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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: 
Užsakovo vardas, pavardė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 
adresas Vokiečių g. 10, Marijampolė, LT-68137 Marijampolės sav. 
kontaktinis asmuo ekologas Tomas Macijauskas 
telefonas, faksas tel.: (8 343)  54 204, faksas: (8 343)  53 986, mob.: (8 659)  84 370 
el. paštas info@maatc.lt 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys: 
Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636) 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo direktorius Marius Šileika 
telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698)  47 300 
el. paštas info@ekosistema.net 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedo 11.20 punktu, planuojant 
pavojingų atliekų šalinimo ar naudojimo įrenginius, išskyrus <...> pavojingų atliekų, skirtų naudoti laikymą, 
kai vienu metu planuojama laikyti ne daugiau kaip 10 tonų atliekų, reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau - PAV) būtinumo. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos (didelių gabaritų ir 
specifinių atliekų surinkimo aikštelės (toliau - DGASA) įrengimas ir eksploatacija) (toliau - PŪV) vieta 
numatoma adresu Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., LT-71421 Šakių r. sav. (vietovės 
geografinę-administracinę padėtį žiūr. 1 priede). PŪV PAV atrankos dokumentai parengti vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 
atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 priedu. 

4. 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): 

PAV atranka atliekama prieš pradedant DGASA statybą ir numatant jos eksploataciją. PŪV numatoma vykdyti 
0,5963 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), esančio adresu Nemuno g. 1A, 
Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., LT-71421 Šakių r. sav., dalyje, apimančioje apie 0,2500 ha plotą. Žemės 
sklypo nuosavybės dokumentus ir sklypo planą žiūr. 2 priede. 

Nuosavybės teise žemės sklypą, kurioje dalyje planuojama įrengti ir eksploatuoti DGASA, valdo Šakių rajon 
savivaldybė, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir 
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. 

DGASA yra apibrėžiama kaip aikštelė, į kurią, be kitų komunalinių atliekų, surenkamos buityje susidarančios 
atliekos, kurios dėl jų dydžio ir (arba) pavojingumo nėra ir negali būti surenkamos jų susidarymo vietoje. 

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau 
kaip viena didelių gabaritų atliekų (baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų 
padangų, pavojingų buitinių atliekų, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė 50 tūkst. 
gyventojų. 

Pagrindinė DGASA paskirtis yra priimti ir registruoti atliekas bei nukreipti jas į atitinkamas atliekų naudojimo 
ir/ar šalinimo įmones (pvz., privataus kapitalo įmones, regioninį sąvartyną ar pan.). DGASA ir jose instaliuota 
įranga turi būti naudojama tik laikinam atliekų saugojimui. Jokia atliekų apdorojimo ir/arba demontavimo 
veikla, išskyrus išrūšiavimą ir supresavimą, nenumatoma. 
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DGASA gali būti surenkamos šios komunalinės atliekos: 
 pavojingosios atliekos (susidarančios privačiame namų ūkyje); 
 biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios atliekos ir maisto / virtuvės atliekos); 
 antrinės žaliavos - popierius ir kartonas, stiklas, plastikas, metalas, įskaitant pakuočių atliekas; 
 elektros ir elektroninės įrangos atliekos (oro kondicionieriai, mikrobangų krosnelės, šaldytuvai ir 

šaldikliai, kompiuteriai, televizoriai ir pan.); 
 naudotos padangos; 
 didelių gabaritų komunalinės atliekos (pvz., baldai ir kiti stambūs namų ūkio daiktai); 
 statybos ir griovimo atliekos; 
 tekstilės atliekos; 
 mišrios komunalinės atliekos (po rūšiavimo likusios atliekos). 

Atliekų surinkimas per DGASA: 
 koncentruoja specifinių ir didelio gabarito atliekų surinkimą vienoje vietoje; 
 mažina surenkamų ir į atliekų rūšiavimo ir/ar šalinimo įrenginius patenkančių atliekų kiekius. 

Privažiavimas prie PŪV vietos numatytas iš Skaistakaimio kaimo Nemuno gatvės, esančios PŪV vietos 
gretimybėje iš pietų pusės. 

Numatomiems statyti naujiems statiniams bus rengiamas statybos projektas. 

PŪV atitinka Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės 
tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
tvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje išdėstytiems sprendiniams, kur PŪV vieta, 
apimanti 0,2500 ha (iš 0,5963 ha) ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), esančio adresu 
Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., dalį, patenka į Statybų plėtros zonos ribas 
(bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta planuojama teritorija 
žiūr. 3 priede). 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant esamos veiklos 
plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus): 

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-
10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-
4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

E     
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, 
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

 38    
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų 
atgavimas 

  38.1   Atliekų surinkimas 
   38.11  Nepavojingų atliekų surinkimas 
   38.12  Pavojingų atliekų surinkimas

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras planuoja įgyvendinti projektą „Marijampolės regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 
klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 
Kaip viena iš šio projekto priemonių, siekiama skatinti gyventojų rūšiuojamąjį atliekų surinkimą DGASA, 
tokiu būdu sumažinant į atliekų rūšiavimo ir/ar šalinimo įrenginius patenkančių komunalinių atliekų kiekį. 

DGASA vykdomos ūkinės veiklos aprašymas: 

Projektuojamoje DGASA numatoma pastatyti šiuos pastatus, statinius ir/ar įrenginius: 
 pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų sandėliavimo pastatas (projektuojamos DGASA įrenginių 

išdėstymo schemoje, pateiktoje 4 priede, pažymėtas indeksu 1A) (dar tinkamus naudojimui daiktus 
atvežęs gyventojas juos čia paliktų, o tas, kam tokie daiktai būtų tinkami tolimesniam naudojimui, juos 
pasiimtų tolimesniam naudojimui); 

 pastogė 1,1 m3 talpos konteineriams ir kitai DGASA įrangai (1B); 
 pastogė keltuvui (1C); 
 įvažiavimo/išvažiavimo į DGASA vartai (V1); 
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 18 m3 talpos konteineris padangoms (1); 
 18 m3 talpos papildomas konteineris (2); 
 18 m3 talpos konteineris plastikui (3); 
 18 m3 talpos konteineris metalui (4); 
 18 m3 talpos konteineris didelių gabaritų atliekoms (5); 
 18 m3 talpos papildomas konteineris (6); 
 18 m3 talpos konteineris statybinėms-griovimo atliekoms (8); 
 18 m3 talpos konteineris stiklui (9); 
 12 m3 talpos konteineris žaliosioms atliekoms (10); 
 32 m3 talpos konteineris elektronikos atliekoms (11); 
 25 m3 talpos konteineris pavojingoms atliekoms (12) (šiame konteineryje skirtingos nomenklatūros 

pavojingos atliekos būtų laikomos atskirose plastikinėse talpose (5-200 litrų talpos) arba statinėse 
sandariai užsidarančiais dangčiais). 

Visų projektuojamoje DGASA numatytų pastatyti pastatų (statinių) ir/ar įrenginių išdėstymo schema pateikta 
4 priede. 

Planuojama, kad DGASA per metus bus priimama arba susidarys eksploatuojant DGASA: 
 pavojingų atliekų - iki 10,230 t; 
 nepavojingų atliekų - iki 191,350 t. 

Vienu metu maksimaliai DGASA gali būti laikoma: 
 pavojingų atliekų - 8,115 t; 
 nepavojingų atliekų - 77,556 t. 

Atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo (saugojimo) ir išvežimo procedūrų aprašymas 
Atliekas Į DGASA atveža patys gyventojai ir (arba) smulkiosios įmonės. Į DGASA atliekos priimamos 
registruojant jų kiekį, rūšį ir atvežusios transporto priemonės valstybinės registracijos numerį darbo žurnale. 
Didžiosios buitinės atliekos (mediena, pakuotės atliekos, stiklas, metalai, statybos ir griovimo atliekos, 
tekstilės atliekos, naudotos padangos, panaudoti buitiniai prietaisai, baldai) kaupiamos konteineriuose. 
Popieriaus ir kartono bei plastiko atliekos presuojamos presais-pakavimo įrenginiais su atskirais skyriais 
popieriui ir plastikui. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos kaupiamos specialiame atskirame konteineryje. 
Buities pavojingos atliekos kaupiamos saugykloje - specialiame, atskirame, rakinamame konteineryje - 
vagonėlyje, kuriame yra atskiros talpyklos kiekvienai pavojingų atliekų rūšiai. 

Atliekos priimamos ir iki išvežimo saugomos DGASA. Susikaupus didesniam atliekų kiekiui, į DGASA 
atvažiuoja atliekų tvarkytojo (-ų) transporto priemonės, kurios paima ir išsiveža į atliekų tvarkymo vietą 
DGASA surinktas atliekas. Išvežant atliekas iš DGASA registruojamas atliekų kiekis, rūšis ir išvežančios 
transporto priemonės valstybinės registracijos numeris darbo žurnale. 

Atliekų priėmimui, laikymui, naudojimui (saugojimui) ir išvežimui DGASA yra ir gali būti naudojami 12 vnt. 
įvairių talpų konteinerių, 1 vnt. rankinis keltuvas ir 2 vnt. atliekų presų. 

DGASA personalo veiksmai nuo atliekų priėmimo iki išvežimo 

Į DGASA atliekos priimamos kiekvieną savaitę nuo antradienio iki šeštadienio 900 - 1800 val. Aikštelės 
eksploatavimo darbus vykdo 1 atsakingas aikštelės darbuotojas. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721) 
reikalavimais, DGASA darbuotojas kartą per savaitę pagal priimtų atliekų registracijos žurnalo duomenimis 
užpildo pirminės atliekų apskaitos žurnalą. 

6. 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): 

PŪV metu įvykusiems smulkiems pavojingųjų medžiagų, galinčių būti DGASA surenkamų pavojingų atliekų 
sudėtyje, nutekėjimams neutralizuoti planuojama naudoti sorbentus, natrio šarmą ir gesintas bei negesintas 
kalkes. Planuojamų naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekiai nurodyti 1 lentelėje. 
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1 lentelė 
Duomenys apie numatomus naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekius 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas vnt. 
Planuojama naudoti nuo 

2018 m. kasmet 
1 2 3 5 

1. Sorbentai t/m. 0,02 
2. Natrio šarmas t/m. 0,01 
3. Gesintos ir negesintos kalkės t/m. 0,01 

Planuojamų naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimo sąlygos nurodytos 2 lentelėje. 

2 lentelė 
Duomenys apie žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimą 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba medžiagos 
pavadinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, saugomas 
vietoje, t 

Saugojimo būdas 

1 2 3 4 5 
1. Sorbentai Autotransportas 0,02 Uždaroje dėžėje sandėlyje 
2. Natrio šarmas Autotransportas 0,01 Uždaroje talpoje sandėlyje 
3. Gesintos ir negesintos kalkės Autotransportas 0,01 Uždaroje dėžėje sandėlyje 

3 lentelė 
Duomenys apie planuojamas naudoti pavojingas chemines medžiagas ar preparatus 

Žaliavos, cheminės medžiagos 
ar preparato pavadinimas 

Kiekis 
per 

metus, t 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir 
ženklinimas* 

Kategorijos 
pavadinimas 

Pavojaus 
nuoroda 

Rizikos frazės 

1 2 3 4 5 
Natrio šarmas 0,01 Dirginanti Xi R 37/38-41 
Gesintos ir negesintos kalkės 0,01 Dirginanti Xi R 36/37/38 

* - pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987; aktuali redakcija). 

Radioaktyviųjų žaliavų ir/ar atliekų naudoti PŪV metu nenumatoma. 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir 
t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas): 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras PŪV nenaudos gamtos išteklių, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės. Technologinių procesų metu vanduo naudojamas nebus. Geriamasis vanduo bus 
naudojamas tik buitiniams poreikiams. Vanduo bus atsivežamas plastikiniais 19,8 l talpos buteliais. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį: 

Elektros energija: UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA planuojama per metus 
sunaudoti iki 15 tūkst. kWh elektros energijos. Elektros energija objektui bus tiekiama AB ESO tinklais. 
Elektros energija bus naudojama patalpų ir teritorijos apšvietimui, buitinių patalpų šildymui, esant poreikiui - 
technologinėms reikmėms. 

Kitų energijos išteklių planuojamos ūkinės veiklos naudoti neplanuojama. 

9. 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): 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA PŪV metu iš Šakių rajono gyventojų ir 
smulkiųjų įmonių bus surenkamos pavojingos (pažymėtos žvaigždute „*“) ir nepavojingos atliekos. Surinktos 
atliekos DGASA bus tik laikinai saugomos iki jas išsiveš atliekų tvarkytojų valstybės registre registruoti 
atliekų tvarkytojai. Jokia atliekų apdorojimo ir/arba demontavimo veikla, išskyrus išrūšiavimą ir supresavimą, 
DGASA nenumatoma. 

DGASA įrengimo metu atliekų susidarymas neplanuojamas. 
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DGASA eksploatacijos metu atliekos bus priimamos, surenkamos jas surūšiuojant pagal rūšis į atitinkamus 
atliekų konteinerius iš Šakių rajono gyventojų ir smulkiųjų verslo įmonių ir laikomos iki išvežimo į Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotų atliekų tvarkytojų atliekų tvarkymo įrenginius. 

Be DGASA iš gyventojų ir smulkiojo verslo įmonių surenkamų atliekų, eksploatuojant DGASA ir joje 
planuojamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius, susidarys pavojingomis medžiagomis užteršti absorbentai 
(neutralizuojant smulkius pavojingųjų medžiagų, galinčių būti DGASA surenkamų pavojingų atliekų sudėtyje, 
nutekėjimus), naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo, žvyro gaudyklės ir naftos produktų / 
vandens separatorių atliekų mišiniai ir naftos produktų / vandens separatorių dumblas. Šios atliekos taip pat 
bus perduodamos tvarkyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų 
tvarkytojams. 

Paros, metiniai ir vienu metu maksimaliai DGASA iš gyventojų ir smulkiųjų įmonių surenkami ir DGASA 
ūkinės veiklos metu susidarantys ir galimi laikyti atliekų kiekiai pateikti 4 lentelėje. Radioaktyviųjų atliekų 
PŪV metu nesusidarys. 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas: 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA PŪV metu vanduo naudojamas nebus, todėl 
veiklos metu gamybinių nuotekų nesusidarys. 

Buitinių nuotekų PŪV metu nenaudojant geriamojo vandens taip pat nesusidarys. 

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos bus surenkamos atskira sistema nuo visos DGASA naudojamos 
žemės sklypo dalies, kurios plotas 0,2500 ha, ir nuvedamos į projektuojamą paviršinių nuotekų valymo 
įrenginį, kuriame bus išvalomos nuo naftos produktų ir mechaninių priemaišų. Iki nustatytų normatyvų 
išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklus arba artimiausią gamtinę aplinką. 

Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo DGASA, gali būti užterštos skendinčiomis medžiagomis (SM) ir naftos 
produktais (NP). Vidutinis metinis, maksimalus paros ir vidutinis paros nuotekų kiekiai: 

.,			 .		 .,			 .		 . 10 . 	 , kur: 

., . ., . . , . . 	 . . ų	 	 	 ; 

. 735	 ; 	 . . 73,4	 ; 	 . . 38,0	 	 

. š 	 ė 	 ; 	 . 0,8; 
	 	 ; 0,2500	 ; 

š 	 ė 	 	 ; 1; 

. 10 735 0,8 0,2500 1,0 , 	  

.		 . 10 73,4 0,8 0,2500 1,0 , 	  

.		 . 10 38,0 0,8 0,2500 1,0 , 	  

Išvalytų paviršinių nuotekų (vidutinis/maksimalus) užterštumas turi atitikti šiuos rodiklius: 
 SM - 30/50 mg/l; 
 NP - 5/7 mg/l. 

Kadangi paviršinės nuotekos DGASA teritorijoje bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytais reikalavimais, neigiamas poveikis aplinkai neplanuojamas. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų 
kiekis) ir jos prevencija: 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA PŪV cheminės taršos nesukels. DGASA 
stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai nebus eksploatuojami. Technologinių procesų metu vanduo 
nebus naudojamas, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos bus 
išvalomos naftos - purvo gaudyklėje ir išleidžiamos į Gelgaudiškio miesto lietaus nuotekų tinklus. Paviršinių 
nuotekų valymo įrenginiuose susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę 
tvarkyti pavojingas atliekas, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. 

12. Fizikinės taršos susidarymas (kvapai, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija: 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA PŪV metu fizikinės taršos nesukels. DGASA 
kvapus, triukšmą, vibraciją, šviesą, šilumą ir jonizuojančiąją ir nejonizuojančiąją (elektromagnetinę) 
spinduliuotę galintys sukelti šaltiniai nebus eksploatuojami. 
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4 lentelė 
DGASA, numatomos įrengti Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Šakių r. sav., PŪV metu surenkamos ir laikomos atliekos, jų susidarymo šaltiniai ir kiekiai. 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai ** 

pavadinimas 
kiekis 

(planuojamas) 
agregatinis 

būvis 

kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

laikymo 
sąlygos 

didžiau-
sias kiekis 

kg/dieną t/metus 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Priimama iš Šakių 
r. gyventojų ir 
smulkiųjų įmonių 

Gyvsidabris (buitiniai termometrai) 0,05 0,01 skystos 06 04 04* 

sandariose 
paženklintose 
tarose 
(plastikinėse 
talpose arba 
popierinėse 
dėžėse) 
rakinamame 
konteineryje 

0,005 R13 
Tirpikliai (įvairūs tirpikliai) 5 0,1 skystos 20 01 13* 0,05 R2, R13 
Rūgštys (įvairios rūgštys) 5 0,1 skystos 20 01 14* 0,05 R6, R13 
Šarmai (įvairūs šarmai) 5 0,1 skystos 20 01 15* 0,05 R6, R13 
Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų (atskiedėjai) 

2 0,1 skystos 20 01 29* 0,05 R2, R13 

Nebenaudojama įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių (įvairios atliekos) 

25 1,8 kietos 20 01 23* 1,0 
R3, R4, R5, 

R13 
Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio (dienos šviesos lempos, 
termometrai) 

8 0,5 kietos 20 01 21* 0,15 R5, R13 

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra 
pavojingų cheminių medžiagų (sudžiūvusių 
dažų, klijų, dervų atliekos) 

10 0,2 kietos 20 01 27* 0,15 R5, R13 

Citotoksiniai ar citostatiniai vaistai (pasenę 
vaistai) 

2 0,04 
kietos/ 
skystos 

20 01 31* 0,03 R5, R13 

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių 
medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 
iki 5% (pakuotės) 

10 0,05 kietos 15 01 10* 0,03 R3, R13 

Stiklo pakuotės (stiklinė tara) 150 2,85 kietos 15 01 07 

atvirame 
konteineryje 

1,5 R5, R13 
Stiklas (langų stiklas) 500 9,5 kietos 20 01 02 6 R5, R13 
Metalinės pakuotės 500 10 kietos 15 01 04 6 R4, R13 
Metalai (dviračiai, dujinės viryklės, smulkūs 
namų apyvokos metaliniai daiktai, skardos, 
metalinės automobilių detalės) 

150 2 kietos 20 01 40 1,3 R4, R13 
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4 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai ** 

pavadinimas 
kiekis 

(planuojamas) agregatinis 
būvis 

kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

laikymo 
sąlygos 

didžiau-
sias kiekis 

kg/dieną t/metus 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Priimama iš Šakių 
r. gyventojų ir 
smulkiųjų įmonių 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 
(kompiuteriai, spausdintuvai, skalbimo mašinos, 
kita smulki buitinė technika) 

200 2,6 kietos 20 01 36 

rakinamame 
konteineryje 

2 
R3, R4, R5, 

R13 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 
kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 
(šaldytuvai, monitoriai, televizoriai, kita smulki 
buitinė technika) 

250 2,7 kietos 20 01 35* 2 
R3, R4, R5, 

R13 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 8000 50 kietos 17 09 04 

atvirame 
konteineryje 

20 R5, R13 
Naudotos padangos 300 25 kietos 16 01 03 5 R1, R5, R13 
Mediena 100 1,8 kietos 20 01 38 1 R1, R5, R13 
Didžiosios atliekos (seni baldai) 1000 50 kietos 20 03 07 20 R1, R5, R13 

Plastikai (automobilių plastikinės detalės) 150 5 kietos 16 01 19 2 
R5, R13, 
D1, D15 

Plastikai 50 2 kietos 20 01 39 1,2 R5, R13 
Stiklas (automobilinis stiklas) 10 0,8 kietos 16 01 20 0,5 R5, R13 

Popieriaus ir kartono pakuotė (gofrokartonas) 30 2,5 kietos 15 01 01 1,5 
R1, R3, R5, 

R13 

Popierius, kartonas (žurnalai, laikraščiai) 30 2,5 kietos 20 01 01 1,5 
R1, R3, R5, 

R13 
Plastikinės pakuotės (PET buteliai, plėvelė, 
buitinės chemijos tara) 

80 15 kietos 15 01 02 5 R5, R13 

Biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios atliekos) 500 3,8 kietos 20 02 01 konteineryje 2 R3, R13 

Biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų 
atliekos (maisto atliekos) 

150 3 skystos 20 01 08 
plastikiniame 
specializuot. 
konteineryje 

0,9 R3, R13 

Tekstilės gaminiai (tekstilės atliekos) 150 3 kietos 20 01 11 konteineryje 0,156 R3, R5, R13 
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4 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai ** 

pavadinimas 
kiekis 

(planuojamas) agregatinis 
būvis 

kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

laikymo 
sąlygos 

didžiau-
sias kiekis 

kg/dieną t/metus 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Susidaro 
eksploatuojant 
GDASA 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip 
neapibrėžtus filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingomis medžiagomis 
(neutralizuojant smulkius pavojingųjų medžiagų, 
galinčių būti DGASA surenkamų pavojingų 
atliekų sudėtyje, nutekėjimus) 

0,03 0,05 kietos 15 02 02* 

sandariose 
paženklintose 
popierinėse 
dėžėse 
rakinamame 
konteineryje 

0,05 R1, R13 

Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas 
vanduo 

5,5 2 skystos 13 05 07* 
valymo 
įrenginių 
talpose 

2 R3, R5, R13 

Žvyro gaudyklės ir naftos produktų / vandens 
separatorių atliekų mišiniai 

4,1 1,5 skystos 13 05 08* 1,5 R3, R5, R13 

Naftos produktų / vandens separatorių dumblas 2,7 1 skystos 13 05 02* 1 R3, R5, R13 
PASTABOS: 
(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. 
D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 
(**) Dviem žvaigždutėmis pažymėtas numatomas atliekų tvarkymo būdas perdavus jas Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Galimi ir kiti 
numatomi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams suteiktus atliekų tvarkymo būdus. 
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13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir jos 
prevencija: 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras DGASA PŪV metu biologinė tarša nebus įtakojama. 

14. 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: 
PŪV, 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; aktuali redakcija) ir 
poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose. 

PŪV nedidins galimų ekstremaliųjų įvykių tikimybės, nes UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 
centras Skaistakaimio DGASA pavojingų atliekų konteinerį numato su dvigubu dugnu ir sienomis, kad 
atsitiktinai prakiurius vienam sluoksniui pavojingos atliekos neišsilies į gamtinę aplinką, o bus surenkamos į 
atskirą konteinerio sluoksnį, iš kurio siurblio pagalba bus galima jas saugiai surinkti ir perduoti atliekų 
tvarkytojams. DGASA eksploatacija bus vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais 
teisės aktais. 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo): 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 206 punktu, PŪV nustatyta 50 metrų 
normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ). Į PŪV nustatytą normatyvinę SAZ nepatenka nei esamos, 
nei planuojamos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos bei pastatai (informacijos šaltinis: Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 
informacinė sistema (TPDRIS). Internetinė prieiga: http://www.tpdris.lt/). 

PŪV organizatorius, priėmus PAV atrankos išvadą, kad PAV neprivalomas, poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo būdu PŪV nustatys ir įteisins SAZ ribas, įregistruojant jas Nekilnojamojo turto kadastre ir 
Nekilnojamojo turto registre. Tai bus atlikta iki statybos projekto pateikimo savivaldybei dėl statybas 
leidžiančio dokumento gavimo, jei toks dokumentas būtų reikalingas. Jei statybas leidžiantis dokumentas 
nebūtų reikalingas, tai bus atlikta iki PŪV leidimo (taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimo) gavimo. 

Atsižvelgiant į šiuose PAV atrankos dokumentuose pateiktą poveikio aplinkai veiksnių analizę PŪV nekels 
rizikos žmonių sveikatai už PŪV vietos ribų. 

16. 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): 
Žemės sklypo, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, ir jo gretimybėse esančių kitų žemės sklypų ribos 
pažymėtos ir informacija apie jų savininkus (nuomininkus ir/ar valdytojus), užimamą plotą, naudojimo paskirtį 
(būdą (-us) ir pobūdį (-ius)) pateikiama 2 priede. 

Artimiausiose PŪV vietos gretimybėse yra žemės ūkio ir kitos (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir 
gyvenamosios teritorijos) paskirties žemės sklypai. Gretimybėse esantys objektai išsamiau aprašyti PAV 
atrankos dokumentų 19 punkte. 

PŪV atitinka Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės 
tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
tvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje išdėstytiems sprendiniams, kur PŪV vieta, 
apimanti 0,2500 ha (iš 0,5963 ha) ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), esančio adresu 
Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., dalį, patenka į Statybų plėtros zonos ribas 
(bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta planuojama teritorija 
žiūr. 3 priede). 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas: 

Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas. 
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos: 

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, 
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)): 

Marijampolės apskritis, Šakių r. savivaldybė, Gelgaudiškio seniūnija, Skaistakaimio k., Nemuno gatvė 1A. 

18.2. 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. 2 priede. 

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė 
nuoma): 
Žemės sklypo, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v. Jį nuosavybės 
teise valdo Šakių rajono savivaldybė. Žemės sklypo plotas - 0,5963 ha. DGASA numatoma įrengti 0,2500 ha 
ploto žemės sklypo dalyje. 

18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas): 
PŪV vietos žemės sklypo nuosavybės dokumentai ir žemės sklypo planas pridedami 2 priede. 

19. 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): 
Žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, pagrindinė 
daikto naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) 
teritorijos. 

Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,0663 ha). 

Žemės sklypo plotas - 0,5963 ha, žemės ūkio naudmenų plotas - 0,3483 ha (iš jų pievų ir natūralių ganyklų - 
0,3483 ha), vandens telkinių plotas - 0,1609 ha, kitos žemės plotas - 0,0871 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo 
balas - 42,6. Žemės sklype nėra Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR) registruotų pastatų ar statinių. 

Artimiausiose PŪV vietos gretimybėse yra žemės ūkio ir kitos (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir 
gyvenamosios teritorijos) paskirties žemės sklypai (žiūr. 2 priedą): 
Pietų pusėje: 

 Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinės žemės fondo žemės sklypas, kuriame yra 
Skaistakaimio kaimo Nemuno gatvė. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:438 Daukantiškių k.v.; adresas Skaistakaimio k.), savininkai L. ir 
J.L. Andriukaičiai. Žemės sklypo plotas - 2,9200 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:474 Daukantiškių k.v.; adresas Nemuno g. 2, Skaistakaimio k.), 
savininkas V. Treinienė. Žemės sklypo plotas - 0,2500 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios 
teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų 
pastatų ar statinių. 

 Nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas. 
 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:161 Daukantiškių k.v.; adresas Nemuno g. 4, Skaistakaimio k.), 

savininkas R. Poškevičienė. Žemės sklypo plotas - 1,2200 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Šiame 
žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

Rytų pusėje: 
 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:13 Daukantiškių k.v.; adresas Nemuno g. 1B, Skaistakaimio k.), 

savininkas Šakių rajono savivaldybė, savivaldybių žemės patikėjimo teisė šį žemės sklypą valdo 
UAB „Šakių vandenys“. Plotas - 1,0052 ha, naudojimo paskirtis - kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos). Šiame žemės sklype yra pastatyti UAB „Šakių vandenys“ eksploatuojami 
Gelgaudiškio miesto nuotekų valymo įrenginiai. 

 Nesuformuotas ir NTR neregistruotas laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas. 
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 Žemės sklypas (kad. Nr. 8425/0001:153 Gelgaudiškio m. k.v.; adresas Darbininkų g. 22C, 
Gelgaudiškis), savininkas S. Juodaitytė. Žemės sklypo plotas - 0,0397 ha, naudojimo paskirtis - kita 
(vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas 
gyvenamasis namas su priklausiniais. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8425/0001:109 Gelgaudiškio m. k.v.; adresas Nemuno g. 103, Gelgaudiškis), 
savininkai S. ir R. Dumčiai. Žemės sklypo plotas - 0,1857 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios 
teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas 
gyvenamasis namas su priklausiniais. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8425/0001:56 Gelgaudiškio m. k.v.; adresas Nemuno g. 101, Gelgaudiškis), 
savininkas V. Mišeikienė. Žemės sklypo plotas - 0,1503 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios 
teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiame žemės sklype yra NTR registruotas 
gyvenamasis namas su priklausiniais. 

Šiaurės pusėje: 
 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:69 Daukantiškių k.v.; adresas Skaistakaimio k.), savininkas 

M. Gudiškis. Plotas - 5,2718 ha, naudojimo paskirtis - - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:481 Daukantiškių k.v.; adresas Skaistakaimio k.), savininkas 
V. Stepšys. Plotas - 0,6300 ha, naudojimo paskirtis - - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:370 Daukantiškių k.v.; adresas Skaistakaimio k.), savininkas 
D.S. Rinkevičienė. Plotas - 0,6600 ha, naudojimo paskirtis - - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

Vakarų pusėje: 
 Žemės sklypas (kad. Nr. 8418/0001:439 Daukantiškių k.v.; adresas Skaistakaimio k.), savininkai L. ir 

J.L. Andriukaičiai. Plotas - 1,6400 ha, naudojimo paskirtis - - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

20. 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 žemės sklypas tiek kiek PŪV reikia yra išvystytas infrastruktūros atžvilgiu: per PŪV žemės sklypą 
praeina 10 kV elektros oro linija, PŪV žemės sklype yra įrengta elektros transformatorinė pastotė, iš kurios 
elektros energija 0,4 kV elektros požemine linija užmaitinami Gelgaudiškio miesto nuotekų valymo įrenginiai. 
Vandentiekio, paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) ir fekalinių nuotekų, šilumos ir karšto vandens tiekimo 
tinklai PŪV vykdyti nėra būtini. 

Privažiavimas prie PŪV vietos yra iš Skaistakaimio k. Nemuno gatvės, esančios pietų pusėje nuo PŪV vietos. 

Artimiausios PŪV teritorijai esamos gyvenamosios teritorijos (žiūr. informaciją, pateiktą 2 priede): 
1) Kitos (gyvenamosios teritorijos) paskirties žemės sklypas (NTR nėra registruotų pastatų ar statinių), 

kurio kad. Nr. 8418/0001:474 (Nemuno g. 2, Skaistakaimio k.) (mažiausias atstumas tarp žemės sklypų 
ribų - 162 m); 

2) Kitos (gyvenamosios teritorijos) paskirties žemės sklypas (NTR yra registruotas gyvenamasis namas 
su priklausiniais), kurio kad. Nr. 8425/0001:109 (Nemuno g. 103, Gelgaudiškis) (265 m); 

3) Kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypas (NTR yra 
registruotas gyvenamasis namas su priklausiniais), kurio kad. Nr. 8425/0001:153 (Darbininkų g. 22C, 
Gelgaudiškis) (276 m); 

4) Kitos (gyvenamosios teritorijos) paskirties žemės sklypas (NTR yra registruotas gyvenamasis namas 
su priklausiniais), kurio kad. Nr. 8425/0001:56 (Nemuno g. 101, Gelgaudiškis) (283 m). 

Artimiausios PŪV teritorijai esamos pramoninės (įskaitant sandėliavimo ir komercines) teritorijos 
(žiūr. informaciją, pateiktą 2 priede): 

1) UAB „Šakių vandenys“ eksploatuojami Gelgaudiškio miesto nuotekų valymo įrenginiai, esantys 
gretimame žemės sklype (kad. Nr. 8418/0001:13; Nemuno g. 1B, Skaistakaimio k.; teikia 
Gelgaudiškio miesto ir gretimų gyvenamųjų teritorijų gyventojams buitinių nuotekų valymo 
paslaugas) (ribojasi (gretimybė)). 

Urbanizuotų rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijų arčiau nei 1 km atstumu nuo PŪV teritorijos 
nėra. 
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21. 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 (mažiausiai 1,0 km atstumu) nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų gėlo ir mineralinio vandens 
vandenviečių, geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų. 

Žemiau pateikiama informacija apie arčiausiai PŪV vietos esantį žemės gelmių naudingųjų iškasenų telkinį, 
nurodant mažiausią atstumą nuo PŪV vietos iki jo: 

Artimiausias žemės gelmių naudingųjų iškasenų telkinys (žiūr. 1 pav.): 
1) Gelgaudiškio (Šakių r.) žvyro telkinys (užleistas) 1788 (450 m). 

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą: 

Žemės sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas terasuotų 
slėnių kraštovaizdžių tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai - eglės. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - 
agrarinis (žiūr. 2 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - S-t/e/4>. 

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 3 pav.) ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei 
gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja pusiau 
atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas 
vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas. Vizualinės struktūros porajonio indeksas - V3H2-a. 

23. 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 teritorija (t.y. žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti 
DGASA) praktiškai ribojasi (yra nutolusi 8 m atstumu) su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ (paukščių 
apsaugai svarbia teritorija PAST - Nemuno slėnio pievomis tarp Raudonės ir Gelgaudiškio LTJURB002) 
saugoma teritorija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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, dėl šios priežasties UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi 
į Panemunių regioninio parko direkciją, kad ši, kaip administruojanti šią saugomą teritoriją, priimtų išvadą ar 
reikalingas PŪV PAV įrengiant ir eksploatuojant šią DGASA dėl PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo. Panemunių regioninio parko direkcijos 
2016-11-10 raštu Nr. V3-238 priimtos išvados kopija pridedama 4 priede. 

Kitos saugomos teritorijos nutolusios nuo PŪV vietos atitinkamai (nurodytas mažiausias atstumas nuo PŪV 
vietos iki saugomos teritorijos): 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos: 

1. Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (PAST) - 368 m; 
2. Nemuno upė Panemunių regioniniame parke (buveinių apsaugai svarbi teritorija BAST) - 425 m; 
3. Šilinės apylinkės (BAST) - 885 m. 

Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos: 
1. Panemunių regioninis parkas - 110 m; 
2. Šilinės botaninis draustinis -885 m; 
3. Rečių botaninis-zoologinis draustinis - 1170 m. 

PŪV vietos padėtį saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 4 pav. 

24. 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: 
Artimiausi PŪV vietai biotopai (upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištrauką žiūr. 5 pav., miškų kadastro ištrauką 
žiūr. 6 pav.): 

a) Lapymo upelis (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre UETK 10012060) (ribojasi); 
b) Šakių miškų urėdijos Šakių girininkijai priklausantis III miškų grupės (apsauginiai miškai - vandens 
telkinių apsaugos zonų miškai) miško 321 kvartalas (kitoje pusėje Nemuno gatvės nuo PŪV vietos iš 
pietų pusės); 
c) Nemuno upė (UETK kodas 10010001) (363 m). 
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1 pav. PŪV vietos padėtis žemės gelmių naudingųjų iškasenų telkinių atžvilgiu 

Kitų artimiausioje PŪV vietai aplinkoje reikšmingesnių biotopų (pievų, pelkių ar jūros aplinkos) nėra. 

Vadovaujantis 6 priede pridedamu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išrašu iš Saugomų rūšių 
informacinės sistemos (toliau - SRIS), PŪV vietoje ir 500 metrų spinduliu aplink ją (dalis SRIS išraše 
pažymėtos teritorijos patenka ir į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomą teritoriją Nemuno slėnio 
pievų tarp Raudonės ir Gelgaudiškio) nebuvo rasta jokių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių. 

25. 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.): 

Žemės sklypas, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, patenka į Nemuno upės paviršinio vandens telkinio 
apsaugos zoną (žiūr. upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištrauką 5 pav.). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių 
grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose 
patvirtinimo“ patvirtintais potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiais Nemuno, Ventos, Lielupės ir 
Dauguvos upių baseinų rajonuose, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje, PŪV 
vieta patenka į Nemuno upės didelės (10%) ir vidutinės (1%) tikimybės potvynių grėsmės ir potvynių rizikos 
zoną (žemėlapio ištrauką su pažymėta PŪV vieta žiūr. 7 pav.). 

PŪV vykdytojas, įrenginėdamas DGASA, įsipareigoja sukelti projektuojamos DGASA nulinę altitudę ne 
žemiau kaip iki gretimame žemės sklype esančių Gelgaudiškio nuotekų valymo įrenginių lygio (ne žemiau 
kaip 18,60 m), taip iki minimumo sumažinant tikimybę, kad DGASA būtų apsemta Nemuno potvynių metu. 

Kitų jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (karstinio regiono, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, 
jų apsaugos zonų ir juostų ir pan.) žemės sklype, kurio dalyje numatoma vykdyti PŪV, ir artimiausiose jo 
gretimybėse nėra. 

26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų 
aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi: 

Duomenų apie teritorijos taršą praeityje PŪV vykdytojas neturi. 
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2 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos 
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Išsami informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos pateikta PAV atrankos 
dokumentų 20 punkte. 
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3 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

Artimiausios tankiau apgyvendintos teritorijos: Gelgaudiškio miestas (1761 gyventojai 2011 m. duomenimis; 
nuo PŪV vietos iki Gelgaudiškio miesto ribos yra 163 metrai rytų kryptimi, artimiausia Gelgaudiškio miesto 
gyvenamoji aplinka yra 265 m atstumu nuo PŪV vietos rytų kryptimi) bei Šakių r. savivaldybės Gelgaudiškio 
seniūnijai priklausantis Skaistakaimio kaimas (200 gyventojų (2001 m.); PŪV vieta yra šiame kaime, 
artimiausia Skaistakaimio kaimo gyvenamoji aplinka yra 162 m atstumu nuo PŪV vietos pietų kryptimi). 
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4 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu 

 

5 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro ištraukoje 
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6 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro ištraukoje 

 
7 pav. PŪV vietos padėtis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio ištraukoje 
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28. 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 (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo 
departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausios PŪV vietai Kultūros 
vertybių registre registruotos kultūros vertybės Pastatas (kodas Kultūros vertybių registre 1360, adresas 
Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.) ir Gelgaudiškio dvaro sodyba (kodas 1013, adresas Parko g. 2, 
3, 5, Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav.) yra nutolusios 920 ir 960 m atstumu šiaurės-vakarų ir 
rytų kryptimis atitinkamai. PŪV vietos padėtį šių Kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių 
atžvilgiu žiūr. 8 pav. 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

29. 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 Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 
Skaistakaimio DGASA įrengimo ir eksploatacijos nenumatomas. DGASA fizikinės, cheminės ir biologinės 
taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkos veiksniams, nebus eksploatuojami. 

29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai: 

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (cheminės, 
fizikinės ir kt.) nebus arba jos rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, 
reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai artimiausiose gyvenamosiose teritorijose. 
PŪV metu fizikinė, cheminė ir biologinė tarša nebus įtakojama. 

 

8 pav. PŪV vietos padėtis Kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu 
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29.2. poveikis biologinei įvairovei: 

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. DGASA fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, 
galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį biologinei įvairovei, nebus eksploatuojami. 

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui: 

PŪV neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės. Nuo galimai teršiamos DGASA teritorijos paviršinės 
nuotekos bus surenkamos atskira sistema ir valomos projektuojamame paviršinių nuotekų valymo įrenginyje, 
po kurio jos, išvalytos iki nustatytų normatyvų, bus išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklus arba artimiausią 
gamtinę aplinką. 

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai: 

PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės. DGASA 
vykdomų technologinių procesų metu vanduo nenaudojamas, gamybinės ir buitinės nuotekos nesusidaro. 
Paviršinės nuotekos, susidarančios DGASA, surenkamos atskira sistema ir valomos projektuojamame 
paviršinių nuotekų valymo įrenginyje, po kurio jos, išvalytos iki nustatytų normatyvų, bus išleidžiamos į lietaus 
nuotekų tinklus arba artimiausią gamtinę aplinką. 

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms: 

PŪV neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės. DGASA stacionarūs ir mobilūs aplinkos 
oro taršos šaltiniai nebus eksploatuojami. 

29.6. poveikis kraštovaizdžiui: 

Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. DGASA planuojama įrengti ir eksploatuoti pastatais ir 
statiniai jau užstatytoje Skaistakaimio kaimo teritorijoje, galimas nereikšmingas lokalus poveikis 
kraštovaizdžiui. 

29.7. poveikis materialinėms vertybėms: 

PŪV neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. DGASA fizikinės, cheminės ir biologinės taršos 
šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį materialinėms vertybėms, nebus eksploatuojami. 
Apribojimai nekilnojamajam turtui, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir sumažinus normatyvinę 
SAZ iki DGASA formuojamo žemės sklypo ribų, nenumatomi. 

Pradėjus DGASA eksploataciją, veiklai joje vykdyti numatoma įdarbinti 1 darbuotoją. 

29.8. poveikis kultūros paveldui: 

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui, nutolusiam nuo PŪV vietos mažiausiai 920 metrų atstumu, neturės. 
DGASA fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
kultūros paveldui, nebus eksploatuojami. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai: 

PŪV galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės. 

31. 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. 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio. 

33. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant 
išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią: 

Planuojamoje įrengti ir eksploatuoti DGASA numatomos sekančios priemonės, kuriomis siekiama išvengti ar 
sumažinti galimą poveikį aplinkos komponentams: 

1. visos DGASA priimamos atliekos bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius pagal atliekų technologinius 
srautus, nomenklatūrą, prigimtį ir rūšį; 

2. pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariame rakinamame konteineryje; 
3. pavojingų atliekų konteineris numatomas su dvigubu dugnu ir sienomis, kad atsitiktinai prakiurius 

vienam sluoksniui pavojingos atliekos neišsilietų į gamtinę aplinką, o būtų surenkamos į atskirą 
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konteinerio sluoksnį, iš kurio siurblio pagalba būtų galima jas saugiai surinkti ir perduoti atliekų 
tvarkytojams; 

4. visos surinktos ir išrūšiuotos atliekos bus perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų 
valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas; 

5. atliekų surinkimas ir laikymas bus vykdomas DGASA, padengtoje nelaidžia asfaltuota danga, atsparia 
skysčių ardomajam poveikiui; 

6. paviršinės nuotekos, atskira sistema surinktos nuo DGASA teritorijos, iki nustatytų normatyvų bus 
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir po jo išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklus arba 
artimiausią gamtinę aplinką; 

7. Įrengiant DGASA, PŪV vykdytojas įsipareigoja sukelti projektuojamos DGASA nulinę altitudę ne 
žemiau kaip iki gretimame žemės sklype esančių Gelgaudiškio nuotekų valymo įrenginių lygio (ne 
žemiau kaip 18,60 m), taip iki minimumo sumažinant tikimybę, kad DGASA būtų apsemta Nemuno 
potvynių metu. 



PAV	ATRANKOS	DOKUMENTŲ	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	

UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(DIDELIŲ	GABARITŲ	IR	SPECIFINIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELĖS	
ĮRENGIMAS	IR	EKSPLOATACIJA),	NUMATOMOS	VYKDYTI	NEMUNO	G.	
1A,	SKAISTAKAIMIO	K.,	GELGAUDIŠKIO	SEN.,	LT‐71421	ŠAKIŲ	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
PRIEDAI	



PAV	ATRANKOS	DOKUMENTŲ	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	

UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(DIDELIŲ	GABARITŲ	IR	SPECIFINIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELĖS	
ĮRENGIMAS	IR	EKSPLOATACIJA),	NUMATOMOS	VYKDYTI	NEMUNO	G.	
1A,	SKAISTAKAIMIO	K.,	GELGAUDIŠKIO	SEN.,	LT‐71421	ŠAKIŲ	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
I	PRIEDAS.	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	VIETOS	TOPOGRAFINIS	
APYLINKIŲ	ŽEMĖLAPIS,	
1	LAPAS.	



UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS PLANUOJAMOS VYKDYTI ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS 
TOPOGRAFINIS APYLINKIŲ ŽEMĖLAPIS (PŪV ADRESAS: NEMUNO G. 1A, SKAISTAKAIMIS, LT-71421 ŠAKIŲ R. SAV.) 

 

© Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt duomenys. 
© UAB „EKOSISTEMA“, 2016 m. rugsėjo mėn. 08 d. 



PAV	ATRANKOS	DOKUMENTŲ	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	

UAB	MARIJAMPOLĖS	APSKRITIES	ATLIEKŲ	TVARKYMO	CENTRAS	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(DIDELIŲ	GABARITŲ	IR	SPECIFINIŲ	ATLIEKŲ	SURINKIMO	AIKŠTELĖS	
ĮRENGIMAS	IR	EKSPLOATACIJA),	NUMATOMOS	VYKDYTI	NEMUNO	G.	
1A,	SKAISTAKAIMIO	K.,	GELGAUDIŠKIO	SEN.,	LT‐71421	ŠAKIŲ	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
II	PRIEDAS.	
GRETIMYBĖSE	ESANTYS	OBJEKTAI,	ŽEMĖS	SKLYPO	
NUOSAVYBĖS	DOKUMENTAI	IR	PLANAS,	
6	LAPAI.	



VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE 
UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

SKAISTAKAIMIO DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ SPECIFINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 
AIKŠTELĖS, PLANUOJAMOS ADRESU NEMUNO G. 1A, SKAISTAKAIMIO K., ŠAKIŲ R. SAV., 

GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ Skaistakaimio didelių gabaritų ir kitų 
specifinių atliekų surinkimo aikštelės (toliau - DGASA) veikla planuojama žemės sklype (kad. Nr. 
8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), kurio adresas yra Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio 
sen., LT-71421 Šakių r. sav. 
Artimiausiose DGASA gretimybėse esantys žemės sklypai identifikuoti žemiau pateikiamoje 
lentelėje, nurodant žemės sklypo kad. Nr., adresą, savininką (-us), (nuomininką (-us)), plotą (ha), 
naudojimo paskirtį (būdą/pobūdį), žemės sklype esančius ir NTR registruotus pastatus: 

Sklypo kad. Nr. Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), 
panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.) 

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 
adresas 

Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius 
1 2 3 4 

ŽEMĖS SKLYPAI SU JUOSE ESANČIAIS NTR REGISTRUOTAIS PASTATAIS IR STATINIAIS 
8418/0001:8 

Šakių rajono savivaldybė 0,5963 
Kita (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir 
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos) Nemuno g. 1A, 

Skaistakaimio k. 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 



 

Sklypo kad. Nr. Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), 
panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.) 

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 
adresas 

Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius 
1 2 3 4 

8418/0001:13 
Šakių rajono savivaldybė 
(UAB „Šakių vandenys“) 

1,0052 
Kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos) Nemuno g. 1B, 

Skaistakaimio k. 
Pastatas - Mechaninio nuotekų valymo įrenginio pastatas (un. Nr. 4400-3896-4171), paskirtis - kita, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6454), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6440), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6528), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6460), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6471), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6482), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-3911-6493), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė (un. Nr. 4400-3896-4206), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Tvora, vartai (un. Nr. 4400-3896-4228), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė (un. Nr. 4400-3896-4217), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
8418/0001:69 

M. Gudiškis 5,2718 
Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai) Skaistakaimio k. 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:161 

R. Poškevičienė 1,2200 Žemės ūkio Nemuno g. 4, 
Skaistakaimio k. 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:370 

D.S. Rinkevičienė 0,6600 
Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai) Skaistakaimio k. 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:438 

L. ir J.L. Andriukaičiai 2,9200 
Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai) Skaistakaimio k. 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:439 

L. ir J.L. Andriukaičiai 1,6400 
Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai) Skaistakaimio k. 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:474 

V. Treinienė 0,2500 
Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) Nemuno g. 2, 

Skaistakaimio k. 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8418/0001:481 

V. Stepšys 0,6300 
Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai) Skaistakaimio k. 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
8425/0001:56 

V. Mišeikienė 0,1503 
Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) Nemuno g. 101, 

Gelgaudiškio m. 
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8493-2000-9013), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8493-2000-9024), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8493-2000-9035), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Kiemo rūsys (un. Nr. 8493-2000-9046), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8493-2000-9057), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8493-2000-9068), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 8493-2000-9079), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (šulinys, tvora, rūkykla) (un. Nr. 8493-2000-9086), paskirtis - kiti 
inžineriniai statiniai. 



 

Sklypo kad. Nr. Savininkas (-ai) (nuomininkas (-ai), 
panaudos gavėjas (-ai) ir t.t.) 

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 
adresas 

Informacija apie žemės sklype registruotus pastatus ir statinius 
1 2 3 4 

8425/0001:109 
S. ir R. Dumčiai 0,1857 

Kita (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) Nemuno g. 103, 

Gelgaudiškio m. 
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8497-2002-6018), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), 
Pastatas - Tvartas (un. Nr. 8497-2002-6029), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Kiemo rūsys (un. Nr. 8497-2002-6030), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Daržinė (un. Nr. 8497-2002-6044), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Malkinė (un. Nr. 8497-2002-6050), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-1564-9253), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (lauko tualetas, kiemo aikštelė, tvora, rūkykla) (un. Nr. 8497-2002-6061), 
paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
8425/0001:153 

S. Juodaitytė 0,0397 
Kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos) Darbininkų g. 22C, 

Gelgaudiškio m. 
Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 8498-7006-3016), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora) (un. Nr. 8498-7006-3027), paskirtis - kiti inžineriniai 
statiniai. 

Sutrumpinimai: NTR - Nekilnojamojo turto registras, LR - Lietuvos Respublika, NŽT prie ŽŪM - 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB - Uždaroji akcinė bendrovė. 

Pastabos: Asmens duomenų apsaugos sumetimais nurodomi tik artimiausių gretimybių žemės 
sklypų duomenys. 
Duomenys apie NTR neregistruotus žemės sklypus arba pastatus nepateikiami. 

Legenda: 

 Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos 

 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

 Žemės ūkio paskirties žemė 

 Gyvenamosios teritorijos 

© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
© EKOSISTEMA UAB, 2016 m. lapkričio mėn. 08 d. 
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS PADĖTIS ŠAKIŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 

ŽEMĖS NAUDOJIMO IR APSAUGOS REGLAMENTŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE 

PŪV vieta, apimanti 0,2500 ha (iš 0,5963 ha) ploto žemės sklypo (kad. Nr. 8418/0001:8 Daukantiškių k.v.), 
esančio adresu Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav., dalį, patenka į Statybų plėtros 
zonos ribas. 

 

 

© Šakių rajono savivaldybės administracijos tinklalapis www.sakiai.lt. 
© UAB „EKOSISTEMA“, 2016 m. spalio mėn. 31 d. 
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Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105

IŠRAŠAS

e-paštas: info@am.lt
tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Nr. SRIS-2016-11364052

Išrašo suformavimo data: 2016-09-09 11:25:09

8-46 430463

2016-09-06

Prašymo numeris SRIS-2016-11364052

Telefonas

MARIUS

37609240816

El. paštas

Pavardė

Prašymo data

Asmens kodas / įmonės kodas

ŠILEIKA

info@ekosistema.lt

Adresas Taikos pr. 119, Klaipėda

Direktorius

Vardas

Pareigos

Išrašo gavimo tikslas:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rūšių radaviečių ar augaviečių.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Prašytos teritorijos

2016-09-06Išraše pateikiama situacija iki:

SRIS išrašą naudosime rengdami UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (numatomos įrengti Nemuno g. 1A, Skaistakaimis, Šakių r.
sav.) poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.
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