menkė.
- Konservuojami marinuoti šprotai. Bačkose atvežta marinuota žuvis ančiuvių ceche
(poz. 36) filetuojama: pašalinama galva, pelekai, stambūs kaulai, išvaloma juodoji plėvė
pilvo ertmėje. Paruošta žuvis pakavimo patalpoje (poz. 32) dedama į metalinius indelius,
kurie uždaromi, dedami ant palečių ir saugomi sandėlyje (poz. 53).
Žaliavos į bendrovės teritoriją atvežamos sunkvežimiais, iškraunamos iškrovimo rampoje ir
pervežamos į jų saugojimo vietą. Iškrovimui ir pervežimui naudojamas elektrinis
autokrautuvas. Žaliavos saugomos šaldiklyje (poz. 40; palaikoma -18 0C) ir žaliavų sandėlyje
(poz. 38), produkcija – produkcijos šaldytuve (poz. 53; palaikoma +2 - +6 0C). Taros,
prieskonių ir aliejaus, padažų saugojimui įrengti atskiri sandėliai (atitinkamai poz. 46 ir 39).
Padažai ruošiami (maišomi majonezai su prieskoniais) padažų gamybos patalpoje (poz. 31),
marinatai – marinatų paruošimo patalpoje (poz. 47). Tara prieš naudojimą plaunama atskiroje
patalpoje (poz. 30).
Vienu metu gali būti apdorojamos kelių skirtingų rūšių žuvis, ruošiama skirtinga produkcija.
2017 m. planuojamos rekonstrukcijos metu numatoma panaikinti suktinukų cechą (poz. 54)
vietoje jo įrengiant pagalbinę šaldytuvo (3 priede patalpa 101; patalpa skirta šaldytų žaliavų
defrostacijai (smulkinama specialiu kapokliu ir leidžiama atšilti)), padažų laikymo (pat. 102),
svarstyklių laikymo (pat. 103) patalpas ir koridorių (pat. 104). Taip pat bus didinamas pirmo
aukšto plotas papildomai įrengiant žaliavos šaldytuvą (bus palaikoma +10 - +12 0C
temperatūra; pat. 105), pakuotės taros sandėlį (pat. 106), pagalbines sandėlio patalpas (pat.
107). Po rekonstrukcijos, žaliavos šaldytuve bus galima sutalpinti iki 1000 t žaliavos. Atliekų
konteinerių saugojimui numatoma įrengti atliekų stoginę (pat. 108) su pakeliamais
automatiniais vartais. Virš pietvakarinės pastato dalies projektuojamas antstatas, kuriame
numatoma įrengti poilsio ir valgyklos patalpas, skirtas darbuotojų reikmėms tenkinti.
Gamybinio pastato rekonstrukcijos metu bus didinamas sandėliavimo patalpų (patogesniam
žaliavų išdėstymui) ir darbuotojų poilsio patalpų plotas, gamybos apimtys nedidės.
Apdorojamos žaliavos ir produkcijos kiekiai nesikeis.
Šaldyta žuvis į bendrovės teritoriją atvežama autošaldikliais, kita žuvis ir prieskoniai –
sunkvežimiais. Produkcija ir atliekos taip pat išvežamos sunkiuoju autotransportu. Per parą
bendrovės reikmėms atvyksta iki 5 sunkvežimių. Gamybos apimtys rekonstrukcijos metu
nebus didinamos, autotransporto srautas po rekonstrukcijos kis nežymiai: numatoma, kad
papildomai atvyks 1 sunkvežimis per parą.
Šiuo metu bendrovėje dirba 120 darbuotojų, PŪV metu darbuotojų skaičiaus didinti
nenumatoma. Darbas vykdomas darbo dienomis 6.00-14.30 val. Administracijos darbuotojai
dirba darbo dienomis 8.00-17.00 val.
Patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui sumontuoti du dujiniai 95 kW katilai.
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7. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir
kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų
technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo
šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą):
Pagrindinė žaliava – marinuota ir žalia žuvis, kurios metinės sąnaudos siekia 1920 t/m. Žuvies
paruošimui naudojami įvairūs prieskoniai (druska, cukrus, džiovintos žolelės, daržovės, aliejus,
saldikliai ir pan.), kurių bendros metinės sąnaudos siekia 620 t/m. Didžioji dalis šio kiekio tenka
valgomajai druskai (apie 290 t/m.), cukrui (apie 85 t/m.), agurkams ir actui (po 60 t/m.). Be
prieskonių sunaudojama ir apie 250 t/m. rapsų aliejaus bei 270 t/m. įvairių užpilų ir padažų
(daugiausia majonezas).
Pagamintos produkcijos pakavimui sunaudojami dideli kiekiai pakuočių: popierinės – 140 t/m.,
stiklinės – 720 t/m., plastikinės – 175 t/m., metalinės – 155 t/m. Taip pat suklijuojama iki 9 t/m.
popierinių etikečių.
Patalpų ir įrengimų plovimui, valymui naudojamos šios pavojingoms priskiriamos medžiagos:
- šarminis valiklis „Perfectclean AC 451“, kurio metinės sąnaudos siekia 5,320 t/m.
Ženklinimas: signalinis žodis – pavojinga; pavojingumo frazės: H314 (sukelia stiprius odos
nudegimus bei gali smarkiai pakenkti akims), EUH021 (susimaišius su rūgštimis susidaro
nuodingos dujos). Laikomas plastikinėse 28 l talpos gamintojo talpose, vienu metu saugoma
iki 25 talpų.
- dezinfekavimo priemonė „Hypro oxy“ (metinės sąnaudos 1,075 t/m). Ženklinimas: signalinis
žodis – atsargiai; pavojingumo frazės: H272 (gali sustiprinti gaisrą; oksidatorius), H318
(sukelia stiprų akių pakenkimą), H315 (sukelia odos dirginimą), H302+EUH070 (kenkia
sveikatai nurijus. Pavojinga susilietus su akimis), H335-H336 (gali dirginti kvėpavimo
takus). Laikomas plastikinėse 25 l talpos gamintojo talpose, vienu metu saugoma iki
16 talpų.
Šios medžiagos laikomos atskiroje gerai ventiliuojamoje patalpoje (2 priede poz.19). Po
lentynomis įrengtas lovelis, kuriame pakuotės prakiurimo atveju surenkamos išsiliejusios
medžiagos. Medžiagos saugomos, naudojamos ir darbuotojai apmokomi vadovaujantis medžiagų
saugos duomenų lapais (žiūr. 4 priedą). Normalios eksploatacijos metu medžiagos saugomos
uždarose gamintojo pakuotėse ir į aplinką nepatenka.
8. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės
įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas):
Vykdant žuvies apdorojimo cecho pastato eksploataciją iš gamtos išteklių naudojamas tik
vanduo. Kiti žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami.
Technologinėms ir buitinėms reikmėms naudojamas geriamos kokybės vanduo, kuris tiekiamas
iš centralizuotų Kretingos miesto vandentiekio tinklų. Esamas vandens poreikis yra 12000-13000
m3/m. Rekonstrukcijos metu projektinis gamybos pajėgumas nėra didinamas, tai ir vandens
poreikis keisis nežymiai (padidės tik valomų patalpų plotas).
9. Energijos išteklių naudojimo mastas (nurodant kuro rūšį):
Patalpų ir teritorijos apšvietimui bei technologinių įrenginių darbui naudojama elektros energija,
Metinės jos sąnaudos siekia 370000 kWh/m. Po rekonstrukcijos elektros energijos sąnaudos gali
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padidėti iki 400000 kWh/m. Patalpų šildymui naudojamos gamtinės dujos, kurių metinės
sąnaudos yra iki 45000 m3/m. ir po rekonstrukcijos jų sąnaudos nesikeis.
Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.
10. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas),
preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo veiklos rūšis):
Veiklos metu susidarančios šalutinės gyvūninės kilmės atliekos (kodas, pagal LR aplinkos
ministro 2003-12-30 įsakymu Nr.722 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles, 02 02 02) saugomos
šiam tikslui skirtoje patalpoje (2 priede poz.55) esančiame šaldytuve. Jų susidaro iki 200 t/m.,
tolimesniam tvarkymui jos perduodamos UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ (žiūr. 5 priede
esančią sutartį).
Žuvies sūdymo ir brandinimo metu susidaro dideli kiekiai valgomosios druskos (apie 73 t/m.;
kodas 02 02 99), kuri perduodama UAB „Ecoservice Klaipėda“ (buvusi – UAB „Specialus
autotransportas“) (žiūr. 5 priedą).
Žaliavos atvežimo tara (statinės, dėžės) grąžinamos atgal žaliavos tiekėjams. Produkcijos
pakavimo metu susidaro nedideli kiekiai mechaniškai pažeistų pakuočių atliekų, kurios
rūšiuojamos ir tolimesniam tvarkymui perduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams.
Kasmet susidaro po kelias tonas šių pakuočių atliekų: popieriaus ir kartono pakuotės (kodas
15 01 01), plastikinės (kartu su PET ) pakuotės (kodas 15 01 02), metalinės pakuotės (kodas
15 01 04) ir stiklo pakuotės (kodas 15 01 07).
Nuotekų valymo metu riebalų gaudyklėje susidaro iki 4,0 t/m. dumblo (02 02 04), kuris pagal
poreikį nusiurbiamas ir tolimesniam tvarkymui perduodamas UAB „Ecoservice Klaipėda“.
Darbuotojų buitinės veiklos metu susidaro iki 14 t/m. mišrių komunalinių atliekų (kodas
20 03 01), kurios kaupiamos buitinių atliekų konteineryje ir tolimesniam tvarkymui
perduodamos UAB „Ecoservice Klaipėda“.
Atliekų tvarkymas pastato rekonstrukcijos metu: Statybinės atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių
atliekų tvarkymo taisyklėmis.
Statybų metu susidarys mišrios statybinės atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
(kodas 17 09 04), kurios bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir pagal atskirą sutartį
perduodamos atliekų vežėjams ar tvarkytojams.
Atliekos bus tvarkomos pagal LR teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai
nenumatoma.
11. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas:
Apdorojant žuvį didžiausias nuotekų kiekis susidaro įrenginių ir taros plovimo metu. Šios
nuotekos kanalizuojamos į Kretingos miesto buitinių nuotekų tinklus (žiūr. 5 priede esančią
sutartį), prieš tai jas apvalius riebalų gaudyklėje. Metinis nuotekų kiekis siekia 10,2-11 tūkst.
m3/m., jų užterštumas: BDS7 iki 300 mg/l, SM iki 300 mg/l, riebalų iki 100 mg/l, naftos
produktų ir detergentų – po 0,5 mg/l.
Žuvies (ledjūrio menkės) dažymo metu susidariusios nuotekos surenkamos atskirai nuo kitų ir
tolimesniam tvarkymui perduodamos UAB „Ecoservice Klaipėda“. Sutartis dėl nuotekų
priėmimo pridėta 5 priede, metinis šių nuotekų kiekis – apie 500 m3/m. Po rekonstrukcijos šių
nuotekų kiekiai nesikeis.
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Nuo veiklos teritorijos kietųjų dangų ir pastatų stogų susidaro apie 5,0 tūkst. m3/m. (vidutinis
kiekis) paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų, kurių vidutinis užterštumas pagal
skendinčiąsias medžiagas siekia 30 mg/l (maksimalus - 50 mg/l), pagal naftos produktus - 5 mg/l
(maksimalus - 7 mg/l). Susidariusios paviršinės nuotekos surenkamos atskira sistema ir be
valymo nuvedamos į centralizuotus Kretingos miesto paviršinių nuotekų tinklus. Paviršinės
nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl
paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali
redakcija) ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais paviršinių nuotekų tvarkymą.
Nuotekos teritorijoje tvarkomos pagal visus LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tai
neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas.
12. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas,
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija:
Oro tarša
Oro teršalai teritorijoje gali išsiskirti žuvies apdirbimo metu ir šildant patalpas bei vandenį. Taip
pat aplinkos oro kokybę nežymiai galėtų įtakoti mobilūs (neorganizuoti) taršos šaltiniai –
autotransportas.
E m i s i j a ž u v i e s a p d o r o j i m o m e t u paskaičiuojama vadovaujantis LR aplinkos
ministro 1999-12-13 įsakymo Nr.395 „Dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr.108-3159;
paskutinė redakcija) 41. punkte nurodyta metodika AP-42, Oro taršos emisijos faktorių žinynas
(anglų kalba – P 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point
and Area Sources, Fifth Edition, 1995, http://www.epa.gov/ttnchie1/ ap42/). Pagrindinė emisijų
skaičiavimo formulė yra:
E = A ⋅ EF ⋅ (1 − ER / 100) / 1000
(1)
kur:
E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t;
A – žaliavos arba produkcijos kiekiai. Apdorojamos žuvies kiekiai: 1,25 t/val. arba 1920 t/m.;
EF – emisijos faktorius konkrečiam teršalui, kg/t produkcijos. Teršalų, išsiskiriančių žuvies
apdorojimo metu, emisijos faktoriai nurodyti metodikos 9.13.1. skyriuje ir lygūs: trimetilamino
(CH3)3N – 0,15 kg/t; sieros vandenilio H2S – 0,005 kg/t (tokie pat emisijos faktoriai nurodyti
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir
Vilniaus Gedimino technikos universiteto parengtose Kvapų valdymo metodinėse
rekomendacijose (2012, Vilnius, http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf);
ER – bendras emisijos sumažinimo efektyvumas, %. Emisijos sumažinimo priemonės
nenaudojamos ir jų neplanuojama įdiegti. ER = 0.
Trimetilamino emisijos skaičiavimai:
E (CH 3) 3 N = 1920 ⋅ 0,15 ⋅ (1 − 0 / 100 ) / 1000 = 0,288 t/m.;
1000
= 0,05208 g/s.
3600
Sieros vandenilio emisijos skaičiavimai:
E (CH 3) 3 N = 1920 ⋅ 0,005 ⋅ (1 − 0 / 100 ) / 1000 = 0,096 t/m.;
E (CH 3) 3 N = 1,25 ⋅ 0,15 ⋅ (1 − 0 / 100 )

E (CH 3) 3 N = 1,25 ⋅ 0,005 ⋅ (1 − 0 / 100 )
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E m i s i j a k a r š t o v a n d e n s r u o š i m o i r p a t a l p ų š i l d y m o m e t u paskaičiuojama
vadovaujantis metodika, kuri įtraukta į minėto įsakymo dėl naudotinų atmosferos teršalų
apskaičiavimo metodikų sąrašo 30. punktą: „Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į
atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik
mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi
proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986)“.
Degimo produktų tūrio apskaičiavimas:
Maksimalaus valandinio sunaudojamų dujų kiekio skaičiavimas:
Q ⋅ 10 3
B dujos.val . = mom
(2)
⋅ 3600
Qž ⋅η
kur:
Qmom - maksimali katilo šiluminė galia, MW. Qmom.=0,095 MW;
Qž - kuro kaloringumas, MJ/tūkst.m3. Priimame kaip žemutinę gamtinių dujų degimo
temperatūrą 33490 MJ/tūkst.m3 (vadovaujantis statistikos departamento prie LR Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2004-10-24 įsakymu Nr. DĮ-288 „Dėl kuro ir energijos balanso
sudarymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 172-6363; 2004, Nr. 90-3626; 2008, Nr. 903626));
η - katilo naudingo veikimo koeficientas. Ƞ=0,9.

Bdujos .val . =

0,095 ⋅ 10 3
⋅ 3600 = 11,35 Nm 3 / val .
33490 ⋅ 0,90

Maksimalaus dujinio katilo degimo produktų tūrio (esant konkrečiai išmetamų dūmų
temperatūrai) skaičiavimas:
 (273 + t ) 
(3)
V = B ⋅ [Vd + (α − 1) ⋅ V0 ] ⋅ 

 273 
kur:
V - degimo produktų tūris, m3/h (m3/s);
Bval. - valandinis kuro sunaudojimas, Nm3/h;
Vd - teoriškai susidarantis dūmų kiekis sudegus vienam Nm3 kuro. Vd=10,62;
α - oro pertekliaus koeficientas, deginant dujas ir skystą kurą - 1,17;
V0 - teorinis oro kiekis reikalingas sudeginti vienam Nm3 kuro. V0=9,45;
t - išmetamų dūmų temperatūra, 0C. t=120 0C.
 (273 + 120 ) 
V = 11,35 ⋅ [0,039 + (1,17 − 1) ⋅ 9,45] ⋅ 
= 26,9m 3 / h = 0,007 m 3 / s

273


Anglies monoksido emisijos skaičiavimas:
Mco = 0,001 · Cco · B · (1 – q4/100)
Cco = q3 · R · Qž

(4)

(5)

kur:
Mco - teršalų kiekis, t/m.;
Cco - anglies oksido išeiga, deginant kurą, g/m3 dujų;
B
- kuro sąnaudos, tūkst. m3/m. B=45 tūkst. m3;
- šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio degimo, %. Gamtinėms dujoms q4=0 %;
q4
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q3
- nuostoliai dėl nepilno kuro cheminio sudegimo, %. Gamtinėms dujoms q3=0,5%;
R - koeficientas, įvertinantis nuostolių dalį dėl CO buvimo degimo produktuose. Gamtinėms
dujoms R=0,5;
Qž - žemutinė natūralaus kuro degimo šiluma, MJ/m3. Gamtinėms dujoms Qž= 33,490 MJ/m3.
Cco = 0,5 · 0,5 · 33,490 = 8,373 kg/t.
Mco = 0,001 · 8,373 · 45 · (1 – 0/100) = 0,377 t/m.
Azoto oksidų emisijos skaičiavimas:
MNOx = 0,001 · B · Qž · KNOx · (1 – β)

(6)

kur:
K - koeficientas pagal grafiką, K=0,05;
β - koeficientas, priklausantis nuo azoto oksidų sumažėjimo lygio dėl taikomų techninių
priemonių, β=0,
MNOx = 0,001 · 45,0 · 33,490 · 0,05 = 0,075 t/m.
Momentinė tarša reglamentuojama LR aplinkos ministro 2013-04-16 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl
išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (Žin., 2013,
Nr. 39-1925, galiojanti redakcija).
Su bendrovės veikla susijusio autotransporto (žaliavas, produkciją bei atliekas vežančių
sunkvežimių ir darbuotojų lengvojo transporto) išskiriami teršalai įvertinti foniniuose aplinkos
oro užterštumo duomenyse. Rekonstrukcijos metu gamybiniai bendrovės pajėgumai nedidės, dėl
sandėliavimo patalpų ploto padidinimo autotransporto srautas teritorijoje gali padidėti 1
sunkvežimiu per parą. Toks transporto eismo padidėjimas yra nežymus ir neturės apčiuopiamos
įtakos aplinkos oro kokybės pasikeitimui aplinkoje.
Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 1 lentelėje, o iš jų išmetamų teršalų kiekiai
2 lentelėje.

1 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje

1

2

Gamybos patalpos

001

Katilinė

002
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koordinatės

3
X=6196836
Y=325933
X=6196831
Y=325935

4

5

6

7

8

9

4,5

0,2

17,7

20

0,556

8760

4,5

0,2

0,2

120

0,007

8760

išmetimo angos
matmenys, m

Nr.

tūrio
debitas,
Nm3/s

aukštis, m

Pavadinimas

Temperatūra, 0C

Taršos šaltiniai

srauto
greitis,
m/s

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m.
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2 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Veiklos
rūšis
1

Teršalai

taršos šaltiniai
Pavadinimas
2

Pavadinimas

kodas

4

5

Trimetilaminas (CH3)3N
Sieros vandenilis H2S
Anglies monoksidas
Azoto oksidai

308
1778
6069
6044

Nr.
3

Gamybos
patalpos

Ventiliacija

001

Katilinė

Dūmtraukis

002

Numatoma tarša
vienkartinis dydis
vnt.
maks.
6
7
g/s
g/s
mg/m3

metinė,
t/m.
8

0,05208
0,00174
nenormuojama
350

0,288
0,096
0,377
0,075

Aplinkos oro foninė tarša veiklos teritorijoje parinkta vadovaujantis LR aplinkos ministro 200711-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189;
galiojanti redakcija) rekomendacijomis. Foninė teršalų koncentracija PŪV teritorijoje nustatyta
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-0130 raštas Nr. (28.3)-A4-1031 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“ (žiūr. 6 priedą).
Skaičiuojant teršalų, išsiskiriančių objekto eksploatacijos metu, sklaidą, buvo naudojama
kompiuterinė programinė įranga „ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos
modelis, kurį naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija (vadovaujantis 2012-01-26 aplinkos
apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14 „Dėl aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos
orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 13-600). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą,
radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą
reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų
koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 4.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis
skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį,
meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro
kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių
taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio
ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir
daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali
skaičiuoti leistiną viršijimų skaičių per metus (pagal 2010-07-07 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. D-585/V-611 „Dėl
Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640
„Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364).
„ADMS“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:

C=
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2πσyσzU
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−( z−zs )2 / 2σ z2
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- horizontalusis dispersijos parametras, m;
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2
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2

2
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}

- vertikalusis dispersijos parametras, m;
- vėjo greitis, m/s;
- šaltinio aukštis, m;
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Z
- receptoriaus aukštis, m.
Teršalų sklaida aplinkos ore apskaičiuota 1,5 m aukštyje, koncentracijos išreikštos µg/m3 ir/arba
mg/m3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis. Ribinė vertė (toliau – RV) - mokslinėmis žiniomis
pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti
kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą
laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas.
Teršalų RV aplinkos ore apibrėžia LR aplinkos ministro ir LR sveikatos ministro 2000-10-30
įsakymas Nr.471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (Žin., 2000,
Nr.100-3185, aktuali redakcija) bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“
(Žin., 2001, Nr.106-3827). Šios RV pateiktos 3 lentelėje. Teršalų skaičiavimai atliekami
įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį).

3 lentelė. Teršalų ribinės užterštumo vertės
Ribinė vertė mg/m3
2
10 mg/m3 (paros 8 val.)
40,0 μg/m3 (kalendorinių metų)
3
200,0 μg/m (valandos). Neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų
per kalendorinius metus
0,15 mg/m3 (pusvalandžio)
0,008 mg/m3 (pusvalandžio)

Teršalo pavadinimas
1
Anglies monoksidas
Azoto oksidai
Trimetilaminas
Sieros vandenilis

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinus vyraujančius vėjus
regione bei esamą foninį užterštumą. Rezultatai parodė, jog planuojamos ūkinė veiklos metu į
aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos bus nežymios ir neviršys ribinių verčių.
Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 7 priede, rezultatų skaitinės reikšmės
– 4 lentelėje.

4 lentelė. Teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai
Teršalo
pavadinimas

RV skaičiavimo
laiko periodas

1

2

Anglies monoksidas

8 val.

Azoto oksidai
Trimetilaminas
Sieros vandenilis

valandos
metų
0,5 val.
0,5 val.

Maksimali teršalo koncentracija objekto teritorijoje
Be fono
Su fonu
RV
koncentracija
koncentracija RV dalimis
dalimis
3
4
5
6
-

-

-

-

0,017 mg/m3
0,00057 mg/m3

0,113
0,071

1,31 mg/m3

0,131

17,29 μg/m3
5,51 μg/m3
-

0,086
0,138
-

Iš pateikiamų sklaidos žemėlapių (žiūr. 7 priede) matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms
taršos sklaidai sąlygoms aplinkos oro teršalų koncentracijos nei planuojamos ūkinės veiklos
sklype, nei už jo ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų verčių,
todėl neigiamas poveikis aplinkai neprognozuojamas.

UAB „Ekosistema“, 2017

Puslapis | 15

UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TIEKĖJŲ G. 33 A, KRETINGOS R. SAV.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

13. Fizikinės taršos susidarymas (kvapai, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji
ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija:
Vykdoma ir planuojama veiklos neįtakos vibracijos, šviesos, šilumos, nejonizuojančiosios
(elektromagnetinės) bei jonizuojančiosios (radioaktyviosios) spinduliuotės lygio pasikeitimo,
todėl šiuose PAV atrankos dokumentuose šių fizikinės taršos rūšių susidarymas ir prevencija
plačiau nenagrinėjami. Išsamiau išnagrinėti kvapų ir triukšmo taršos susidarymo atvejai.
Kvapai. Šiuo metu vykdomos veiklos metu į aplinkos orą kvapai išsiskiria žuvies šalto
apdorojimo (brandinimo, marinavimo) metu. Duomenys apie taršos šaltinius pateikiami
1 lentelėje, iš gamybos patalpų išsiskiriančių teršalų kiekiai nurodyti 2 lentelėje. Kvapus gali
skleisti šios medžiagos: trimetilaminas ir sieros vandenilis.
Kvapų poveikis visuomenės sveikatai vertinamas ir cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės
nurodytos LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162; galiojanti redakcija). Šioje
higienos normoje sieros vandenilio kvapo slenksčio vertė nurodyta 0,00076 mg/m3.
Trimetilaminui kvapo slenksčio vertė HN 35:2007 nenurodyta. Trimetilamino kvapo slenksčio
vertė užsienio literatūros skirtinguose šaltiniuose kinta 0,00008-0,0026 mg/m3 ribose.
Vertindami blogiausią variantą, pasirenkame mažiausią užuodžiamos koncentracijos vertę, t.y.
trimetilamino kvapo slenksčio vertę prilyginame 0,00008 mg/m3.
Kvapų emisija iš taršos šaltinio paskaičiuojama numatomos taršos vienkartinį dydį padalinus iš
išmetamų dujų tūrio debito bei kvapo slenksčio vertės. Paskaičiuotos kvapų emisijos iš kiekvieno
atmosferos taršos šaltinio nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Paskaičiuotos kvapo emisijos iš atmosferos taršos šaltinių
Taršos šaltinis
Pavadinimas

Nr.

1

2

Gamybos
patalpos

001

Dujų tūrio
debitas,
Nm3/s
3

0,556

Kvapo emisija
Kvapą skleidžianti
medžiaga
4

Trimetilaminas (CH3)3N
Sieros vandenilis H2S
Bendra emisija

Emisija, g/s
5

0,05208
0,00174
-

Paskaičiuota kvapų
emisija, OUE/s
6

1171
4
1175

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2.
Vadovaujantis Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos rekomendacijomis (2012 m.), modeliuojant skaičiuojama 1 valandos vidutinė vertė
taikant 98 procentilį, kuris leistų viršyti leistiną kvapo koncentracijos vertę (8 OUE/m3) ne daugiau
kaip 2% metų trukmės (apie 7 paras) dėl nepalankių kvapo sklaidai ore meteorologinių veiksnių
įtakos ar ūmių kvapo išmetimų į aplinkos orą.
Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta LR
sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148) ir yra lygi
8 OUE/m3. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė apibrėžiama kaip pati mažiausia cheminės
medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė
prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3).
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Iš kvapo sklaidos žemėlapio, kuris pateikiamas 8 priede, matyti, jog prognozuojama kvapo
koncentracija veiklos metu gali siekti iki 0,37 OUE/m3. Artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje,
esančioje 110 m atstumu nuo UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ žemės sklypo ribos,
maksimali kvapo koncentracija gali siekti iki 0,17 OUE/m3 ir nesieks kvapo slenksčio vertės
(1,0 OUE/m3), todėl kvapas nebus jaučiamas. Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais,
darome išvadą, kad nei PŪV žemės sklypo teritorijoje, nei už jo ribų reglamentuojamų kvapo
koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė vertė - 8 OUE/m3), todėl ūkinė veikla kvapų
sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys.

3 pav. Ištrauka iš Kretingos 2015-2016 m. akustiniam triukšmui jautrių vietų stebėsenos
rezultatų (šaltinis: https://www.kretinga.lt/)
Triukšmas. Objekto rekonstrukcijos darbų metu galimas trumpalaikis triukšmo taršos
padidėjimas dėl statybinių darbų bei transporto eismo į/iš teritoriją padidėjimo, kadangi statybos
darbai bus trumpalaikiai, tai tokie pokyčiai nevertinami.
Esamas triukšmo lygis nagrinėjamos bendrovės aplinkoje nustatomas vadovaujantis Kretingos
mieste vykdytos 2015-2016 m. akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos rezultatais
(žiūr. 3 pav.; 17 psl.). Artimiausias triukšmo lygio matavimo taškas yra šalia Klaipėdos g.121
namo (440 m atstumu nuo PŪV žemės sklypo ribos), dienos metu čia užfiksuotas 61 dBA
ekvivalentinis triukšmo lygis. Kadangi pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijoje
triukšmo lygis LR teisės aktais nėra reglamentuojamas, vertinimas atliekamas artimiausioje
gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties objektų aplinkoje, kur jis vertinamas vadovaujantis LR
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” (Žin., 2011, Nr. 75-3638) nustatytais reikalavimais ir nurodo, kad
ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis dienos metu (6.00-18.00 val.) yra 65 dBA (aplinkoje,
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veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo). Matome, kad triukšmo lygis nagrinėjamame taške
neviršijo ribinio garso slėgio lygio. Gamybos ir pramonės paskirties pastato eksploatacijos metu
stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie viršytų LR teisės aktuose nustatytas ribines vertes,
nenaudojami ir jų neplanuojama naudoti po pastato rekonstrukcijos. 2015 m. buvo atlikti
akustinio triukšmo lygio matavimai darbo vietose, didžiausias triukšmo lygis užfiksuotas šalia
konservavimo ir pakavimo linijų technologinių įrenginių – 86,7 dBA (protokolas pridedamas
9 priede). Vadovaujantis Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių
projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos, kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T
10“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.41-2016), pastato konstrukcijos triukšmo izoliacija yra ne
mažesnė kaip 40 dBA. Galime teigti, kad technologinių įrenginių skleidžiamas triukšmas už
pastato sienų neviršija 46,7 dBA.
Pagrindinis triukšmo šaltinis teritorijoje – autotransportas, kuris juda dienos metu (06.00-18.00
val.). Viena automobilių aikštelė įrengta veiklos žemės sklypo ribose, kiti automobiliai statomi
išilgai Tiekėjų gatvės įrengtose automobilių statymo vietose. Po rekonstrukcijos naujų darbo
vietų sukurti nenumatoma, todėl ir darbuotojų transporto srautas nepadidės. Žaliavų ir
produkcijos, atliekų gabenimui per parą atvyksta iki 5 sunkvežimių. Po rekonstrukcijos šis
srautas gali padidėti iki 6 sunkvežimių per parą. Į teritoriją papildomai atvykstantis vienas
sunkvežimis vietovės triukšmo lygio neįtakos.
PŪV neigiamas poveikis triukšmo aspektu neprognozuojamas.

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
mikroorganizmai) ir jos prevencija:
Kad būtu išvengta maisto užteršimo, visa įranga ir reikmenys turi būti švarūs, reguliariai valomi,
plaunami, dezinfekuojami. Baigus darbą, maisto apdorojimo įranga, grindys, latakai, pagalbinės
konstrukcijos, patalpų sienos ir maisto tvarkymo vietos turi būti švariai išvalomos. Valymo
procesą sudaro: nešvarumų ir maisto likučių pašalinimas, plovimas priemone „Perfectclean AC451“, skalavimas ir džiovinimas. Po plovimo visi paviršiai padengiami dezinfekcine priemone
„Hypro oxy“.
Plovimas atliekamas rankiniu būdu (mechaniškai šepečiais šalinant nešvarumus), neišardytų
įrengimų valymo būdu (plovimo skystis leidžiamas per įrenginius ar vamzdynus). Objekte
sudarytas patalpų ir įrangos plovimo-dezinfekavimo planas, kuriame nurodomas objekto
plovimo dažnumas, kokiomis priemonėmis tai atliekama ir plovimo trukmė.
Valant ir dezinfekuojant patalpas bei įrangą imamasi visų atsargumo priemonių, kad nebūtų
užterštas maistas. Valantys darbuotojai supažindinami su medžiagų naudojimo instrukcijomis,
plovimo bei dezinfekavimo procedūromis. Įrangos ir patalpų plovimas vykdomas kasdien, o
kartą per mėnesį pravalomi ventiliacijos vamzdžiai, nuvalomi lempų paviršiai.
Visos minėtos medžiagos saugomos sandariose plastikinėse gamintojo pateiktose talpose. Šių
medžiagų saugojimui įrengtas plovimo medžiagų sandėlis (2 priede poz. 19).
Vykdomos šios produkcijos užteršimo biologiniais teršalais tikimybės mažinimo priemonės:
- Taikoma individuali rizikos veiksnių analizė ir svarbių valdymo taškų (RVASVT)
sistema. Tai šiuolaikinė, kompleksinė maisto saugumo užtikrinimo sistema: prevencinio
pobūdžio priemonių kompleksas, kuris yra efektyvesnis už įprastinę maisto produktų
nekenksmingumo žmonių sveikatai kontrolę, paremtą jau pagaminto produkto tikrinimu.
RVASVT sistema leidžia visapusiškai išanalizuoti ir įvertinti pavojus žmogaus sveikatai,
susijusius su maisto produktų gamybos etapais, transportavimu, vartojimu ir sąlygoja
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-

efektyvų kokybės valdymą. Tinkamai taikant šią sistemą, ji gali būti panaudota bet kurio
maisto gamybos etapo valdymui, nepriklausomai nuo pavojaus kilmės.
Žaliavos ir produkcija laikoma atskirai. Skirtingų rūšių žuvų apdorojimui įrengti atskiri
cechai.
Kasdien vykdomas patalpų ir įrangos plovimas bei dezinfekavimas.
Atliekos laikomos atskiroje patalpoje.

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:
UAB „STSEE FISCH KRETINGA“ veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti
pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių
situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir
savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų
ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230;
galiojanti redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.
Vykdoma ir planuojama veiklos ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja.
16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo):
Veiklos teritorijoje numatoma vykdyti PAV atrankos dokumentų 6 punkte išvardintas ekonominių
veiklos rūšių sekcijų veiklas, kurioms vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19
įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija) nėra nustatomos sanitarinės apsaugos
zonos (toliau – SAZ).
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 601.2. papunktyje žuvų
perdirbimo ir konservavimo veiklai, kai gamybos pajėgumas 5 ir daugiau tonų žuvies per parą,
nustatomas 100 m SAZ dydis. Situacinis planas su normatyvinėmis SAZ ribomis pateikiamas
4 pav (20 psl.). Į normatyvinės SAZ ribas patenka 7 sklypai: dvejų paskirtis – žemės ūkio
(mėgėjų sodų žemės sklypai; sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės) ir penkių – kita
(pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos). Gyvenamosios teritorijos į normatyvinės SAZ ribas nepatenka.
Esama normatyvinė SAZ nėra įteisinta. PŪV metu šios SAZ dydis nepakis.
Norint kompleksiškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai reikėtų
pradėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procedūras ir formuoti SAZ,
atsižvelgiant konkrečiai į UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ planuojamą ūkinę veiklą, jos
apimtis, taršos lygį ir pan. Vadovaujantis SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, gavus PAV
atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas, bus rengiama atskira PVSV ataskaita. Jei PAV
atrankos išvada bus priešinga, tuomet PVSV bus rengiama PAV ataskaitos sudėtyje.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta informaciją, galime teigti, kad PŪV nekels rizikos žmonių
sveikatai.
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17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės
aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus
teritorijų planavimo dokumentus):
PŪV sprendiniai, aprašyti PAV atrankos dokumentų 6 punkte, atitinka Kretingos miesto
bendrojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. gruodžio 18 d.
sprendimu Nr. T2-322, sprendinius.
Bendrojo plano sprendiniai PŪV vietoje aprašyti PAV atrankos dokumentų 5 punkte ir
2 paveiksle 6 psl. UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ PŪV neturės įtakos jokiai kitai veiklai
teritorijoje ar jos gretimybėse.
18. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas:
Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.
Rekonstrukcijos darbus numatoma vykdyti 2017 m.

4 pav. Situacinis planas su nurodytomis normatyvinėmis SAZ ribomis.
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
19. Planuojamos ūkinės veiklos vietos:
19.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves
(apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)):
Klaipėdos apskritis, Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos miestas, Tiekėjų g. 33 A.
19.2. 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):
PŪV vietos žemėlapį su gretimybėmis žiūr. 5 paveiksle, 22 psl.
19.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė
nuosavybė, sutartinė nuoma):
Žemės sklypas, kuriame vykdoma ir planuojama veikla, nuosavybės teise priklauso veiklos
organizatoriui – UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“. Visi sklype registruoti statiniai
nuosavybės teise priklauso taip pat šiai bendrovei (žiūr. 1 priede).
19.4. žemės sklypo planas (jei parengtas):
Žemės sklypo planas pridedamas 1 priede.
20. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo
dokumentus (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis):
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ veikla vykdoma ir planuojama nuosavybės teise
bendrovei priklausančiame žemės sklype kad. Nr. 5634/0004:1088 (Kretingos m. k.v.), kurio
plotas – 0,9152 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.
Veiklos žemės sklype nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
- IX. Dujotiekių apsaugos zonos (plotas 0,0092 ha);
- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (plotas 0,0267 ha);
- I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas 0,044 ha);
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,1502 ha);
- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
(plotas 0,2456 ha).
PŪV žemės sklype registruoti statiniai:
- Pastatai: žuvies perdirbimo cechas (un. Nr. 5699-6001-7012, paskirtis – gamybos,
pramonės), transformatorinė (un. Nr. 5699-6001-7023, paskirtis – gamybos, pramonės);
- Kiti inžineriniai statiniai: kiemo aikštelė (un. Nr. 4400-1998-4244, paskirtis – kiti
inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)), tvora (un. Nr. 4400-1998-4258, paskirtis – kiti
inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)), stoginė (un. Nr. 4400-1998-4382, paskirtis – kiti
inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai));
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-

Nuotekų šalinimo tinklai – buitinių nuotekų išvadas (un. Nr. 4400-1989-8583, paskirtis –
nuotekų šalinimo tinklų), lietaus nuotekų išvadas (un. Nr. 4400-1989-8561, paskirtis –
nuotekų šalinimo tinklų).

PŪV sklypas: kad. Nr. 5634/0004:1088, paskirtis - kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), 0,9152 ha.
Gretimybėse esantys sklypai:
kad. Nr. 5634/0004:894, paskirtis – kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), 0,7608 ha;
kad. Nr. 5634/0004:7, paskirtis – kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), 2,3445 ha;
kad. Nr. 5634/0004:1047, paskirtis – kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos), 2,0703 ha;
kad. Nr. 5634/0005:393, paskirtis – žemės ūkio (Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės
sklypai), 0,0612 ha;
kad. Nr. 5634/0005:394, paskirtis – žemės ūkio (Mėgėjų sodų žemės sklypai), 0,0790 ha
kad. Nr. 5634/0004:1041, paskirtis – kita (Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), 1,2740 ha.

5 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka
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6 pav. Ištrauka iš potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapio (šaltinis: https://www.lgt.lt/)

UAB „Ekosistema“, 2017

Puslapis | 23

UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TIEKĖJŲ G. 33 A, KRETINGOS R. SAV.
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS DOKUMENTAI

Visi statiniai nuosavybės teise priklauso UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“. Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 1 priede.
Gretimybėse esančių sklypų duomenys pateikiami 19.2 punkte. Vadovaujantis Kretingos miesto
bendruoju planu, patvirtintu 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-322, didžioji dalis UAB
„OSTSEE FISCH KRETINGA“ veiklos žemės sklypo priskirta teritorijai, skitai pramonės ir
gamybos įmonių, sandėlių terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Pietinė sklypo dalis
(apie 20 m pločio juosta) priskirta visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių
bei inžinerinių tinklų teritorijoms (žiūr. 2 paveiksle 6 psl.).

21. 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):
PŪV sklype yra pilnai išvystyta infrastruktūra: įrengtos elektros tiekimo, dujotiekio,
vandentiekio, nuotekų (buitinių ir lietaus) surinkimo tinklai, įrengti privažiavimai, automobilių
stovėjimo aikštelės.
PŪV žemės sklypas yra Kretingos pramonės rajono ribose, gyvenamosios, rekreacinės ir
visuomeninės paskirties teritorijų gretimybėse nėra. Tiekėjų gatvė veiklos sklypą skiria nuo sodų
bendrijos „Draugystė“. Artimiausia gyvenamoji aplinka/gyvenamieji namai nuo PŪV vietos
nutolę apie 110-380 m atstumu (žiūr. 5 pav. 22 psl.). Rekreacinių ir visuomeninės paskirties
urbanizuotų teritorijų 1 km spinduliu aplink PŪV vietą nėra.

7 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio
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22. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus
(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir
reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus:
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybėse (daugiau kaip 1 km spinduliu nuo PŪV vietos) nėra
eksploatuojamų ir/ar išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių, geologinių procesų ir reiškinių bei
geotopų. Taip pat nėra gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių.
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ teritorijoje potencialių geoaplinkos taršos židinių nėra
(žiūr. 6 pav. 23 psl.). Artimiausias taršos židinys – už 100 m esanti UAB „Kretingos grūdai“
teritorijoje rekultyvuota naftos bazė.

8 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
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23. 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 studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio
vizualinės struktūros žemėlapyje):
Vadovaujantis LR kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija,
sklypas pagal bendrojo gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas molingų lygumų slėniuotoms
teritorijoms. Vyraujantys medynai – beržynai, pušynai, liepynai. Teritorijos sukultūrinimo
pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas (žiūr. 7 pav., 24 psl.). Kraštovaizdžio parajonio indeksas
– L‘-s/b-p-l/5.
Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 8 pav. 25 psl.) nežymi vertikalioji sąskaida
(banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais). Pagal
horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio
erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų. Vizualinės struktūros porajonio indeksas – V1H3-d.
24. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumas nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos:
Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka ir aplink ją
mažiausiai 1 km spinduliu nėra Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura
2000“ saugomų teritorijų.
Artimiausios saugomos teritorijos: Kraštinės miškas (ident. kodas 10000000000444) yra už
7,3 km pietryčių kryptimi; Pajūrio regioninis parkas (ident. kodas 0700000000009) yra 7,7 km į
vakarus nuo veiklos vietos; Žalgirio miško pušies genetinis draustinis (ident. kodas
0210800000107) yra 7,9 km į rytus nuo veiklos sklypo (žiūr. 1 pav.; 5 psl.). Kitos saugomos
teritorijos išsidėsčiusios didesniu atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-05-22 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“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214)
nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga.
25. 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, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos ir biotopų buferinį pajėgumą:
PŪV vieta yra nutolusi nuo artimiausio Kretingos urėdijai priklausančio Kartenos girininkijos 17
miško kvartalo 245 metrų atstumu.
Pievų ir pelkių mažiausiai 1 km spinduliu aplink PŪV vietą nėra.
Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos
juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 9 pav. 27 psl.):
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a) Bajorų tvenkinys (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (UETK) 20050013) (nuo PŪV
vietos nutolęs 0,774 km);
b) Upė Tenžė (20010580) (1,13 km).
Kitų artimiausioje PŪV vietai aplinkoje bent kiek reikšmingesnių biotopų (jūros aplinkos ir kt.)
nėra.
Arti PŪV vietos nesant biotopų buveinių informacija apie saugomas rūšis, jų augavietes ir
radavietes nepateikiama.

26. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių
pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų
apsaugos zonas ir juostas ir pan.):
Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių
regionų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, jų apsaugos zonų bei juostų ir pan.) aplink
PŪV vietą nėra.
27. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi:
Duomenų apie PŪV vietos taršą praeityje nėra. Bendrovė veiklą vykdo nuo 1996 m., iki tol
sklype jokia veikla nebuvo vykdoma.

9 pav. PŪV vietos padėtis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištraukoje
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28. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):
Informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos pateikta PAV atrankos
dokumentų 19 punkte.
PŪV administracinė vieta yra Kretingos miesto ribose, kuriame Lietuvos statistikos
departamento duomenimis 2016 metų pradžioje buvo registruoti 18 408 nuolatiniai gyventojai.
29. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):
Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (toliau - KVR) (registro kadastro duomenų tvarkytojas
Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos) duomenimis, PŪV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybėse (mažiausiai 1 km spinduliu) KVR registruotų kultūros vertybių
nėra.
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams (atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą,
pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią,
trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal
teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę
veiksmingai sumažinti poveikį):
Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“
planuojamos vykdyti ūkinės veiklos (sandėliavimo patalpų ir darbuotojų poilsio patalpų
didinimas) nenumatomas.
30.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:
PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos
(cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių,
reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Į normatyvinės SAZ, kurios
dydis 100 m, ribas gyvenamieji namai nepatenka. Norint kompleksiškai įvertinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai reikėtų pradėti poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo (toliau – PVSV) procedūras ir formuoti SAZ, atsižvelgiant konkrečiai į
UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ planuojamą ūkinę veiklą, jos apimtis, taršos lygį ir pan.
Vadovaujantis SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, gavus PAV atrankos išvadą, kad PŪV
PAV neprivalomas, bus rengiama atskira PVSV ataskaita. Jei PAV atrankos išvada bus
priešinga, tuomet PVSV bus rengiama PAV ataskaitos sudėtyje.
30.2. poveikis biologinei įvairovei:
PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro
(kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)
duomenimis, PŪV vieta nepatenka į LR ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas
teritorijas. PŪV sklype ir jo gretimybėje nėra saugotinų augalų ir gyvūnų rūšių.
30.3. poveikis žemei ir dirvožemiui:
PŪV neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės.
30.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai:
PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės.
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30.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms:
PŪV neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės.
30.6. poveikis kraštovaizdžiui:
PŪV neigiamo poveikio kraštovaizdžiui neturės. Veiklos metu naujų statinių statyti
nenumatoma, bus rekonstruojamas esamas gamybos ir pramonės paskirties pastatas. Maksimalus
pastato aukštis bus padidintas nuo 7,35 m iki 9,15 m. Nežymus pastato, esančio pramoninėje
teritorijoje, aukščio pasikeitimas vietovės kraštovaizdžiui įtakos neturės.
30.7. poveikis materialinėms vertybėms:
PŪV reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. PŪV metu normatyvinės
SAZ riba nedidės, todėl PŪV nesukels papildomų žemės naudojimo apribojimų gretimybėje
esantiems žemės sklypams.
30.8. poveikis kultūros paveldui:
PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės.
31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai:
Atsižvelgiant į tai, kad identifikuoti poveikio aplinkai veiksniai yra nežymūs PŪV galimo
reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės.
32. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba)
ekstremaliųjų situacijų:
PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų galimo
reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės.
33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:
PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio.
34. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma
imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią:
PŪV neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl ir priemonės, kurių
numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam
kelią, nėra planuojamos.
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1 PRIEDAS
ŽEMĖS SKLYPO PLANAS IR VĮ „REGISTRŲ
CENTRAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO
REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS, 6 LAPAI.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 183, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
20161227 10:53:50
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2030743
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 20160118
Adresas: Kretinga, Tiekėjų g. 33A
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 440040748592
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5634/0004:1088 Kretingos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 440036958812
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 563400040091
Žemės sklypo plotas: 0.9152 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1784 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.1784 ha
Užstatyta teritorija: 0.7274 ha
Kitos žemės plotas: 0.0094 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 19496 Eur
Žemės sklypo vertė: 12185 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 45300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20161212
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 20161212

2.2.

Priklausinys: Pastatas  Žuvies perdirbimo cechas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 569960017012
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 1P1p
Statybos pradžios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 2609.89 kv. m
Pagrindinis plotas: 1631.74 kv. m
Tūris: 13864 kub. m
Užstatytas plotas: 2858.00 kv. m
Koordinatė X: 6196857
Koordinatė Y: 325923.72
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 693000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 555000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 189000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 20091109
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.
2.3.

Priklausinys: Pastatas  Transformatorinė
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 569960017023
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Pažymėjimas plane: 2P1g
Statybos pradžios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 32 kub. m
Užstatytas plotas: 11.00 kv. m
Koordinatė X: 6196815
Koordinatė Y: 325923
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1380 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 22 %
Atkuriamoji vertė: 1070 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 365 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 19971203
2.4.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai  Kiemo aikštelė
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: Grindinys (k1) Plotas= 1230.00kv.m Grindinys (k2) Plotas= 152.00kv.m Grindinys
(k3) Plotas= 196.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 440019984244
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)
Pažymėjimas plane: b
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 569960017034
Statybos pradžios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Rekonstravimo pradžios metai: 2008
Rekonstravimo pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 65300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 38700 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 38700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 20091109

2.5.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai  Tvora
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: Plotas= 480.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 440019984258
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)
Pažymėjimas plane: k5
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 569960017034
Statybos pradžios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 45 %
Atkuriamoji vertė: 9720 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 875 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 19971203

2.6.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai  Stoginė
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: Plotas= 18.70kv.m
Unikalus daikto numeris: 440019984382
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)
Pažymėjimas plane: k7
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 569960017034
Statybos pradžios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 1997
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 812 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 59 %
Atkuriamoji vertė: 333 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 30 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 19971203

2.7.

Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai  Buitinių nuotekų išvadas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Kretinga, Tiekėjų g.
Unikalus daikto numeris: 440019898583
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Pažymėjimas plane: KF
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 81.75 m
Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5830 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 4670 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4670 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 20091030

2.8.

Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai  Lietaus nuotekų išvadas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 440040748592, aprašytam p. 2.1.
Kretinga, Tiekėjų g.
Unikalus daikto numeris: 440019898561
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Pažymėjimas plane: KL
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 120.57 m
Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7940 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 6370 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 6370 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20150101
Kadastro duomenų nustatymo data: 20091030
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA", a.k. 110753855
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 19990324 Pirkimo  pardavimo sutartis Nr. 42000
20150618 Valstybinės žemės sklypo pirkimo  pardavimo sutartis Nr. 1940
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Įrašas galioja: Nuo 20160119

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA", a.k. 110753855
Daiktas: kiti statiniai Nr. 440019984258, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 440019984382, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 19980316 Statinio priėmimo naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 20100331

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA", a.k. 110753855
Daiktas: pastatas Nr. 569960017012, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 440019984244, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 19980316 Statinio priėmimo naudoti aktas
20091203 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN868(14.7)Kr
Įrašas galioja: Nuo 20100331

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA", a.k. 110753855
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898561, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898583, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 20091203 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN868(14.7)Kr
Įrašas galioja: Nuo 20100331

4.5.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA", a.k. 110753855
Daiktas: pastatas Nr. 569960017023, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 19980316 Statinio priėmimo naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 19980402

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra
8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1.
IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Plotas: 0.0092 ha
Įrašas galioja: Nuo 20160119
9.2.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Plotas: 0.0267 ha
Įrašas galioja: Nuo 20160119

9.3.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Plotas: 0.044 ha
Įrašas galioja: Nuo 20160119

9.4.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Plotas: 0.1502 ha
Įrašas galioja: Nuo 20160119

9.5.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Plotas: 0.2456 ha
Įrašas galioja: Nuo 20160119

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20161208 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A11042
Įrašas galioja: Nuo 20161212

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VYTAUTAS MALONĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20110909 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM1682
20161212 Žemės sklypo kadastro duomenys
Įrašas galioja: Nuo 20161212

10.3.

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Kretingos rajono savivaldybės administracija, a.k. 188715222
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20111110 Leidimas statyti naują (us) statinį (ius), rekonstruoti statinį (ius),
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (us Nr. LNS3511111000147
Įrašas galioja: Nuo 20160119

10.4.

Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK1591(14.14.110.)
Įrašas galioja: Nuo 20160119

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MB "Pajūrio matininkai", a.k. 303028965
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440040748592, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20150915 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM1682
Įrašas galioja: Nuo 20160119

10.6.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 569960017012, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 20140708 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. SN00760020/0
Įrašas galioja: Nuo 20140708
Terminas: Nuo 20091126 iki 20191126

10.7.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Kretingos rajono savivaldybės administracija, a.k. 188715222
Daiktas: pastatas Nr. 569960017012, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 20100728 Statybos leidimas Nr. LNS3510072800135
Įrašas galioja: Nuo 20101020

10.8.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 569960017012, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 20091109 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20091203 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN868(14.7)Kr
Įrašas galioja: Nuo 20100324

10.9.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: pastatas Nr. 569960017012, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 20091109 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G734(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM366
Įrašas galioja: Nuo 20100324

10.10.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898561, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898583, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 20091030 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20091203 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN868(14.7)Kr
Įrašas galioja: Nuo 20091221

10.11.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898561, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 440019898583, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 20091030 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G734(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM366
Įrašas galioja: Nuo 20091221

10.12.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 440019984244, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 20091109 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
20091203 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN868(14.7)Kr
Įrašas galioja: Nuo 20091221

10.13.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: kiti statiniai Nr. 440019984244, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 20091109 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM366
Licencija Nr. G734(623)
Įrašas galioja: Nuo 20091221

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 56/26988

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

20161227 10:53:50
Dokumentą atspausdino

MARIUS ŠILEIKA

2 PRIEDAS
ŽUVŲ APDOROJIMO CECHO GAMYBINIŲ
PATALPŲ PLANAS, 1 LAPAS.

3 PRIEDAS
PROJEKTUOJAMI AUKŠTŲ PLANAI, 2 LAPAI.

4 PRIEDAS
MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI, 19
LAPŲ.
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i

I

Saugos duomenų lapas
Remiantis 1907/2006/EG, artikulas 31

Spausdinimo data: 2009-09-27

Pakeista: 2009-09-27
:

:

1. Medžiagų, ruošinio ir įmonės aprašymas
Duomenys apie produktą
’rekybinis pavadinimas:

HYPRO OXY

Medžiagos panaudojimas / paruošimas : dezinfekavimo priemonė
Gamintojas/tiekėjas:

HYPROCLEAN Deutschland GmbH, Lagerstrasse 31, D-64807 Dieburg,
tek: +49 6071 92550, faks.: +49 6071 24059, www.lhyproclean.de,
e-paštas: sidat@hyproclean.de

nformaciją teikiantis skyrius: techninis kokybės užtikrinimas
rtformacinis telefonas nelaimės atveju: +49 (0) 6071 92 550

2. Galimi pavojai
Xn

Kenksmingas sveikatai

O

Skatinantis gaisrą

Ypatinga grėsmė žmogui ir aplinkai:
Produktas turi būti suženklintas remiantis „Bendrosiomis ES ruošinių direktyvomis“ pagal paskutinę
galiojančią redakciją.
R 8

gaisro grėsmė susimaišius su degiomis medžiagomis

R 22

kenksmingas sveikatai nurijus

R 37/38

dirgina kvėpavimo organus ir odą

R 41

rimta grėsmė pakenkti akims

j

Klasifikavimo sistema:
Klasifikacija atitinka aktualius ES sąrašus, tačiau papildoma duomenimis įš spec. literatūros bei
įmonės duomenimis.
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enklinimo elementai:
Grėsmė
272

gali sustiprinti gaisrą; oksidatorius

.resme
I Į318

sukelia stiprų akių pakenkimą

H315

sukelia odos dirginimą

Įspėjimas
:

H302 + EUH070

Kenkia sveikatai nurijus. Pavojingas susilietus su akimis

H335 “ H 3 b (q

Gali dirginti kvėpavimo takus

revencija
210

Laikyti toliau nuo karštų paviršių, šilumos, radio, atvirų liepsnų. Nerūkyti

P2220

Laikyti toliau nuo drabužių, degių medžiagų/ laikyti atskirai

>221

Nemaišyti su degiomis medžiagomis

5261

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

5264

Po panaudojimo labai gerai nuplauti

P 270

Naudojant negalima valgyti, gerti arba rūkyti

P271

Naudoti tik erdviose arba gerai vėdinamose patalpose

P280

Naudoti apsaugos pirštines/ apsaugos rūbus/ akių apsaugą/ veido apsaugą

P eakcijos
P3 01+P312

NURIJUS: pajutus pykinimą paskambinti informacijos apie nuodingas
medžiagas centrui arba gydytojui

P302+P352

ESANT KONTAKTUI SU ODA: plauti su dideliu kiekiu vandens ir muilu

P304+P340

ĮKVĖPUS: patalpinti gryname ore ir vienoje pozicijoje paguldyti, kas leistų
palengvinti kvėpavimą

P 305+P351+P338

ESANT KONTAKTUI SU AKIMIS: atsargiai keletą minučių plauti
vandeniu. Pagal galimybę pašalinti nešiojamas korttaktines linzes. Toliau
plauti.

P 310

Nedelsiant paskambinti informacijos apie nuodingas medžiagas centrui arba
gydytojui

3

P312

Pajutus pykinimą paskambinti informacijos apie nuodir,gas medžiagas
centrui arba gydytojui

P321

Ypatingas elgesys (žiūrėkite ant ženklinimo etiketės)

P330

Išskalauti bumą

P332+P313

Esant odos dirginimui: kreiptis į gyd ytoj us ’pat arimo/ kreiptis :į gydytojus
pagalbos

P362

Nuvilkti paliestus rūbus ir prieš panaudojant juos naujai būtipa išskalbti

tj370+P378

Degant: gesinimui naudoti : C02, gesinimo miltelius arba wandens
purškiamąją srovę

Sandėliavimas
:5403+P233

Talpos turi būti sandariai uždarytos, patalpos gerai gėdinamos

P405

Turi būti užrakinama

Sunaikinimas
Turinio bei talpų sunaikinimas vykdomas pagal vietovės/ regiono/ šalies bei
tarptautinius reikalavimus

P501

3.

Sudėtis / sudėtinių dalių duomenys

’heminis apibudinimas
[prašymas: mišinys iš toliau paminėtų medžiagų su nepavojingomis priemaišomis
Pavojingos sudėtinės medžiagos:
PAS: 7722-84-1
EtlNECS:
INECS: 231-765-0

25-50 %

vandenilio peroksido tirpalas
C; Xn; O; R 8-20/22-34
Grėsmė: 2.13/1; 3.2/1A
Įspėjimas: 3.1.0/4; 3.1.1/4

<2,5 %

1-hydroksyetilenfosfonato rūgštis
Xi; R36/38
Įspėjimas: 3.2/2, 3.3/2
Sludėtinės medžiagos pagal ES 648/2004 detergentus;
Baltinimo priemonė rūgštiniu pagrindu

> 30 %

Fosfonatai

<5%

Papildoma nuoroda: paminėtos nuorodos apie pavojų iš 16 straipsnio

4

4. Pirmosios pagalbos priemonės
E endrieii nurodymai:

apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik po daugelio valandų, todėl po
nelaimingo įvykio mažiausiai 48 valandas reikalinga gydytojo priežiūra

Įkvėpus: ~

praradus sąmonę paguldyti ir transportuoti stabilioje šoninėje padėtyje

Susihetus~su oda:

nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu bei gerai peiplauti. Nedelsiant
nuplauti vandeniu

atekus i akis:
Nurijus:

Ėl-r i . .

t

_

/■^

ilgai skalauti atmerktas akis tekančiu vandeniu, kreiptis į akių gydytoją
nedelsiant kreiptis į gydytoją

5. Priešgaisrinės apsaugos priemonės
inkamos gesinimo priemonės: C 02, gesinimo milteliai arba vandens purškijamoji srovė. Didesnius
gaisrus gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis
Ypatinga apsauginė įranga: nereikalingos jokios ypatingos priemonės

6. Priemonės netikėtai ištekėjus šiai medžiagai
smens apsaugos piemones:
Aplinkos apsaugos priemonės:

Nebūtinai
Atskiesti dideliu kiekiu vandens
Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius, grunti nius vandenis

Y alvmas /surinkimas:

Surinkti skysčius rišančiomis medžiagomis ( mėliu, žvyru,
rūgščių rišikliu, universaliu rišikliu, pjuvenomis'
Su chemikalu susilietusias medžiagas Sunaikinti kaip atliekas
pagal punktą Nr. 13
Pasirūpinti kad būtų pakankama ventilikcija

7. Naudojimas ir sandėliavimas
Raudojimas
uorodos saugiam naudojimui: talpas laikyti sandariai uždarytas
uorodos kovojant su gaisrais ir sprogimais: nereikalingos jokios ypatingos priėmonės
Sandėliavimas
Reikalavimai sandėliams bei talpoms: nėra jokių ypatingų reikalavimų
Nurodvmai dėl sandėliavimo kartu: nereikalingi

5

PLiti reikalavimai dėl sandėliavimo sąlygų: talpas laikyti sandariai uždarytas
Sandėliavimo klasė: klasifikavimas remiantis įmonės: saugumo vidaus tvarkos taisyklėmis
( ictrSichV):•A

......... .. ............. -

•į-'SM

....■
‘fts&šsi}-«
žm

^ "Ekspoziciniai apribojimai ir asmeninės apsaugos priemonės
Papildomos nuorodos dėl techninės įrangos: jokių papildomų nurodymų, žiūrėti punktą Nr.7
Sludėtinės dalys su darbo vieta susijusiomis, stebimomis ribinėms vertėmis:
722-84-1

vandenilio peroksido tirpalas

1AK

0,71 m g /m 3, 0,5 m l / m 3

Papildomos nuorodos: visi pagrindai galioja kaip išduodant galiojančiuose lapuose

Asmeninė apsauginė įranga
Bendros apsaugos ir higienos priemonės:
Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir ėdalo
Iškart nusivilkti suteptus, pažeistus rūbus
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplauti rankas
Vengti sąlyčio su oda
V engti sąlyčio su akimis ir oda

K vėpavimo taku apsauga:

rumpalaikiui arba momentiniam santykiui su medžiaga pakanka priemonės su kvėpavimo filtru,
naudojant ilgesnį laiką reikalinga kvėpavimo įrangą

Ranku apsauga:
Apsauginės pirštinės
Pirštinių medžiaga privalo būti nepralaidi ir atspari produktams / medžiagoms / mišiniam:
žiūrėti kokia yra pirštinių medžiaga
Rlenkantis pirštinių medžiagą atkreipti dėmesį į prasiskverbimo laikotarpį, skvarbą ir degr;adaciją
Plirštiniu medžiaga:

inkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo tolimesnių kokybės
ožymių, kurie taip pat priklauso nuo gamintojo . Medžiaga turėtų apsaugoti nuo rūgščių, šarmų,
driskos tirpalų ir būtinai nuo acetono bei alkoholio. Mes siūlome pirštines iš natūralaus latekso, musų
ūlomo produkto mumeris 046296000
:.SSW?c;
-■m
rasiskverbimo per pirštiniu medžiagą laikas:
T ikslų prasiskverbimo laiką galite sužinoti pas apsauginių pirštinių gamintoją bei turite jo laikytis
/ ,kiu apsauga: sandarūs apsauginiai akiniai

9, Fizikinės ir cheminės savybės
Bendri duomenys
Fonna:

skysta

Spalva:

bespalvis

K.vapas:

charakteringas

Būsenos kitimas
Lydymosi taškas:

nenustatyta
;

irimo taškas:

nenustatyta

E egimo temperatūra:

nenustatyta

Savaiminis užsidegimas:

produktas savaime neužsidega

Sprogimo pavojus:

pavojaus dėl produkto sprogimo nėira

C arų slėgis esant 20 °C:

1,9 hPa

Tankis esant 20 °C:

1,1 g / cm3

Tirpumas/susimaišymas su vandeniu:

pilnai ^usimaišo

d-vertė (10 g /1) esant 20 °C:

3,5

Tirpiklių kiekis:
Organiniai tirpikliai

0,0 %

10. Stabilumas ir reakcijos
Terminis ardymas / sąlygos, kurių reikia vengti:

nesiard o naudojant pagal paskirtį

Pavojingos reakcijos:

nezmoima jokių pavojingų reakcijų

P ivojingos ardančios medžiagos:

nėra
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11. Duomenys apie toksiškumą
Ūmus toksiškumas:
.yoveikiš:

-trr-

JfllS I ii"'

Odai: A

išfana-s
yįffgf; ■
dirgina odą ir glei'

Akims: '•

• • . f.
I
....... I ■■
j
stiprūs dirginimas su rimta grėsme pakenkti akims

Jautrumas:

nežinomas joks jau trumas

..........

:

v-TOJttKn^iT-v' a

t

*

... ••••

. .

Papildomos nuorodos dėl toksiškumo:
agal bendrosios ES direktyvos paskutiniąją redakciją produktas kelia šį pavojų: kenkia sveikatai
Dirginantis
-I •
12. Duomenys dėl ekologijos
bendrosios nuorodos
.cnksmingumo vandeniui klasė: 1 (susiklasifikavimas): silpnai kenkia vandeniui
Negalima pilti į kanalizaciją, gruntinius vandenis bei vandens telkinius neatskiedusj arba dideliais
kiekiais

13. Duomenys dėl pašalinimo
Produktas
Rekomendacija: negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.Neleisti patekti į kanąlizaciją
Nevalytos pakuotės
Eekomandacija: pašalinti remiantis oficialiais potvarkiais
Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo, reikalui esant įdėjus valymo priemonių

14. Duomenys dėl transportavimo
Žemės transportas ADR / RID ir GGVS / GGVE (perženg ia ribas/sava šalis)
ADR / RID - GG VS / E klasė:

5.1 užsidegančiai
medži aga

Kemler-skaičius:
UN-numeris:
įkuotės grupė:

2014
II

(oksiduojančiai)

veikianti

3rėsmės etiketė:
vardijimas:
■Ėįfcr.
STOFFPEROXID, WASSERT'3R Ą 1
J O PEROKSIDAS, VANDENINGA^ TIRHÄö S )
•j. i . ___ iĮ-'rn-

i

]žibiniai kiekiai (LQ):

:f

į.

..+*rJèèààèâé

'ransportavimo kategorija:
'unelio apribojimo kodas:
Jūrų transportas IMDG /G G Vjura
1MDG / GGV jūra klasė:

5.1

UN-numeris:

2014

tiketė:

5.1+8

Pakuotės grupė:

II

I:MS numeris:

F-H S - Q

Marine pollutant:

ne

eisingas techninis pavadinimas:

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
(VANDE NIU O PEROKSIDAS, VANDENINGAS TIRPALAS)

Oro transportas ICAO-TI ir IA TA-DGR
ICAO / IATA klasė:

5.1

UN/ID-numeris:

2014

tiketė:

5.1+8

akuotės grupė:

II

Teisingas techninis pavadinimas:

h y d r 6 g e n p e r o x id e , a q u e o u s s o l u t io n

(VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINGAS TIRPALAS)
,

I

L[N Reglamento numeris: UN2014, vandenilio peroksidas, vandeningas tirpalas, 5.1 (8), II
15. Instrukcija
Žlvmėiimas pagal EEB direktyvas:

:

Produktas suklasifikuotas ir žymimas pagal ES direktyvąGefStoffV
P rodukto raidinė nuoroda ir pavojaus klasė:
Xn

kenksmingas sveikatai

O

skatinantis gaisrą

:

i

9

Pavojingumą patvirtinantys komponemtai ant etiketės:
Vandenilio peroksido tirpalas
7

R:

f i:

------f»

•••--

m-i-. i
8

gaisiriigrėsmė susimaišiūs su degiomis medžiagomis
'J K J f g g ik

1 **

•

.

.............. -

•

22

nurijus kenkia sveikatai

37/38

dirgina kvėpavimo takus ir odą

41

kelia grėsmę rimtai pakenkti akims

17

Laikyti atokiai nuo degių medžiagų

26

Susilietus su akimis iškart gausiai išplauti vandeniu ir konsultuotis su
gydytoju

28

Susilietus su oda iškart gausiai išplauti vandeniu

36/37/39

Dirbant nešioti tinkamus apsauginiu rūbus/apsaugines pirštines bei
apsauginius akinius / veido apsaugą

45

Nelaimės atveju oder pajutus pykinimą nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei
įmanoma parodyti šią etiketę)

acionaliniai potvarkiai:
klasifikavimas pagal įmonės saugumo vidaus tvarkos taisyklėmis (BetrSichV)
avojingumo vandeniui klasė: WGK 1 (susiklasifikavimas): silpnai kenkia vandeniui.

16. Kiti duomenys
duomenys pateikti pagal šiandienines mūsų žinias, tačiau nesuteikia jokio produkto savybių
užtikrinimo ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių
P eikšmingos R reikšmės:
20/22

kenkia sveikatai įkvėpus arba nurijus

34

sukelia nudeginimus (nuėsdinimuįs)

36/38

dirgina akis ir odą

8

gali sukelti gaisrą susilietus su degiomis medžiagomis

Duomenų lapus sudarė: techninis kokybės saugumo skyrius
V 002; GQ; 2009 09
Kontaktinis asmuo: G.Quintel

1

Saugos duomenų ^apas
Remiantis 1907/2006/EG, artikulas 31

Pakeista: 2009-07-22

pausdinimo data: 2009-07-22

1. Medžiagų, ruošinio ir įmonės aprašymas
duomenys apie produktą
Prekybinis pavadinimas:

PERFECTCLEANj AC 451

Medžiagos panaudojimas / paruošimas: šarminis valiklis
Gamintoj as/ti ekėj as:

HYPROCLEAN Deutschland GmbH, Lagerstrasse 31, D-64807 Dieburg,
tek: +49 6071 92550, faks.: +49 6 071 24059, www.hyproclean.de,
e-paštas: sidat@hvproclean.de

hliformaciją teikiantis skyrius: techninis kokybės užtikrinimus
Informacinis telefonas nelaimės atveju: +49 (0) 6071 92 550
2. Galimi pavojai
Deginantis (ėdantis)
patinga grėsmė žmogui ir aplinkai:
roduktas turi būti suženklintas remiantis „Bendrosiomis Ep> ruošinių direktyvomis“ pagal paskutinę
g iliojančių redakciją.

i

31

Susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos d os

34

Sukelia nudegimus

lasifikavimo sistema:
K1a r Akacija atitinka aktualius ES sąrašus, tačiau papildo ma duomenimis iš spec, literatūros bei
įmonės duomenimis.
nkJinimo elementai:
Grėsmė
HĮ314

Sukelia sunkius odos nudegimus bei gali smark ai pakenkti

EUH071

Susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos du; os

Pfinom: ij a
60

Neįkvėpti dulkių/dujt.j»'dūinų-'rūko/garij/iaerozolii
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264
:5280

Po panaudojimo labai gerai nuplauti
Naudoti apsaugos pirštines/ apsaugos rūbus/ akių apsaugą/ veido apsaugą

Reakcijos
NURIJUS: išskalauti bumą, nesukelti vėmimo

301+P330+P331
P303+P361+P353

ESANT KONTAKTUI SU ODA (arba plaukais): visus nešvarius rūbus,
sudrėkusias rūbų dalis, nedelsiant nusivilkti. Odą nuplauti su
vandeniu/palįsti po dušu

P304+P340

ĮKVĖPUS: patalpinti gryname ore ir vienoje pozicijoje paguldyti, kas leistų
palengvinti kvėpavimą

I 305+P351+P338

ESANT KONTAKTUI SU AlįCIMIS: atsargiai keletą minučių plauti
vandeniu. Pagal galimybę pašalijnti nešiojamas kontaktines linzes. Toliau
plauti.

P310

Nedelsiant paskambinti informacijos apie nuodingas medžiagas centrui arba
gydytojui

P321

Ypatingas elgesys (žiūrėkite ant ž enklinimo etiketės)

F363

Paliestus rūbus prieš panaudojant juos naujai būtina išskalbti

Sandėliavimas
Turi būti užrakinama

F405
Sunaikinimas

Turinio bei talpų sunaikinimas vykdomas pagal vietovės/ regiono/ šalies bei
tarptautinius reikalavimus

P501

3. Sudėtis / sudėtinių dalių duomenys
Cheminis apibudinimas
Aprašymas: mišinys iš toliau paminėtų medžiagų su nepavoji ngomis priemaišomis
Pavojingos sudėtinės medžiagos:
CAS: 7681-52-9

Natrio hipochlorid^ tirpalas

ZINECS: 231-668-3

ffo. OCI

C; N; (131-34-50

2,5-10%

Grėsme: 3.2/1 B
{spėjimas: 4.1.A/1

AS: 1310-73-2

Natrio hidroksidas

C; R35
Grėsmė: 3.2/1 A

NECS: 215-185-5
Y
!

7K

t

.

0Ė

2,5-10%

C12-C14 alkyl aminoxide

Xi; R 38 -41
Grėsmėė: 33/1,3.2/2

2,5-10%

udėtinės medžiagos pagal ES 648/2004 detergentus:
Baliklis chloro pagrindu
Amphoteriniai tensidai, fosfonatai
Papildoma nuoroda: paminėtos nuorodos apie pavojų iš 16 stiraipsnio

4. Pirmosios pagalbos priemonės
EĮendrieii nurodymai:

nedelsiant pašalinti produkto paliės tus rūbus

I cvepus:

praradus sąmonę paguldyti ir tran,sportuoti stabilioje šoninėje padėtyje

Susilietus su oda:

nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu bei gerai perplauti. Nedelsiant
nuplauti vandeniu

Patekus i akis:

ilgai skalauti atmerktas akis tekanč iu vandeniu, kreiptis į akių gydytoją

Nurijus:

gerti daug vandens, būti gryname ore, nedelsiant kreiptis į gydytoją

5. Priešgaisrinės apsaugos priemonės
Tįinkamos gesinimo priemonės: C 02, gesinimo milteliai arĮba vandens purškiamoji srovė. Didesnius
gaisrus gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis puto mis
Ypatinga apsauginė įranga: naudoti dujokaukę

6. Priemonės netikėtai ištekėjus šiai medžiagai
Alsmens apsaugos piemonės:

Naudoti
dujokaukę,
dėvėti
apsaugines
neapsaugotus asmenis laikyti atokiai

A plinkos apsaugos priemonės:

Atskiesti dideliu kiekiu vandens

priemones,

Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius, gruntinius vandenis
V alymas /surinkimas:

Surinkti skysčius rišančiomis medžiagomis (smėliu, žvyru,
rūgščių rišikliu, univ rsaliu rišikliu, pjuvenomis)
Naudoti neutralizavimo priemones
Su chemikalu susilietusias medžiagas sunaikinti kaip atliekas
pagal punktą Nr. 13
Pasirūninti kad būtu takankama ventiliacija
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7. Naudojimas ir sandėliavimas
Raudojimas
Nuorodos saugiam naudojimui: saugoti nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių
uorodos kovojant su gaisrais ir sprogimais: nereikalingos jdkios ypatingos priemonės
undėliavimas
eikalavimai sandėliams bei talpoms: nėra jokių ypatingų reikalavimų
urodvmai dėl sandėliavimo kartu: nesandėliuoti kartu su rūgštimis
Kiti reikalavimai dėl sandėliavimo sąlygų: talpas laikyti sandariai uždarytas
andėliavimo klasė: klasifikavimas remiantis įmonės ; saugumo vidaus tvarkos taisyklėmis
(IpetrSichV):-

8. Ekspoziciniai apribojimai ir asmeninės apsaugos fįriemonės
Į
P apildomos nuorodos dėl techninės įrangos: jokių papildomų nurodymų, žiūrėti punktąNr.7
Sįidėtinės dalys su darbo vieta susijusiomis, stebimomis ribidėms vertėmis:
P oduktė nėra reliatyvaus medžiagų kiekio su darbo vieta susijusiomis, stebimomis ribinėmis vertėmis
P įpildomos nuorodos: visi pagrindai galioja kaip išduodant galiojančiuose lapuose

A smeninė apsauginė įranga

endros apsaugos ir higienos priemonės:
likyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir ėdalo
škart nusivilkti suteptus, pažeistus rūbus
Priieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplauti rankas
Ve:ngti sąlyčio su akimis ir oda
Kvėpavimo taku apsauga: nereikalinga
Rinku apsauga:
Apsauginės pirštinės
Pirštinių medžiaga privalo būti nepralaidi ir atspari produktams / medžiagoms / mišiniams
žiūrėti kokia yra pirštinių medžiaga
Rankantis pirštinių medžiagą atkreipti dėmesį į prasiskverbinįio laikotarpį, skvarbą ir degradaciją

6

11. Duomenys apie toksiškumą
Ūmus toksiškumas:
Laipsniškai pagal svarbą suskirstytos LD/LC50 vertės:
1310-73-2 natrio hidroksidas
Oralinis LD50 2000 mg/kg
rminis dirginantis poveikis:
Odai:

stipriai degina odą ir gleivinę

Akims:

stiprus deginimas

Jautrumas:

nežinomas joks jautrumas

apildomos nuorodos dėl toksiškumo:
Pagal bendrosios ES direktyvos paskutiniąją redakciją produktas kelia šį pavojų: degina
Nurijus sukelia stiprų burnos bei gerklės deginimą ir tokiu būdu sukelia stemplės bei skrandžio
perforacijos pavojų

12. Duomenys dėl ekologijos
Bendrosios nuorodos
K enksmingumo vandeniui klasė: 2 (susiklasifikavimas): kenkia vandeniui
N egalima pilti į kanalizaciją, gruntinius vandenis bei bandelis telkinius,
K enkia geriamam vandeniui net ir mažiems kiekiams patekus į gruntinius vandenis.
Didelius kiekius išpylus į kanalizaciją ar nuotekas galima padidinti vandens pH-vertes. Didelės pHvertės turi neigiamą poveikį vandens organizmams. Medžiaga prieš supilant į kanalizaciją turi būti tiek
atskiesta, kad jos poveikis vandens pH-vertei būtų minimalus.

13. Duomenys dėl pašalinimo
odulctas
ikomendaciia: negalima pašalinti kartu su buitinėmis atlie tomis.Neleisti patekti į kanalizaciją
Nę valytos pakuotė
R komandaciįa: pašalinti remiantis oficialiais potvarkiais
R kornenduo'ama valymo priemone: vanduo, reikalui esant įdėjus valymo priemonių
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14. Duomenys dėl transportavimo
Ž^mės transportas ADR / RID ir GGVS / GGVE (peržengia ribas / sava šalis)

A 3 R / R J D - GG V S / E k l ą s ė :

8 deginančios medžiagos

Kemler-skaičius:

80

UN-numeris:

1719

Pakuotės grupė:

III

G:'ėsmės etiketė:

8

įvardijimas:

1719 B e g in a n t is

!
i

(k a l io Sil ik a t o

R biniai kiekiai (UQ):

LQ7

Ti ansportavimo kategorija:

3

Tunelio apribojimo kodas:

E

š a r m in is t ir p a l a s

t ir p a l a s )

Jūrų transportas IM D G /G G V jura

IMDG / GGV jūra klasė:

8

U M-numeris:

1719

Eliketė:

8

Pakuotės grupė:

III

Marine pollutant:

ne

Teisingas techninis pavadinimas:

CAUSTIC ALKALI LIQUID
(KALIO Į SILIKATO TIRPALAS)

Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR

IC AO / IATA klasė:
N/ID-n taueris:

1719

j

E ikėtė:

8

Pakuotės grupė:

III

Teisingas techninis pavadinimas:

CAUsflC ALKALI LIQUID

i

(kalio!silikato tirpalas)

1

PERFECTCLEAN AC 451

15. Instrukcija

Zynėrimas pagal EEB direktyvas:
Produktas suklasifikuotas ir žymimas pagal ES direktyvą GefStoffV

Produkto raidinė nuoroda ir pavojaus klasė:
C

ėsdinantis

Pa ■'oiingumą patvirtinantys komponemtai ant etiketės:
Natrio hyprochlorido tirpalas
Ėsdinanti soda

R:
31

susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos dujos

34

sukelia nudegimus

26

Susilietus su akimis iškart gausiai išplauti vandeniu ir konsultuotis su
gydytoju

28

Susilietus su oda nedelsiant nuplauti gausiu vandeniu

36/37/39

Dirbant nešioti tinkamus apsauginius rūbus, apsaugines pirštines bei
apsauginius akinius / veido apsaugą

45

Nelaimės atveju arba pajutus pykinimą nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei
įmanoma parodyti šią etiketę)

50

Nemaišyti su rūgštimis

S:

Nacionaliniai potvarkiai:
Klasifikavimas pagal įmonės saugumo vidaus tvarkos taisyklėmis (BetrSichV)
Pavojingumo vandeniui klasė: WGK 2 (susiklasifikavimas): kenkia vandeniui.

B

LjĮsf Reglamento numeris: UN1719, deginantis šarminis tirpalas, 8, III
15.

Instrukcija

Žemėjimas pagal EEB direktyvas:
Produktas suklasifikuotas ir žymimas pagal ES direktyvą GefStoffV
Produkto raidinė nuoroda ir pavojaus klasė:
C deginantis (ėdantis)
Pavojingumą patvirtinantys komponemtai ant etiketės:
Natrio hipochlorido tirpalas
Natrio hidroksidas
R
31

Susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos dujos

34

Sukelia nudegimus

26

Susilietus su akimis iškart gausiai išplauti vandeniu ir konsultuotis su
gydytoju

28

Susilietus su oda iškart gausiai išplauti vandeniu

36/37/39

Dirbant nešioti tinkamus apsauginius rūbus , apsaugines pirštines bei
apsauginius akinius / veido apsaugą

S:

45

Nelaimės atveju arba pajutus pykinimą nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei
įmanoma parodyti šią etiketę)

50

Nemaišyti su rūgštimis

N acionaliniai potvarkiai:
K asifikavimas pagal įmonės saugumo vidaus tvarkos taisyklėmis (BetrSichV)
Pavojingumo vandeniui klasė: WGK 2 (susiklasifikavimas): kenkia vandeniui.

16. Kiti duomenys
Duomenys pateikti pagal šiandienines. mūsų žinias, tačiau nesuteikia jokio produkto savybių
ui tikrinimo ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių
R ūksmingos R reikšmės:
31

Susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos dujos

34

Sukelia nudegimus

35

Produktas sukelia stiprius nudeginimus (nuėsdinimus)

38

Dirgina odą

41

Grėsmė stipriai pakenkti akims

50

Labai nuodingas vandens organizmams

Duomenų lapus sudarė: techninis kokybės saugumo skyrius
VC04; GQ; 2009 07
Kontaktinis asmuo: G.Quintel
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16. Kiti duomenys

Dusmenys pateikti pagal šiandienines mūsų žinias, tačiau nesuteikia jokio produkto savybių užtikrinimo
ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių

Reikšmingos R reikšmės:
31

susimaišius su rūgštimis susidaro nuodingos dujos

34

sukelia nudeginimus (nuėsdinimus)

35

sukelia stiprius nudeginimus (nuėsdinimus)

38

dirgina odą

41

grėsmė stipriai pakenkti akims

50

labai nuodingas vandens organizmams

Du amenu lapus sudarė: techninis kokybės saugumo skyrius
V033; GQ; 20085.12
Koataktinis asmuo: G.Quintel

5 PRIEDAS
SUTARTYS DĖL ATLIEKŲ, NUOTEKŲ
TVARKYMO BEI VANDENS TIEKIMO, 10 LAPŲ

APTARNAVIMO SUTARTIS NR. 2010-07/01AS
2010m. liepos mėn. 12d.
Klaipėda

UAB „Specialus autotransportas“, įmonės kodas 140026178, adresas Tilžės g.60, Klaipėda
Toliau Vykdytojas), atstovaujama vadybininko Gintaro Orento, veikiančios suteiktų įgaliojimų
pagrindu ir UAB „Ostsee Fish Kretinga“, įmonės kodas 110753855, registracijos adresas Tie
g.33a, Kretinga (toliau Tiekėjas), atstovaujama Generalinio direktoriaus Norbert Buchholz,
veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau Sutartyje Vykdytojas ir Tiekėjas vadinam: Šalimis
sudarė šią sutartį:
1.

Šalių pareiškimai ir garantijos

.1. Šalys pareiškia ir garantuoja:
Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai vykdyti
Sutartį bei jos prieduose nurodytus įsipareigojimus.
Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respulj>liko$
teisinių aktų bei savo įstatų ar kitųjų veiklą reglamentuojančių dokumentų.
Sutartį sudarė niekieno neverčiamos, gera valia ir siekdamos įtvirtinti Sutarties
nuostatuose užfiksuotas sąlygas.
.2. Sutartie,s Šalys pareiškia ir garantuoja, kad pateikė viena kitai visą reikalingą infc:rmačij ą ir
dokumentus , susijusius su šios Sutarties Dalykais ir būtinus tinkamai Šalims vykdyti šią Sutartį. Iki
Sutarties pasĮrašymo atskleidė visas aplinkybes, reikšmingas Šalims vykdant šią Sutdrtį,.
nenutyli jo']dų kitokių aplinkybių jau egzistuojančių Sutarties sudarymo dieną ar protingai
numanomų atsirasti ateityje, kurios gali apsunkinti įsipareigojimų vykdymą arba suĮkelti kitai
Sutarties Ša iai žalos.
2.

Sutarties dalykai

2.1. Druskos tiekimas:

.1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti
Yykdytojui žuvies produktų gamybos metu susidariusį atliekinį produktą - panaudotą ir
tolimesniam naudojimui gamyboje nebetinkamą valgomąją druską (toliau Sutartyje vadinama
druska).
1.2. Šalys susitaria, jog Tiekėjo perduodama druska atitiks šiuos kokybės reikalavimus:
Vykdytojui perduodamoje druskoje neturi būti jokių akmenų, metalo, smėlio,!žuvies ar
žuvies produktų gamybos atliekų, kitos rūšies atliekų ar kitų pašalinių daiktų. Šalys
susitaria, jog maksimalus leistinas priemaišų kiekis Vykdytojui perduodamoje druskoje
nega i viršyti 7 (septynių) procentų bendros Vykdytojui perduodamos druskos masės.
Vykdytojui perduodama druska neturi būti užteršta pavojingomis cheminėmis medžiagomis,
alyvc mis, kitomis skystomis pavojingomis ar nepavojingomis atliekomis,
2.1.3. Šalys susitaria, kad Tiekėjas raštu (ei. paštu, faksu, registruotu laišku, betarpiškai pateikiant
pranešimą Vykdytojo atstovui) informuoja apie susidariusius druskos kiekius ir nurodo Vykdytojui
atvykti savo transportu ir pasiimti nurodytą druskos kiekį.
/
1.4. Vykdytojas ne vėliau nei kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo gavimo išsiunči i Tiekėjui
patvirtinimą (ei. paštu, faksu, registruotu laišku, betarpiškai pateikiant pranešimą Tiekėjo atstovui)
apie druskoj priėmimą Tiekėjo nurodytomis sąlygomis, patvirtinimą dėl druskos pribmimd su
išlygomis arba atsisakymą priimti Tiekėjo siūlomus druskos kiekius, jeų p prijiska neatitinka,
Sutarties 2.1 į2 punkto reikalavimų.
j I
'r

2.1.5. Druska Vykdytojui perduodama abiejų Šalių atstovams pasirašant druskos pe 'davimo priėmimo aktus. Kiekviena Šalis savo sąskaita ir rizika įsipareigoja skirti pakankamą personalo
ciekį šiai Suįtarčiai vykdyti.
1.6. Tiekėjjas užtikrina, jog Tiekėjo teritorijoje bus sudarytos visos sąlygos, kad Šalių sutartu ląiku
druskos pei:r davimo vietoje būtų galima tinkamai priimti Vykdytojo transportą,
2.1.7. Šalys susitaria, jog druska Vykdytojui šios sutarties pagrindu bus tiekiama nemokamai
ir Vykdytojjas druską išsiveš savo transportu.
£.2. Nuotekų surinkimas ir išvežimas:

.2.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Tiekėjo iškvietimus, pateikiamus faksu ar telefonu arba
atvirtintą grafiką išvežti nuotekas iš UAB „Ostsee Fish Kretinga“, adresu Tiekėjų g.33a. Kretinga.
.2.2. Šalys susitaria, kad už nuotekų išvežimą Tiekėjas moka Vykdytojui
vbe PVM Už
_m3.
2.2.3. Šalys susitaria, kad už nuotekų išvežimą atsiskaitoma per 25 (dvidešimt penkias) dienas
nuo sąskaitos-faktūros gavimo.

2.2.4. Jeigu Tiekėjas neatsiskaito nustatytu laiku, Vykdytojas pasilieka teisę, skaičiuoti 0,02%
delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

3.

Sutarties Šalių teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
• Teikt;i šioje Sutartyje numatytas paslaugas, pagal iškvietimą arba patvirtintą grafiką j ėigu
toksaii sudarytas, jei pravažiuojami ir mašinomis neužstatyti privažiavimo celia ,! bėi
tink;amas apšvietimas tamsiu paros metu.
• Apie numatomą aptarnavimo grafiko keitimą jeigu toksai sudarytas, informuoti T:įekėją
prie^ 10 dienų,
3.2. Tiekėj įsipareigoja:
• Sumokėti už nuotekų išvežimą sutartyje numatytais įkainiais bei tvarka.
• Jei Riekėjas po darbų atlikimo raštu ar telefonu nepareiškia pretenzijos dėl atlikto iarbd ar j|o
kokybės, laikoma, kad sutartyje nurodytus darbus Vykdytojas atliko.
O

4.

i

Šalių atsakomybė

j

.4.11. Už nuotekų pridavimą į AB „Klaipėdos vanduo“ atsako Vykdytojas.
4 . 2 . Tiekėjas įsipareigoja nepriduoti Vykdytojui atlieką išvardintų LR Aplinkos ministro 1999r0714, įsakymu Nr.217.
4.3|. Kiekviena Šalis už šia Sutartimi prisiimtinų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą
atsako įstatymų nustatyta tvarka.
<L4. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią!
netinkamą ar visišką neįvykdymą jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veik:rmo
r.iaįeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos IjLsspublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (fori; majeurę)
aplinkybėm^ taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-1/5 nutarimu
Nrj840.
į

5.

Ginčų sprendimas

5.1. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės norminių
aktų ir šios Sutarties nuostatų.
5.2. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl Sutarties, Šalys imsis visų priemonių t; ūkiai juos
sureguliuotj tarpusavio derybose.
5.3. Šalims nepavykus taikiai sureguliuoti tarpusavio ginčų, visi tokie ginčai ir nesuį;arimai dėl
Sutarties, jps vykdymo ar susiję su Sutartimi yra nagrinėjami Lietuvos Respubliko įstatymų
nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

6.

Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi kit:i, šia Sutartimi nesureguliuoti klausimai, dėl Sutarties vykdymo sprendžįaiimi pagal
Lietuvos R espublikos įstatymus.
6.2. Sutartiš įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 201 lm. Gruodžio mėjn. 3 d., p
atsiskaitymuose iki visiško atsiskaitymo tarp Sutarties Šalių.
6.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai, pratęsimas ar nutraukimas, paslaugų kainos pakit: mai ir kiti
ir
Sutartį lieči antys klausimai iš anksto geranoriškai derinami ir aptariami abiejų Sutarti^,s Ši
įforminami priedais, kurie tampa neatskiriami šios Sutarties dalimi.
6.4. Ši Sutartiis sudaryta dviem identiškais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Saliai

7.

O

Šalių adresai ir rekvizitai

Vykdytojas

Tiekėjas:

UAB „Specialus autotransportas“
Tilžės g.60, LT-91108, Klaipėda
Tek: 8 46 383476; faks.; 8 46 310170;
įmonės kodas: 140026178
PVM mokėtojo kodas: LT400261716
Ą/s. LT 86 7Į300 0100 0231 5062
ĄB Bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Registro tvarkytojas, Vį „Registrų centras“

UAB „Ostsee Fish Kretinga'
Tiekėjųg.33a, LT-97123, Kretinga
Tek: 8 445 76904; faks.; 8 445 7^940;|
įmonės kodas: 110753855
PVM mokėtojo kodas: LT107538j>15
A/s. LT27 4010 0418 0000 0378
AB NORD/LB Kretingos skyrius
Banko kodas 4010
Registro tvarkytojais, Vį „Registrų

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. 2014/12/12/001

Žadvainų g. 25, Kalakutiškės k.,
Riętavo seniūnija, Rietavo savivaldybė

2014 m. gruodžio 22 d.

Ši 'aslaugų teikimo sutartis (toliau -Sutartis) yra pasirašyta tarp:
UAB „Ostsee Fisch Kretinga“, įmonės kodas 110753855, esančios T iekėjų g.33A Kreitinga,
atstovaujamos pirkimų-pardavimų vadovo Roberto Dunio, veikiančio! pajgkl įgaliojimą, toliau Sut;artyje
vadinamas “Paslaugų gavėju”, iš vienos pusės ir
25,
U A B “Rietavo veterinarinė sanitarija”, įmonės kodas 169704164, esančios Žadvainų
Ka lakutiškės kaimas, Rietavo seniūnija, Rietavo savivaldybė, komercijos dDirektoriaus Šarūno J;alnklausko,
ve kiančio pagal įgaliojimą, toliau Sutartyje vadinamos “Paslaugų teikėju”, iš kitos pusės,
toli au abi pusės kartu Sutartyje vadinamos “Šalimis”, o bet kuri iš jų atskirai f- “Šalimi”.

1. Sutartyje naudojamos sąvokos
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Žemiau nurodytos sąvokos, šioje Sutartyje rašomos iš didžiosios raidės, turi rokią reikšmę, nebent Sutartyje
būtų aiškiai numatyta kitaip arba kontekstas aiškiai reikalautų kitaip:

"Šalutiniai gyvūniniai produktai” reiškia gamybinėje veikloje susidariusi as žmogaus maistui neskirtus
ša utinius gyvūninius produktus (įskaitant kraują, kaulus, odą, kailį, ragus, šerius, plunksnas, naj; ūs vilną,
žuvies produktus), iš gyvūnų gautus netinkamus vartoti produktus, taip pat lugaišusius, gimusiu: nėgyvus
ar negimusius, nužudytus (eutanizuotus) gyvūnus, taip pat surastas gyvūninė^ kilmės atliekas, dėl ku -ių ilgo
laikymo gali kilti pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai, kaip visa tiii plačiau ir konkrečiau aptaria
002 m. spalio 3 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2002/1774 nustąi.tahičiame
s v rikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams,., neskirtierų vartoti žmonėms (t*:6liau Reglamentas).
A;- u v;, t-t-vo !
o
--A
’alutiniij gyvūninių produktų tvarkymas” reiškia Šalutinių
tr; nsportavimą, laikymą, perdirbimą, naudojimą; ir naikinimą.

gyveninių

produktų

pašalinimą,

2. Sutarties objektas

0

2 . Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja. Paslaugų gavėjui atlikti; Šalutinių gyvūninių produktų
tv, irkymo paslaugas (toliau - Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų te ikėjui už
su teiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
1. Šalys susitaria, jog pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas teiks Paslaugas Paslaugų gavėju tik visų
Pi slaugų gavėjo ūkinėje veikloje susidariusių Šalutinių gyvūninių’produktų atžvilgiu. Tokiu būdų Paslaugų
te kėjas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugų gavėjui Paslaugas pagal šią Sutartį tokių Šalutinių gyvūninių
produktų atžvilgiu, kurie nepriklauso Paslaugų gavėjui ar kuriuos Paslaugų gavėjas buvo įsigijęs į(Šal
gyvūninių produktų pavidalu) iš kitų fizinių ar juridinių asmenų.

3. Paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai Šalutiniams gyvūniniams produktams bei Šalių teisės ir
pareigos
y .. .
'A. .
’• 3.1. Paslaugų gavėjo ūkinėje veikloje susidarę Šalutiniai gyvūniniai.produktai, Paslaugų gavėjo sąskaita ir
ika turi būti sukrauti Paslaugų gavėjo įmonės teritorijoje į tik specialius Šalutiniams gyyumniams
oduktams skirtus konteinerius, pritaikytus pakrovimui į Paslaugų teikėjo specialiuosius automob ii us taip,
d būtų užtikrintas tinkamas priėjimas (privažiavimas su spėčialiu autotransportu) prie jų, Ūžiantis
ūgiai ir efektyviai juos pakelti ir pakrauti bet kuriuo metų laiku (tame tarpe turi būti nuvalytus miegas,
išalintas prišalimas). Pagal šią Sutartį tvarkomi Šalutiniai gyvūniniai produktai iš jų susidary no vietos
[slaugų gavėjo įmonėje į Paslaugų teikėjui priklausančią Šalutinių gyvūninių produktų peiddirbimo
irnyklą gabenami tik tam skirtuose specialiuose konteineriuose ir tik specialiu Paslaugi] teikėjui
priklausančiu transportu. Paslaugų gavėjas, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, informuoj Paslaugų
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teik
apie susidariusius Šalutinius gyvūninius produktus ir būtinybę juos surinkti (išvežti iš Paslaugų
gavėjo įmonės) telefonu 8 448 70249 arba 8 656 23139.
3.2 Šalių teisės ir pareigos, susijusios su Šalutinių gyvūninių p roduktų tvarkymo pagal šią Šutiart}
pro :esu, detaliau yra aptartos tarp Šalių suderintose ir patvirtintose Šalutinių gyvūninių produktų tvai.rkyimo
pas augų teikimo taisyklėse (toliau - Taisyklės), kurios pridedamos prie šios Sutarties, kaip Priedas r. U
ir k urios sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį.
3.3 Šalys, atsižvelgdamos j Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo specifiką, susitaria, jog jos (k ek tai
priklauso nuo atitinkamos Šalies pagal jos funkcijų pagal šią Sutartį esmę) dės visas pagrįstas pastingąs,
jog Paslaugų gavėjo veikloje susidarę Šalutiniai gyvūniniai produktai patektų į Paslaugų teikėjo dispoziciją
ne vėliau kaip per 2 paras nuo jų susidarymo.
3.4 Šalys, suprasdamos, jog tai labai neigiamai veikia Paslaugų teikėjui priklausančią Šalutinių gyv Ūįlimų
produktų perdirbimo (utilizavimo) technologinę įrangą bei didina Paslaugų teikėjo išmetamų teršalų kie'kį ir
o realų pavojų gamtai, privalo visokeriopai stengtis, jog Pašlaugų teikėjui patektų neSi;gedę
(nepradėję irti) Šalutiniai gyvūniniai produktai.
3.5 .Transportavimui iš Paslaugų gavėjo įmonės Šalutiniai gyvūniniai produktai priimami Šalių įgalia lems
ats ovams pasirašant atitinkamus dokumentus (važtaraščius ar kt.), nurodant juose preliminarų arba
Ta syklėse numatytais atvejais faktinį Šalutinių gyvūninių produktų svorį.
3.

Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja vesti jų atžvilgiu teisės aktais nustatytą Šal utinių
gy /ūninių produktų apskaitą.
3.1 Paslaugų teikėjui perduoti Šalutiniai gyvūniniai produktai ir Paslaugų teikimo pagal šią Sutartį metu
ga iti produktai yra išimtinė Paslaugų teikėjo nuosavybė, kuria jis gali disponuoti be jokių apribo imu iš
Pa Įaugu gavėjo ar bet kokių trečiųjų šalių pusės.
3.1 Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas ir vykdydamas su Šalutinių gyvūninių produktų tvi rkymu
susijusią veiklą, bei Paslaugų gavėjas, pirkdamas Paslaugas bei tvarkydamas jo ūkinėje \ eikloje
susidariusius Šalutinius gyvūninius produktus, privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais.
3.9. Paslaugų gavėjo pranešimai Paslaugų teikėjui teikiami, Šalutiniai gyvūniniai produktai transporl;avimui
iš Paslaugų gavėjo įmonės priimami bei sveriami Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
4.1. Šalys susitaria jog pagal šią Sutartį teikiamų valstybės lėšomis pilnai ar dalinai subsidij uojamų
Paslaugų kaina, kurią Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už vienos žuvies atliekų
ir taikytinas pridėtinė vertės
Paslaugų Kaina), yra
tonos tvarkymą (toliau
mokestis.
4.2. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų nustatytais atvejais dalis Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo
kaštų gali būti dengiami (subsidijuojami) iš valstybės biudžeto lėšų, Šalys susitaria, jog atitinkamais
atvejais iš šios Sutarties 4.1. punkto 1 pastraipoje nurodytos Paslaugų Kainos yra atimamos iš viistybės
b udžeto Paslaugų gavėjui, kaip Šalutinių gyvūninių produktų turėtojui, skiriamos subsidijos, kuriės pagal
tr ikytinus norminius aktus yra sumokamos tiesiogiai Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas išrašydamas
sąskaitą Paslaugų gavėjui už suteiktas Paslaugas privalo joje aiškiai nurodyti (išskirti) vąlstybės
subsidijuojamas sumas bei Paslaugų gavėjo iš savo lėšų mokamas sumas. Šalys susitaria, jog \alstybei
subsidijuojant dalinai ar nesubsidijuojantPaslaugų teikimo (dėl teisės aktų pasikeitimo, dėl tokiam
f nansavimui raštiška sutartimi tarp atitinkamos valstybės institucijos ir Paslaugų teikėjo skirtų lėšų
pasibaigimo ir pan.) arba valstybei tokias subsidijas mokant tiesiogiai Paslaugų gavėjui, Paslaugiįgavėjas
šios Sutarties 4.1. punkto 1 pastraipoje nurodytą ar vėliau pagal šios Sutarties sąlygas nustatytas Paslaugų
Kainas sumoka Paslaugų teikėjui pilnai iš savo lėšų.
.3.Tuo atveju, jei kompetentingos institucijos yra nustatoma nauja(&kirtinga lyginant su galioja teta sios
Sutarties pasirašymo metu) valstybės lėšomis pilnai arba dalinai subsidijuojamų Paslaugų kaina tai šios
Sutarties 4.1 punkto 1 pastraipoje nurodyta Paslaugų Kaina keisis ūuo naujos Paslaugų kainas taikymo
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pradžios ir bus lygi tokiai naujai nustatytai Paslaugų kainai plius mokamam pridėtinės vertės mokesčiui
(ka p tai nurodyta Sutarties 4.1. punkte).
4.4 Paslaugų gavėjas apmoka už suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo išrašytas ir elektroniniu pastų
pa teiktas sąskaitas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Paslaugos suteikimo dienos.Nesutikimus, prete:nzijas
Pasl augų gavėjas raštu pareiškia Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nud sąskaitos vimo
dieji os. Nustatytu terminu raštu nepareiškus jokių motyvuotų nesutikimų ar pretenzijų laikom i kad
Pa:slaugų gavėjas sutinka su sąskaitoje nurodytu pateiktų Šalutinių gyvūninių produktų svoriu ir re įkiama
mo cėti suma.
4.5 Į šios Sutarties 4.1. punkte nurodytą Paslaugų Kainą yra įskaičiuoti Šalutinių gyvuninių pnęduktų
pa:šalinimo (transportavimo) iš Paslaugų gavėjo įmonės į Paslaugų teikėjui priklaus;ančią gam;yklą ir
suiraikinimokaštai.
4.6 Paslaugų gavėjui laiku neatsiskaičius su Paslaugų teikėju pagal šios Sutarties sąlygas, Paslaugų gavėjas
privalo mokėti Paslaugų teikėjui 0,05 proc.delspinigius nuo neapmokėtos sumos už ciekvieną uždelstą
sumokėti dieną. Be to, Paslaugų gavėjui vėluojant atsiskaityti su Paslaugų teikėju arbk Paslaugų gavėjui
padarius kitą esminį šios Sutarties pažeidimą, Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdomą be
jokių neigiamų pasekmių sau atitinkamai iki bus pilnai padengtas Paslaugų gavėjo įsiskolinimas al-ba iki
bu:; pašalintas Sutarties pažeidimas, taip pat Paslaugų teikėjas susidariusios skolos išieškojimui turi teisę
pasitelkti trečiuosius asmenis.Paslaugų gavėjui vėluojant atsiskaityti, laikoma, kad jis, bet kuriuo mokėjimu
pirmiausia padengia priskaičiuotus delspinigius, baudas bei skolos išieškojimo išlaidas.
4.7 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, valstybinėms institucijoms prie:mus sprendimą dėl
Lietuvos lito devalvavimo arba pasikeitus Lietuvos Respublikos nacionalinei valiuta: nuo to momento
auiomatiškai, be atskiro susitarimo pasirašymo, privalomai keičiasi suma, kurią Pasiniugų gavėjas pagal
Sutartį privalo mokėti Paslaugų teikėjui tuo santykiu, kuris garantuoja Paslaugų te kėjui galimVbę už
suteiktas Paslaugas gauti tą pačią sumą eurais, kurią buvo galima gauti konvertavus litu;s į eurus Sutarties
pasirašymo momentu.

5. (Sutarties galiojimas
5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki kol bus nutraukta kuries nors iš Šalų šioje
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš Šalių iniciatyva,
nurodytos datos.

nuo raštiškame įspėjime kitai Šaliai

5.3. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties nutraukimo Paslaugų gavėjas privalo pilnai
atsiskaityti su Paslaugų teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.
5. L Šalys susitaria, kad pasirašius ir įsigaliojus šiai Sutarčiai visos ankstesnės Šalių pasirašytos sutartys bei
si sitarimai netenka galios.

Pakeitimai
S įtartis gali būti keičiama ar pildoma bei taisoma tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu, išskyras šioje
įtartyje aiškiai aptartas išimtis.

Šalių atsakomybė
7.1. Neapribojant kitų šios Sutarties nuostatų, numatančių Šalių atsakomybę, galiojimo ir taikymo, Šalis
nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį privalo atlyginti kitai Šal jai dėl to
atsiradusius tiesioginiusnukentėjusios Šalies nuostolius.

i.2. Jei, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, yra nustatoma, jog Paslaugų gavėjas perdavė as įaugu
teikėjui sugedusius (pradėjusius irti) Šalutinius gyvūninius produktus arba tarp ^Šalutinių gyv;ūninių
produktų buvo rasta ne gyvūninės kilmės šiukšlių ar kitų priemaišų išvardintų ar neišvardintų Tai;isyklėse,
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Paslaugų gavėjas turi apmokėti Paslaugų Kainą pagal šioje Sutartyje nustatytus tarifus ir, bė to, Pas augos
ga\ėjas turi mokėti Paslaugos teikėjui baudą, lygią Paslaugų Kainai, už kiekvieną Paslaugų teikėjo priimtą
sugedusių (pradėjusių irti) arba užterštų Šalutinių gyvūninių produktų toną.

8. Ginčų sprendimas
8.1. Visi tarp Salių iškylantys ginčai ir pretenzijos dėl šios Sutarties sudarymo, galiojimo ir vykdymo
sprendžiami geranoriškai derybų būdu.
8.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčo geranoriškai per 15 dienų, toks ginčas perduodamas spręsti Plungės
rajono apylinkės teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Susirašinėjimas
Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra įteikiami Šalių
atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotu paštu šioje Sutartyje nurodytais acjresais,
išskyrus šioje Sutartyje (įskaitant Taisykles) numatytas išimtis, kai pranešimai gali būti pateikiami telefonu.

10 Baigiamosios nuostatos
10 1. Sutartis sudaroma dviem lygiaverčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekVienai Šaliai
u
10 2. Šios Sutarties nuostatas bei informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos šią Sutartį,
Šalys laiko konfidencialia ir įsipareigoja jos neatskleisti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to
reikalauja taikytini teisės aktai.
10.3. Prie šios Sutarties pridedamos Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo paslaugų teikimo taisyklės
(Taisyklės), kurios sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį.

Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

UAB „Ostsee Fisch Kretinga“
Įrr .kodas 110753855
'VM kodas LT 107538515
ekėjų g. 33A,
-97123 Kretinga

u

018-445-76904 Faks. 8-445-76940
paštas dunis@ostseefisch.lt

Robertas Dunis,
rkimų pardavimų vadovas

UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija”
Įm. kodas 169704164,
PVM kodas LT697041610
Žadvainų g. 25, Kalakutiškės k.į Rietavo sen.
90304 Rietavo sav.
AB bank „ AB SEB “
IBAN:LT64704406000775273$
SWIFT: CBVILT2X
Tel.8-448-70248, feks,8-448-69427
E.paštas elmaras@bi0 vast.lt

Šarūnas Jąpl&utikas,
Komercijos direktori

A.
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6 PRIEDAS
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
DEPARTAMENTO 2017-01-30 RAŠTAS NR. (28.3)A4-1031 „DĖL APLINKOS ORO FONINĖS
TARŠOS“, 14 LAPAI

Gretimyb se veikianči

moni oro teršal išmetimo šaltini ir iš j išmetam teršal parametrai

kin s veiklos objekt oro teršal išmetimo šaltini ir iš j išmetam
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Gretimyb se planuojam
teršal parametrai
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Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės
Vertės nustatytos pagal 2015 m. nuolatinius matavimus integruoto monitoringo stotyse (IMS):
• Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys;
• Sieros dioksidas (SO2) Dzūkijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys;
• Azoto dioksido (NO2) ir benzeno (C6H6) vertės nustatytos pagal indikatorinių matavimų, atliktų kaimiškose regionų
vietovėse, naudojant difuzinius ėmiklius 2010 - 2011 m. duomenis;
• Azoto oksidų (NOx) vertės apskaičiuotos remiantis statistiniais duomenimis;
• Anglies monoksido (CO) sauso neužteršto troposferos oro koncentracija (prie 0°C, 1013 hPa), pagal S. Armalis
„Atmosferos chemija“, 2009.
• Ozonas (O3) Aukštaitijos IMS, Dzūkijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys.
Teršalo pavadinimas
(konc. matavimo vienetai)
Regionas

KD10

(µg/m3)

KD2,5

(µg/m3)

NO2

(µg/m3)

NOx

(µg/m3)

SO2

(µg/m3)

C6H6

(µg/m3)

O3

CO
(mg/m3)
µg/m

3

ppb

ALYTAUS RAAD

10,6

7,7

3,7

5,6

2,2

1,1

0,15

47,3

24

KAUNO RAAD

11,1

4,5

4,3

6,5

2,2

1,2

0,15

51,4

26

KLAIPĖDOS RAAD

11,1

4,5

4,4

6,6

2,2

1,0

0,15

51,4

26

MARIJAMPOLĖS RAAD

11,1

4,5

5,8

8,7

2,2

1,2

0,15

51,4

26

PANEVĖŽIO RAAD

10,6

7,7

4,0

6,0

2,2

1,1

0,15

51,1

26

ŠIAULIŲ RAAD

11,1

4,5

4,0

6,0

2,2

0,9

0,15

51,4

26

UTENOS RAAD

10,6

7,7

3,9

5,9

2,2

1,3

0,15

51,1

26

VILNIAUS RAAD

10,6

7,7

3,9

5,9

2,2

1,0

0,15

47,3

24
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