
Puslapis 1 iš 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAB „SEPO NOVUS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

(BITUMO SAUGOJIMO STATINIŲ (SANDĖLIŲ IR AIKŠTELIŲ) STATYBA) 
ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 5520/0019:5 GARGŽDŲ M. K.V.), ESANČIAME 

STATYBININKŲ G. 7, GARGŽDUOSE, KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATRANKOS DOKUMENTAI 

 
 
 

Planuojamos ūkinės veiklos  A.V. UAB „Sepo Novus“ 
organizatorius: direktorius Darijus Kusas 

Poveikio aplinkai vertinimo A.V. UAB „Ekosistema“ 
atrankos dokumentų rengėjas: direktorius Marius Šileika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAIPĖDA, 2016 



Puslapis 2 iš 40 

TURINYS 

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ).......................................................... 4 

1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys ......................................................................... 4 

2. PŪV PAV dokumentų rengėjo kontaktiniai duomenys ............................................................................ 4 

II. PŪV APRAŠYMAS..................................................................................................................................... 4 

3. PŪV pavadinimas...................................................................................................................................... 4 

4. PŪV fizikinės charakteristikos.................................................................................................................. 4 

5. PŪV pobūdis ............................................................................................................................................. 5 

6. Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir 

nepavojingų atliekų naudojimas ............................................................................................................ 8 

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas)......................................... 9 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį ......................................................................... 10 

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas................................................................. 10 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas................................................................... 12 

11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija ....................................................................................... 12 

12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija ........................................................................................ 23 

13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija...................................................................................... 27 

14. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių............................................................................. 27 

15. PŪV rizika žmonių sveikatai................................................................................................................... 27 

16. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkinė veikla ir (arba) ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose......... 27 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas .......................................... 28 

III. PŪV VIETA ............................................................................................................................................... 28 

18. PŪV vieta ................................................................................................................................................ 28 

19. PŪV sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo 

reglamentas............................................................................................................................................ 28 

20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir 

(ar) statinių atstumus iki PŪV vietos..................................................................................................... 32 

21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius, geologinius 

procesus ir reiškinius ............................................................................................................................. 33 

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą ............................................................ 33 

23. Informacija apie saugomas teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV veiklos.................................. 34 

24. Informacija apie biotopus, jų atstumą nuo PŪV vietos ir biotopų buferinį pajėgumą ............................ 34 

25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas ............................................................. 34 

26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje............................................................................................... 34 

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos ................................... 37 

28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo PŪV 

vietos ..................................................................................................................................................... 37 



Puslapis 3 iš 40 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS......................................................... 38 

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams ............................................................................... 38 

30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai...................................................................... 40 

31. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl 

ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių) ......................................................... 40 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis ........................................................................................ 40 

33. PŪV charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio 

reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.......................................................................... 40 

PRIEDAI: 

1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos geografinė-administracinė padėtis 1 lapas 

2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai, planas, gretimybėse esantys objektai 14 lapų 

3. Teritorijos padėtis Klaipėdos rajono bendrajame plane 1 lapas 

4. Sklypo inžinerinių tinklų planas 1 lapas 

5. Sklypo planas 1 lapas 

6. Bitumo išpilstymo į kubinę tarą vaizdinė medžiaga 6 lapai 

7. Išleistų į lietaus kanalizacijos tinklus teršalų skaičiuotė 1 lapas 

8.  Dokumentai foninei aplinkos oro taršai įvertinti 16 lapų 

9.  Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 2 lapai 

10. Aplinkos oro taršos šaltinių schema ir aplinkos oro taršos sklaidos žemėlapiai 18 lapų 

11.  Padidinto triukšmo šaltinių ir triukšmo skaičiavimo taškų schema 1 lapas 



Puslapis 4 iš 40 

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 „Sepo Novus“ (įmonės kodas 304092860) 
adresas Danės g. 6, Klaipėda, LT-92109 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo direktorius Darijus Kusas 
telefonas, faksas mob.: (8 670)  99 841, (8 671)  02 522 
el. paštas info@seponovus.eu 

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)  47300 
el. paštas info@ekosistema.lt 

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 priedėlio 6.3 punktu, 
planuojant naftos, naftos produktų bei cheminių medžiagų (šiuo konkrečiu atveju - bitumo) saugojimo 
statinių (sandėlių ir aikštelių) statybą (kai talpa - mažiau kaip 200 000, bet daugiau kaip 5 000 tonų), 
reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) būtinumo. 

UAB „Sepo Novus“ planuojamos ūkinės veiklos (bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) 
statyba) (toliau - PŪV) vieta numatoma adresu Statybininkų g. 7, Gargžduose, LT-96155 Klaipėdos 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 bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statybą ir 
numatant šių sandėlių ir aikštelių eksploataciją. PŪV numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 
5520/0019:5 Gargždų m. k.v.), esančiame adresu Statybininkų g. 7, Gargžduose, LT-96155 Klaipėdos r. 
sav. 

Žemės sklypą nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teise valdo 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2005-12-16 nuomos sutartimi Nr. N55/2005-
118 kartu su 2016-06-07 susitarimu pakeisti sutartį 12SŽN-118, sudaryta su UAB „Sepo Novus“ (sutartis 
galios iki 2035-12-01), žemės sklypas išnuomotas minėtai bendrovei. Žemės sklypo plotas - 2,1566 ha. 

Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis - kita, naudojimo 
būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Nauji ir rekonstruojami statiniai ir technologinė įranga bus jungiama prie žemės sklype jau esančios 
inžinerinės infrastruktūros (elektra, vandentiekis, lietaus kanalizacija). 

UAB „Sepo Novus“ PŪV sprendiniuose numatyta įrengti: 

Inžineriniai tinklai 

• Lietaus nuotekų kanalizavimo tinklų išplėtimas įmonės teritorijoje; 

• Buitinių nuotekų kanalizavimo tinklų įrengimas; 

• Vidaus dujotiekio tinklų įrengimas įmonės teritorijoje. 
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Statiniai ir inžineriniai įrenginiai 

• Buitinių nuotekų valymo įrenginiai; 

• Konteinerinė katilinė (2 vnt. dujinių katilų po 1000 kW); 

• Kieto bitumo išlydymo konteineris; 

• Bitumo saugyklos-rezervuarai (4 vnt. po 280 m3); 

• Bitumo saugyklos-rezervuarai (2 vnt. po 5000 m3); 

• Stoginė (virš geležinkelio estakados); 

• Rampa konteinerių pakrovimui; 

• Įvažiavimo vartai (bitumo saugyklų-rezervuarų (2x 5000 m3) parke); 

• Siurblinė (mobilūs siurbliai (4 vnt.) bitumo perpylimui, išpilstimui į formas); 

• Vamzdynų estakada; 

• Aikštelės konteinerių sandėliavimui (2 vnt. 1200 ir 4500 m2). 

Planuojamoje teritorijoje numatomi demontuoti inžineriniai įrenginiai: 

• Bus demontuotos susidėvėjusios metalinės talpos; 

• Siurblinė; 

• Rampa. 

Planuojamoje teritorijoje numatomi įrengti/demontuoti statiniai ir inžineriniai įrenginiai pažymėti sklypo 
inžinerinių tinklų plane, kuris pateiktas 4 priede.  

PŪV teritorijos (žemės sklypo kad. Nr. 5520/0019:5) užstatymo rodikliai: 

Norminis sklypo užstatymo tankumas – 0,8 (esamas 0,06); 

Norminis sklypo užstatymo intensyvumas – 1,5 (esamas 0,07); 

Sklypo apželdinimo plotas – 4314 m2 (20 %). 

Žemės sklypo planas su esamais statiniais pridedamas 2 priede. 

Visi šiuo metu žemės sklype esantys statiniai nuosavybės teise priklauso UAB „Sepo Novus“. 
Informacija apie žemės sklype esančius statinius pateikta PAV atrankos dokumentų 19 punkte ir 2 priede. 

Privažiavimai prie PŪV vietos taip pat lieka esami - žaliavos ir produkcija autotransportu 
atvežama/išvežama per įvažiavimą į UAB „Sepo Novus“ PŪV vietos teritoriją iš Statybininkų gatvės bei 
geležinkeliu per privažiuojamąjį kelią, esantį piečiau PŪV vietos teritorijos. 

Numatomiems statyti ir rekonstruoti statiniams rengiamas statybos projektas. 

PŪV atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono 
savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano patvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje išdėstytiems 
sprendiniams, kur PŪV vieta, apimanti žemės sklypą, kurio kad Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v., 
pažymėta kaip kitos paskirties žemė, pramonės sandėliavimo teritorijos (pramonės, sandėliavimo objektų 
sklypai) (indeksas K(P)P) (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 
H     TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS 
 52    Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla 
  52.1   Sandėliavimas ir saugojimas 
   52.10  Sandėliavimas ir saugojimas 

Pagrindinė UAB „Sepo Novus“ veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba naftos produktais – bitumu. 
UAB „Sepo Novus“ planuojama ūkinė veikla žemės sklype adresu, Statybininkų g. 7 Gargždai – bitumo 
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laikymas rezervuaruose, bitumo išpilstymas į kubo dėžes ir jų sandėliavimas, bitumo 
iškrovimas/pakrovimas, paruošimas transportavimui. Planuojamas įmonės pajėgumas iki 195 000 tonų 
bitumo išpilstyto į 1 m3 talpos kubinę tarą, arba pakrovimas skystama būvyje į bitumvežius. 

Produkto pavadinimas 
Planuojamas gamybos 

pajėgumas, t/metus 
Įmonės pajėgumas (bitumo krova, išpilstymas) – iki 195 000 t/metus 

Bitumas išpilstytas į kubus 194974 
Skystas bitumas pakrautas į bitumvežius 
(ši paslauga bus teikiama tik išskirtiniais atvejais) 

26 

Įmonės produkcija (bitumo kubai) bus realizuojama Lietuvoje ir eksportuojama. 

Planuojamas įmonės darbo laikas: 

Administracijos darbo laikas:  

• 8:30 – 17:00, pietų pertrauka 12:30-13:00. 

Gamybos darbuotojų darbo laikas 

Dėžių surinkėjas – pakrautuvo vairuotojas:  

• 1 pamaina – 7:00-15:30  

• 2 pamaina – 15:30-00:00  

30 min pietų pertrauka,  

2 po 15 min. pertraukos 

Bitumo pilstytojas 

• 1 pamaina – 8:00 – 20:00  

30 min pietų pertrauka,  

2 pertraukos po 15 min.  

Dirbama 7 dienas per savaitę. 

Per valstybines šventes nedirbama. 

Planuojamas darbuotojų skaičius – 40 žmonių.  

Planuojamos ūkinės veiklos pradžia – 2017 metų I ketvirtis. 

Trumpas technologinio proceso aprašymas 

UAB „Sepo Novus“ žaliavą – skystą bitumą perka iš AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos, 
arba iš kitų šalių naftos perdirbimo gamyklų, pasiūliusių geresnę rinkos kainą. 

Į UAB „Sepo Novus“ gamybinę teritoriją, adresu Statybininkų g. 7 Gargždai, žaliava bus atgabenama 
specializuotomis autocisternomis-bitumvežiais arba geležinkeliu vagonuose-cisternose. 

Planuojami transporto priemonių srautai į/iš gamybinės teritorijos adresu Statybininkų g. 7 Gargždai: 

• autocisternos skysto bitumo atvežimui (po 25 tonas bitumo) – 20 reisų/parą; 

arba 

• vagonai-cicternos (po 60 tonų bitumo) – 8 vagonai per parą. 

Sunkvežimis su puspriekabe taros žaliavų atvežimui – 1 reisas/parą. 

Žaliavos iškrovimas 

Autocisternos atvykusios į įmonės teritoriją sustoja po atviro tipo stogine (pozicija 6*, 5 priedas). Iš 
autocisternos bitumas mobiliu elektriniu siurbliu perpumpuojamas į įmonės teritorijoje įrengtas bitumo 
saugojimo talpyklas (4 vnt. po 280 m3, 2 vnt. po 5000 m3). Siurblio našumas iki 80 m3/val. Išpumpavus 
bitumą atjungiama produkto perpumpavimo žarna ir autocisterna išvyksta iš įmonės teritorijos. 
Geležinkelio cisternos (iki 8 vnt.) šilumvežiu įstumiamos į įmonės teritorijoje įrengtą geležinkelio atšaką 
su iškrovimo estakada (pozicija 5). Prie geležinkelio cisternų šildymo sistemų pajungiamos žarnos, 
kuriomis cirkuliuoja termoalyva. Šiluminė energija gaminama įmonės konteinerinėje katilinėje (pozicija 
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7), kurioje sumontuoti du katilai po 1 MW šiluminės galios, kūrenami gamtinėmis dujomis. Geležinkelio 
cisternose bitumas pašildomas ne mažiau kaip iki 140ºC temperatūros ir mobiliu elektriniu siurbliu 
perpumpuojamas į įmonės teritorijoje įrengtas bitumo saugojimo talpyklas (4 vnt. po 280 m3, 2 vnt. po 
5000 m3). Perkrovimo našumas iki 80 m3/val. Vienu metu bus perpumpuojamas bitumas iš vienos 
geležinkelio cisternos. Išpumpavus bitumą atjungiamos termoalyvos tiekimo bei produkto perpumpavimo 
žarnos ir šilumvežis išvelka tuščias geležinkelio cisternas iš įmonės teritorijos. 

Žaliavos saugojimas 

Žaliava įmonėje bus saugoma keturiose antžeminėse bitumo talpyklose po 280 m3 talpos ir dviejuose 
talpyklose po 5000 m3 talpos. Talpyklos įrengtos su šilumos izoliacija. Ilgalaikio saugojimo talpyklose po 
5000 m3 palaikoma 120 ºC produkto temperatūra. Trumpalaikio saugojimo talpyklose, vykdant bitumo 
išpilstymą į kubinę tarą, bitumas pašildomas ne mažiau kaip iki 140ºC temperatūros. 

Bitumo išpilstymas į kubus 

Taros surinkimo ceche (pozicija 4) ant medinių palečių surenkamos 1 m3 talpos dėžės su vidiniu 
polipropileniniu įdėklu ir išoriniu plastikiniu apsauginiu maišu (žiūr. 6 priedą). 
Iš surinkimo cecho bitumo taros dėžės autokrautuvais suvežamos po atviro tipo stogine. Pildymui tušti 
kubinė tara pastatoma po bitumo išpilstymo kolektoriumi. Bitumo pilstytojas atidaro sklendę ir skystas 
bitumas iš saugojimo talpyklų, mobiliu elektriniu siurbliu išpilstomas į kubinę tarą. Tara su skystu bitumu 
laikinai (kol sustings bitumas) sandėliuojama po stogine (pozicija 6). Kai bitumas sustingsta bitumo kubai 
baigimai pakuoti (uždengiami apsauginiu maišu ir sutvirtinami PET juostomis) ir autokrautuvais 
sukraunami konteinerių sandėliavimo aikštelėse (pozicija 15). 
Jei pildymo metu tara suyra, susidaro netaisyklingos formos bitumo liejinys. Sustingus ir ataušus liejiniui 
darbuotojai nuardo taros likučius, o bitumo liejinį autokrautuvu nuveža į kieto bitumo išlydimo konteinerį 
(pozicija 8), kuriame bitumas pakartotinai išlydomas ir perpumpuojamas į naujai paruoštą kubinę tarą. 
Nuardytos sulūžusios taros atliekos išrūšiuojamos į atskirus konteinerius (plastikas, popierius). 

Bitumo perpylimas į autocisterną 

Autocisternos atvykusios į įmonės teritoriją sustoja po atviro tipo stogine (pozicija 6*). Bitumo pilstytojas 
pašildo bitumą ne mažiau kaip iki 140ºC temperatūros ir mobiliu elektriniu siurbliu perpumpuoja į 
autocisterną. Siurblio našumas iki 80 m3/val. Užpildžius autocisterną atjungiamos produkto 
perpumpavimo žarnos ir autocisterna išvyksta iš įmonės teritorijos. 

Bitumo kubų pakrovimas į jūrinius konteinerius 

Vilkikas su jūriniu konteineriu privažiuoja prie įmonės teritorijoje įrengtos konteinerių pakrovimo rampos 
(pozicija 12). 
Bitumo kubai iš sandėliavimo aikštelių dujiniais autokrautuvais sukraunami į jūrinį konteinerį. Baigus 
krovą, sunkvežimis su jūriniu konteineriu išvažiuoja iš įmonės teritorijos. 

UAB „Sepo Novus“ pagrindinių technologinių procesų, vykdomų žemės sklype adresu Statybininkų g. 7 
Gargždai, schema pateikta 1 pav. 
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1 pav. UAB „Sepo Novus“ pagrindinių technologinių procesų schema 

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) 
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ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) 
naudojimą): 

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojamų naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekiai nurodyti 
1 lentelėje. 

1 lentelė 
Duomenys apie numatomus naudoti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekius 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas vnt. 
Sunaudota per 

2016 m. 

Planuojama 
naudoti nuo 

2017 m. kasmet 
1 2 3 4 5 

1. Bitumas t/m.  iki 195000 
Pakavimo medžiagos 

2. Mediniai padėklai t/m. - 1950 
3. Faneros plokštės t/m. - 1560 
4. Plastikiniai maišai-įdėklai t/m. - 97,5 
5. Kartotiniai pakavimo ruošiniai t/m. - 78,0 
6. Polipropileno apsauginiai maišai t/m. - 97,5 
7. Plastikinė (PET) pakavimo juosta t/m. - 9,8 
8. Metaliniai kampainiai  t/m. - 9,8 

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 

iki 10000 
Talpos: 

4 vnt. po 280 m3 

2 vnt. po 5000 m3 
1. Bitumas 

Autocisternos, 
geležinkelis 

Iki 5000 Bitumas išpilstytas į kubus 
Pakavimo medžiagos 

2. Mediniai padėklai Autotransportas 80 Sandėlyje 
3. Faneros plokštės Autotransportas 60 Ant palečių sandėlyje 
4. Plastikiniai maišai-įdėklai Autotransportas 8 Ant palečių sandėlyje 
5. Kartotiniai pakavimo ruošiniai Autotransportas 7 Ant palečių sandėlyje 
6. Polipropileno apsauginiai maišai Autotransportas 8 Ant palečių sandėlyje 
7. Plastikinė (PET) pakavimo juosta Autotransportas 1 Ritiniuose sandėlyje 
8. Metaliniai kampainiai  Autotransportas 1 Ant palečių sandėlyje 

3 lentelė 
Duomenys apie planuojamas naudoti pavojingas chemines medžiagas ar preparatus 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir 
ženklinimas* Žaliavos, cheminės medžiagos 

ar preparato pavadinimas 

Kiekis 
per 

metus, t Kategorijos 
pavadinimas 

Pavojaus 
nuoroda 

Rizikos frazės 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

* - pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą ( Žin., 2000, Nr. 36- 987 su naujausiais pakeitimais). 

UAB „Sepo Novus“ PŪV nebus naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai. 

Pavojingų, radioaktyvių žaliavų ir/ar atliekų naudoti nenumatoma. 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės 
ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas): 
UAB „Sepo Novus“ planuojamoje gamybinėje veikloje nenaudos gamtos išteklių, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės. Geriamasis vanduo bus naudojamas tik buitiniams poreikiams. Vanduo bus 
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tiekiamas vadovaujantis 2016-07-01 sutartimi Nr.88 su UAB „Gargždų plytų gamykla“. Bendras metinis 
geriamojo vandens sunaudojimas 1150 m3. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį: 

Elektros energija: UAB „Sepo Novus“ planuojama sunaudoti iki 1,48 mln. kWh elektros energijos per 
metus. Elektros energija objektui tiekiama AB ESO tinklais. Elektros energija įmonėje bus naudojama 
patalpų ir teritorijos apšvietimui, žaliavų perpumpavimui. 

Gamtinės dujos: UAB „Sepo Novus“ planuojama sunaudoti iki 1,6 mln. m3 dujų per metus. Dujos 
įmonėje bus naudojamos šiluminei energijai gaminti, bitumo sandėliavimo talpyklų šildymo sistemoje. 
Įmonėje bus įrengta konteinerinė katilinė su dviem katilais po 1MW šiluminės galios. Gamtinės dujos bus 
tiekiamos iš įmonės teritorijoje planuojamo įrengti gamtinių dujų dujotiekio įvado. Dujų tiekėjas 
AB „Lietuvos dujos“. 

Suskystintos naftos dujos: Įmonėje bus eksploatuojami 8 vnt. dujinių autokrautuvų. Autokrautuvai bus 
naudojami pagalbinių žaliavų perkrovimui, į kubus išpilstyto bitumo transportavimui įmonės teritorijoje 
bei produkcijos krovai. Per metus planuojama sunaudoti iki 4,59 t dujų. Dujos bus perkamos iš tiekėjų. 

Benzinas, dyzelinas: Benzinas ir dyzelinas bus naudojami įmonės darbuotojų lengvosiose automobiliuose. 
Kuras bus perkamas degalinėse. 

Biokuras (mediena): Biokuras bus naudojamas kieto kuro katilinėje administracinių patalpų šildymui. 
Biokuro katilinės galingumas 140 kW. Per metus planuojama sukūrenti iki 12 t biokuro. 

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 „Sepo Novus“ planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys pavojingos (pažymėtos žvaigždute „*“) 
ir nepavojingos atliekos. UAB „Sepo Novus“ PŪV metu susidarysiančių atliekų struktūra ir jų kiekiai 
pateikti 4 lentelėje. Radioaktyviųjų atliekų PŪV metu nesusidarys. 

Įmonės veiklos metu susidarys gamybinės ir buitinės atliekos. Prie gamybinių atliekų priskirtinos kita 
variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva (atliekos kodas 13 02 08*, pagal Atliekų tvarkymo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-
2721)), naftos produktais užterštos pašluostės (15 02 02*), naftos produktais užterštos pjuvenos (15 02 
02*), tepalų filtrai (16 01 07*), oro filtrai (16 01 21*), kuro filtrai (16 01 21*), švino akumuliatoriai (16 
06 01*), žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (13 05 08*), septinių 
rezervuarų dumblas (biologinio buitinių nuotekų valymo dumblas) (20 03 04), dienos šviesos lempos ir 
kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio (20 01 21), popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01), plastikinės 
(kartu su PET ) pakuotės (15 01 02) bei mišrios komunalinės atliekos (20 03 01). 

Atliekos, kurių kodai 13 02 08*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 06 01* ir 16 01 21*, susidaro eksploatuojant ir 
remontuojant 8 vnt. dujinių autokrautuvų, jos kaupiamos sandėlyje atskirose sandariose paženklintose 
talpose nedideliais kiekiais jų tarpusavyje nemaišant ir perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Atliekos, kurių kodai 13 05 08*, 20 03 04, susidaro eksploatuojant įmonės nuotekų valymo įrenginius. 
Šios atliekos perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems 
atliekų tvarkytojams. 

Atliekos, kurių kodai 15 01 01, 15 01 02, susidaro pakuojant bitumo produkciją į 1 m3 talpos tarą. Šios 
atliekos kaupiamos sandėlyje konteineriuose, jų tarpusavyje nemaišant ir perduodamos Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Atliekos, kurių kodas 20 01 21*, susidaro eksploatuojant įmonės patalpas ir teritoriją. Šios atliekos 
kaupiamos sandėlyje uždarose dėžėse ir perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės 
registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Atliekos, kurių kodas 20 03 01, susidaro tenkinant įmonės darbuotojų buities poreikius. Šios atliekos 
kaupiamos konteineriuose ir perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre 
registruotiems atliekų tvarkytojams. 
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4 lentelė 
Veiklos metu susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos, jų susidarymo šaltiniai ir kiekiai. 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 
Kiekis 

(planuojamas) 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Pavadinimas 
(patikslintas atliekų pavadinimas (jeigu jį reikia 

patikslinti)) kg/dieną t/metus 

Agregatinis 
būvis 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias kiekis 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai ** 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,16 0,040 skystas 13 02 08* 0,02 R9, R12 
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip 
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis (naftos produktais užterštos pašluostės) 

0,08 0,020 kietas 15 02 02* 0,01 R5, R12 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip 
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis (Pjuvenos) 

0,08 0,020 kietas 15 02 02* 0,01 R5, R12 

tepalų filtrai 0,06 0,016 kietas 16 01 07* 0,008 R5, R12 
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-
16 01 11 ir 16 01 13-16 01 14 (oro filtrai) 

0,06 0,016 kietas 16 01 21* 0,008 R5, R12 

švino akumuliatoriai 0,31 0,080 kietas 16 06 01* 0,040 R4; R12 

Autokrautuvų 
eksploatacija 

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-
16 01 11 ir 16 01 13-16 01 14 (kuro filtrai) 

0,03 0,008 kietas 16 01 21* 

sandarioje 
paženklintoje 
taroje 

0,004 R5, R12 

žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių 
atliekų mišiniai 

27,39 10,000 skystas 13 05 08* nesaugomas - R12; R9. Nuotekų valymo 
įrenginių 
eksploatacija septinių rezervuarų dumblas (biologinio buitinių 

nuotekų valymo dumblas) 
10,96 4,000 skystas 20 03 04 nesaugomas - D8 

Patalpų eksploatacija 
ir priežiūra 

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

0,01 0,003 kietas 20 01 21* sandėlyje 0,001 R5, R12 

popieriaus ir kartono pakuotės 19,61 5,000 kietas 15 01 01 2 R5, R12 Produkcijos 
pakavimo atliekos plastikinės (kartu su PET ) pakuotės 7,84 2,000 kietas 15 01 02 

konteineryje 
sandėlyje 0,5 R5, R12 

Darbuotojų buities 
poreikiai, gamyba 

mišrios komunalinės atliekos 19,60 5,000 kietas 20 03 01 konteineriuose 1 D1 

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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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas: 
UAB „Sepo Novus“ planuojamoje ūkinėje veikloje gamybinių nuotekų nesusidarys. Įmonei vykdant PŪV 
susidarys paviršinės-lietaus ir buitinės nuotekos. 
Planuojamas metinis buitinių nuotekų kiekis – 1150 m3. Buitinės nuotekos bus valomos įmonės biologinio 
valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į Gargždų miesto lietaus kanalizacijos tinklus. 
Išvalytų buitinių nuotekų užterštumas (vidutinis/maksimalus) turi atitikti šiuos rodiklius: 

• BDS7 – 29/40 mg O2/l; 
• pH - 6,5-8,5. 

Nuo pastatų stogų ir teritorijos kietųjų dangų susidarys iki 12,363 tūkst. m3/metus lietaus nuotekų. Šios 
nuotekos valomos UAB ,,Sepo Novus“ teritorijoje esančiuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose 
(naftos skirtuvas), kurių našumas 10 l/s. Po valymo paviršinės nuotekos išleidžiamos į Gargždų miesto 
lietaus kanalizacijos tinklus. 
Išvalytų buitinių nuotekų (vidutinis/maksimalus) užterštumas turi atitikti šiuos rodiklius: 

• SM – 30/50 mg/l; 
• Naftos produktai – 5/7 mg/l. 

Duomenys apie teršalus išleidžiamus į lietaus kanalizacijos tinklus su valytomis nuotekomis, pateikti 
7 priede. 
Kadangi nuotekos įmonės teritorijoje bus tvarkomos pagal visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, tai neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų 
kiekis) ir jos prevencija: 
Veiklos metu susidarančių vandens teršalų (nuotekų) užterštumas aptartas atrankos dokumentų 10 punkte ir 
7 priede. 

Aplinkos oro tarša. 
UAB „Sepo Novus“ PŪV metu į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš dviejų dujinių katilų, biokuro katilinės 
ir lakiųjų organinių junginių emisija bitumo perpylimo operacijų metu. Modeliuojant teršalų sklaidą bus 
įvertinta ir teršalų emisija iš įmonės teritorijoje manevruojančių dujinių autokrautuvų bei į teritoriją 
atvažiuojančių bitumvežių ir vilkikų vidaus degimo variklių. 
Žemiau pateikti identifikuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. 
Identifikuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. 
Konteinerinė katilinė (taršos šaltiniai Nr. 001, Nr. 002) 

Konteinerinėje katilinėje bus įrengti du katilai, kurių kiekvieno šiluminė galia 1 MW. Katilai bus kūrenami 
gamtinėmis dujomis. Per katilinės kaminus, taršos šaltinius Nr.001 ir Nr.002 į aplinkos orą išmetami 
gamtinių dujų degimo produktai: anglies monoksidas ir azoto oksidai. Degimo produktai bus pašalinami pro 
6 m aukščio ir 0,3 m skersmens kaminus. 

Biokuro katilinė (taršos šaltinis Nr. 003) 

Biokuro katilinė įrengta įmonės sandėlyje. Katilinės šiluminė galia – 140 kW. Katilinė naudojama 
administracinio pastato šildymui. Katilinė bus kūrenama mediena. Per katilinės kaminą, taršos šaltinį Nr.003 
į aplinkos orą išmetami medienos degimo produktai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir 
kietosios dalelės. Degimo produktai bus pašalinami pro 6 m aukščio ir 0,3 m skersmens kaminą. 

Bitumo saugyklų (2x5000 m3) alsuokliai (taršos šaltinis Nr. 601) 

Įmonėje bus eksploatuojami du 5000 m3 talpos antžeminiai skysto bitumo rezervuarai. Bitumo garų emisija 
tai angliavandenilių garai - lakieji organiniai junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo 
perpumpavimo iš autocisternų į talpyklas metu. Įmonėje bus eksploatuojami du autocisternų pakrovimo-
iškrovimo postai. 

Bitumo saugyklų (4x280 m3) alsuokliai (taršos šaltinis Nr. 602) 

Įmonėje bus eksploatuojami keturi 280 m3 talpos antžeminiai skysto bitumo rezervuarai. Bitumo garų emisija 
tai angliavandenilių garai - lakieji organiniai junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo 
perpumpavimo iš autocisternų į talpyklas metu. Įmonėje bus eksploatuojami du autocisternų pakrovimo-
iškrovimo postai. 

Bitumo išpilstymas į kubus (taršos šaltinis Nr. 603) 
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Įmonėje bus eksploatuojami du bitumo išpilstimo į kubus postai. Bitumo garų emisija tai angliavandenilių 
garai - lakieji organiniai junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo išpilstymo į kubus 
metu. 

Teršalų emisijos iš stacionarių oro taršos šaltinių skaičiuotė 

Teršalų emisijos rodikliai, eksploatuojant katilinę, paskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, 
kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-
3442; 2005, Nr. 147-5364; 2006, Nr. 79-3130; 2007, Nr. 32-1168; 2009, Nr. 70-2868) 30.2 punkte nurodyta 
metodika - «Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 
производствами». 

Konteinerinė katilinė (taršos šaltiniai Nr. 001, Nr.002) 

Konteinerinėje katilinėje bus įrengti du katilai, kurių kiekvieno šiluminė galia 1 MW. Katilai bus kūrenami 
gamtinėmis dujomis. Per katilinės kaminus, taršos šaltinius Nr.001 ir Nr.002 į aplinkos orą išmetami 
gamtinių dujų degimo produktai: anglies monoksidas ir azoto oksidai. Degimo produktai bus pašalinami pro 
6 m aukščio ir 0,3 m skersmens kaminus. 

Medžiagų sunaudojimas: 

Planuojama sunaudoti gamtinių dujų – 1,6 mln. nm3. 

Atsižvelgiant į tai, kad abu katilai identiški pateiksime teršalų emisijos skaičiuotę vienam katilui: 

1. Anglies monoksido (CO): 









−⋅⋅⋅=
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1001,0 4q

BCM COCO , t/m 

kur: MCO - anglies monoksido kiekis, t/m; 
 CCO - anglies monoksido išeiga, deginant dujinį kurą, kg/tūkst. Nm3; 
 375,85,335,05,03 =⋅⋅=⋅⋅= žCO QRqC  kg/tūkst. Nm3; 

 B - metinės dujų sąnaudos, tūkst. Nm3/m;  
 q4 - šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio kuro sudegimo, q4=0%; 
 q3 - nuostoliai dėl nepilno kuro cheminio sudegimo, q3=0,5%; 
                R - koeficientas, įvertinantis nuostolių dalį dėl CO buvimo degimo produktuose, R=0,5; 
 Qž - žemutinė kuro degimo šiluma, QŽ = 33,5 MJ/m3. 

=






 −⋅⋅⋅=
100

0
1800375,8001,0COM 6,7000 t/m. 

2. Azoto oksidų (NOx): 

( )β−⋅⋅⋅⋅= 1001,0
xx NOžNO KQBM , t/m 

kur: MNOx - azoto oksidų kiekis, t/m; 
 B- metinės dujų sąnaudos, tūkst. Nm3/m; 
 Qž - žemutinė kuro degimo šiluma, QŽ = 33,5 MJ/m3; 
 KNOx - koeficientas, įvertinantis azoto oksidų kiekį, kuris susidaro išsiskiriant 1GJ šilumos; 
pagal metodikos grafiką, K=0,09; 
 β - koeficientas, įvertinantis azoto oksidų sumažinimo laipsnį dėl techninių priemonių 
įdiegimo; β=0. 

( ) =−⋅⋅⋅⋅= 0109,05,33800001,0
xNOM 2,4120 t/m 

Momentinės teršalų emisijos iš dujinės katilinės skaičiuotė 

Maksimalaus valandinio sunaudojamų dujų kiekio skaičiavimas: 

3600
103

.. ⋅
⋅

⋅
=

ηž

mom
valdujos

Q

Q
B ; 

kur: 
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 Qmom – maksimali katilo šiluminė galia – 1,0 MW; 
 Qž – kuro kaloringumas, kJ/m3, Qi = 33,49 GJ/ tūkst., m3 (šaltinis –Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008-07-31 įsakymas Nr. DĮ-154 „Dėl 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 
24 d. įsakymo Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 90-3626); 

 η – katilo naudingo veikimo koeficientas, %. 

=⋅
⋅
⋅

= 3600
96,033490

100,1 3

..valdujosB 112 Nm3/h; 

 
Maksimalaus dujinės katilinės degimo produktų tūrio (esant išmetamų dūmų temperatūrai 0 0C, O2 – 3% – 
normaliomis sąlygomis) skaičiavimas: 

( )[ ]01 VVBV d ⋅−+⋅= α ; 

kur: 
 V – degimo produktų tūris, Nm3/h (Nm3/s); 
 Bval – valandinis kuro sunaudojimas, Nm3/h; 
 Vd – teoriškai susidarantis dūmų kiekis sudegus vienam Nm3 kuro; 

 α – oro pertekliaus koeficientas, deginant dujas ir skystą kurą – 1,17; 
 V0 – teorinis oro kiekis reikalingas sudeginti vienam kg kuro; 

 
( )[ ]=⋅−+⋅= 45,9117,162,10112V 1369 Nm3/h = 0,38 Nm3/s 

Didžiausios leistinos išmetimų vertės deginant gamtines dujas: 

Teršalas 
Išmetamų teršalų ribinė 

vertė, mg/Nm3 (1) 
1 2 

NOX 350 
CO 400 

Pastaba: 1- Išmetamo teršalo ribinė vertė išreikšta medžiagos mase išmetamųjų dujų tūrio vienete (mg/Nm3) 
laikant, kad deguonies (O2) kiekis išmetamųjų dujų tūryje, t. y. standartinė O2 koncentracija – yra 3 % – 
deginant dujinį kurą. 

 
Maksimalus leidžiamas momentinis išmetamo anglies monoksido (CO) kiekis apskaičiuojamas: 

=
⋅

=
⋅

=
1000

40038,0

1000
CO

CO

CV
M 0,15200 g/s 

kur: 
 V – degimo produktų tūris normalinėmis sąlygomis, Nm3/s; 
 CCO – maksimali leidžiama teršalų ribinė vertė, mg/Nm3; 
 
Maksimalus leidžiamas momentinis išmetamų azoto oksidų (NOX) kiekis apskaičiuojamas: 

=
⋅

=
⋅

=
1000

35038,0

1000
NOX

NOX

CV
M 0,13300 g/s 

kur: 
 V – degimo produktų tūris normalinėmis sąlygomis, Nm3/s; 

CNOX – maksimali leidžiama teršalų ribinė vertė, mg/Nm3. 
 

Taršos šaltinyje Nr.001 ir Nr.002 išmetamų teršalų kiekiai pateikiami lentelėje: 

Taršos šaltinis Nr. 001 Taršos šaltinis Nr. 002 Teršalai 
g/s t/metus g/s t/metus 

Anglies monoksidas (A) 0,15200 6,7000 0,15200 6,7000 
Azoto oksidai (A) 0,13300 2,4120 0,13300 2,4120 
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Biokuro katilinė (taršos šaltinis Nr. 003) 

Katilinės šiluminė galia – 140 kW. Katilinė naudojama administracinio pastato šildymui. Katilinė bus 
kūrenama mediena. Per katilinės kaminą, taršos šaltinį Nr.003 į aplinkos orą išmetami medienos degimo 
produktai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės. Degimo produktai bus 
pašalinami pro 6 m aukščio ir 0,3 m skersmens kaminą. 

Išmetimo šaltinio duomenys: 

aukštis – 6,0 m; 
diametras – 0,3 m; 
maks. dujų srauto greitis – 1,18 m/s; 
dujų temperatūra – 120 °C. 

Per metus planuojama sukūrenti iki 12 t biokuro (medienos). Metinis katilo darbo laikas apie 1680 valandų. 
Teršiančių medžiagų išsiskiria šiais kiekiais: 
 
1. Kietų dalelių (A) /kodas pagal LR aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr.467 yra 6493/ 
kiekis randamas pagal formulę:  

PKd = B × Ar × γ × ( 1 – η ), t/m 

B = 12,0 t/m  - kuro sunaudojimas; 
Ar = 0,6 %  - kuro peleningumas; 
γ = 0,005  - koeficientas; 
η = 0   - sugaudomų pelenų dalis. 
PKd = 12 × 0,6 × 0,005 × ( 1 – 0 ) = 0,0360 t/m; 

2. Anglies monoksido (A) /177/ kiekis randamas pagal formulę:  
PCO = 0,001 ×CCO × B × ( 1 – q4/100), t/m 

CCO = q3 × R × Qž   - CO kiekis, išsiskiriantis deginant kurą; 
q3 = 1,0 %  - nepilno degimo produktai; 
R = 1,0 - koef., įvertinantis nepilną cheminį degimą; 
q4 = 2,0 %    - mechaniniai nepilno degimo nuostoliai; 
Qž =10,24 MJ/kg  - kuro kaloringumas; 

CCO = 1,0 × 1,0 × 10,24 = 10,24 kg/t; 

PCO = 0,001 × 10,24 × 12 ×  (1 – 2/100) = 0,1204 t/m; 
 
3. Azoto oksidų (A) /250/ kiekis randamas pagal formulę: 

PNO = 0,001 ×B × Qž  × KNO  × (1 – β), t/m 

KNO   - parametras, charakterizuojantis azoto oksidų kiekį, susidarantį 1 GJ šilumos; 
b = 0  - koef., dėl patobulinimų mažinantis azoto oksidų kiekį; 

PNO = 0,001 × 12 × 10,24 × 0,08 × (1 – 0) = 0,0098 t/m; 

Emisija iš biokuro katilinės: 

Kietųjų dalelių (A): 0,0360 t/m; 

Anglies monoksido (A): 0,1204 t/m; 

Azoto oksidų (A): 0,0098 t/m. 
Didžiausia momentinė teršalų emisija iš biokuro katilinės: 

Kietųjų dalelių (A): 0,00595 g/s; 

Anglies monoksido (A): 0,01991 g/s; 

Azoto oksidų (A): 0,00162 g/s. 

Bitumo saugyklų (2x5000 m3) alsuokliai (taršos šaltinis Nr. 601) 
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Įmonėje bus eksploatuojami du 5000 m3 talpos antžeminiai skysto bitumo rezervuarai. Bitumo garų emisija 
tai angliavandenilių garai - lakieji organiniai junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo 
perpumpavimo iš autocisternų į talpyklas metu.  

Bitumo saugyklų (4x280 m3) alsuokliai (taršos šaltinis Nr. 602) 

Įmonėje bus eksploatuojami keturi 280 m3 talpos antžeminiai skysto bitumo rezervuarai. Bitumo garų emisija 
tai angliavandenilių garai - lakieji organiniai junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo 
perpumpavimo iš autocisternų į talpyklas metu. 

Teršalų emisija iš taršos šaltinių Nr. 601 ir 602 vyksta tik skysto bitumo perpumpavimo iš autocisternų į 
talpyklas metu. 

Bitumas bus perpumpuojamas mobiliu elektriniu siurbliu, kurio našumas 80 m3/val. Skaičiuojant metinę 
teršalų emisiją priimta, kad abiejuose bitumo talpyklų parkuose bus perkraunamas vienodas bitumo kiekis, 
t.y. po 97500 m3/metus bitumo. 

Teršalų emisija iš bitumo rezervuarų paskaičiuota vadovaujantis LAND 31-2007/M-11. Lakiųjų organinių 
junginių, išmetamų į atmosferą saugant ir pasiskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika. 

 
Metiniai ir momentiniai pildymo metu išmetami LOJ kiekiai (pildymo išmetimai) 
 
Np mėn. = f x 12 x 10-3 x1/T x PT x M x Q mėn., kg 
 
čia:  f - prisotinimo laipsnis, lygus 0,85; 
       T - produkto rezervuare temperatūra (K). Bitumas trumpalaikio saugojimo rezervuaruose saugomas 140 

ºC temperatūroje, t.y. 413 K; 
       PT  - produkto sočiųjų garų slėgis (hPa), kai produkto temperatūra T. Atsižvelgiant į tai, kad bitumas 

saugomas 140 ºC temperatūroje skysto bitumo sočių garų slėgis bus 26,56 hPa (prie 140 ºC 
temperatūros); 

       M – vidutinė produkto garų molinė masė (kg/kmol), lygi 187 kg/kmol; 
       Q mėn – per mėnesį pripilamo į rezervuarą produkto kiekis (m3/mėn.). 97500/12 = 8125 m3. 
 
Bitumo perpylimo į rezervuarą našumas: 80 m3 /val. 
 
Momentinis teršalų išmetimas: 
 
N = Np mėn. x 103 /tp , g/s 
 
čia: Np mėn.– mėnesinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis, kg; 
tp– rezervuarų pildymo laikas (s) per mėnesį. (8125 m3 / 80 m3/val.) x 3600 = 365625 s. 

 
Np mėn. = 0,85 x 12 x 10-3 x1/413 x 26,56 x 187 x 8125 = 997 kg 

Metinė teršalų emisija iš taršos šaltinių Nr. 601 ir 602: 
 
Np met. = Np mėn. x 12 = 997 x 12 = 11964 kg/metus iš kiekvieno taršos šaltinio. 
 
Momentinė teršalų emisija iš taršos šaltinių Nr. 601 ir 602: 
 
N = 997 x 103 /365625 = 2,72684 g/s. 
 
Mažųjų talpyklų kvėpavimų nebus, nes bitumas saugomas ištisus metus pastovioje temperatūroje. 
 
Vienu metu teršalų emisija vyks tik iš vieno taršos šaltinio. 

 

Bitumo išpilstymas į kubus (taršos šaltinis Nr. 603) 
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Įmonėje bus eksploatuojami du bitumo išpilstymo į kubus postai, turintys po 4 išpilstymo vietas, ir du 
autocisternų pakrovimo-iškrovimo postai. Bitumo garų emisija tai angliavandenilių garai - lakieji organiniai 
junginiai (LOJ). Bitumo garų emisija vyks tik skysto bitumo išpilstymo į kubus metu. Vienu metu bus 
pildomi 8 vienetai kubinės taros. 
 
Metiniai ir momentiniai pildymo metu išmetami LOJ kiekiai (pildymo išmetimai) 
 
Np mėn. = f x 12 x 10-3 x1/T x PT x M x Q mėn., kg 
 
čia:  f - prisotinimo laipsnis, lygus 0,85; 
       T – perpilamo produkto temperatūra (K). Bitumas į kubinę tarą bus perpilamas 160 ºC temperatūroje, 

t.y. 433 K; 
       PT  - produkto sočiųjų garų slėgis (hPa), kai produkto temperatūra T. Atsižvelgiant į tai, kad bitumas bus 

perpilamas 160 ºC temperatūroje skysto bitumo sočių garų slėgis bus 31,07 hPa (prie 160 ºC 
temperatūros); 

       M – vidutinė produkto garų molinė masė (kg/kmol), lygi 187 kg/kmol; 
       Q mėn – per mėnesį į kubus išpilstomo bitumo kiekis (m3/mėn.). 195000/12 = 16250 m3. 
 
Bitumo perpylimo į kubus našumas: 80 m3 /val. 
 
Momentinis teršalų išmetimas: 
 
N = Np mėn. x 103 /tp , g/s 
 
čia: Np mėn.– mėnesinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis, kg; 
tp– kubinės taros pildymo laikas (s) per mėnesį. (16250 m3 / 80 m3/val.) x 3600 = 731250 s. 

 
Np mėn. = 0,85 x 12 x 10-3 x1/433 x 31,07 x 187 x 16250 = 2224 kg 

Metinė teršalų emisija iš taršos šaltinio Nr. 603: 
 
Np met. = Np mėn. x 12 = 2224 x 12 = 26688 kg/metus. 
 
Momentinė teršalų emisija iš taršos šaltinio Nr. 603: 
 
N = 2224 x 103 /731250 = 3,04137 g/s 

Mobilieji taršos šaltiniai. Autotransportas 

Vykdant PŪV numatomas šis autotransporto priemonių eismo įmonės teritorijoje intensyvumas: 

• Krovininiai automobiliai (vilkikai su puspriekabėmis ir bitumvežiai) - 42 reis./parą. Metinis eismo 
dienų skaičius 350; 

• Lengvieji automobiliai - 52 reis./parą. Metinis eismo dienų skaičius 350; 
• Dujiniai autokrautuvai (8 vnt.) – Metinis kuro sunaudojimas – 4,59 tonos. Metinis eismo dienų 

skaičius 350. 
 

Transporto priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis CORINAIR 
metodika (anglu kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2013), įrašytą į 
aplinkos ministro 1999-12-13. įsakymą Nr. 395 (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442). 

Išsiskiriančių teršalų kiekiai autotransporto priemonių apskaičiuoti pagal Tier 1 metodologija, paremtą 
teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal formulę: 

E = (L x KSvid.) x EFi ; kg/d 
Kur: 
L - atitinkamos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km; 
KSvid. - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km; 
EFi - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro. 
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Mobilių taršos šaltinių duomenys 5 lentelė 
Transporto paskirtis Vidutinis 

metinis 
transporto 
priemonių 

skaičius per 
dieną, vnt. 

Kuro 
tipas 

Transporto 
priemonių 

skaičius 
pagal kuro 

tipą 

Vidutinis vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas įmonės 
teritorijoje L per 

dieną, km 

Visų transporto 
priemonių 

nuvažiuotas 
atstumas Lsum.per 

dieną, km 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
KSvid, 
g/km 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/dieną 

Vilkikai su 
puspriekabėmis ir 
bitumvežiai 

42 Dyzelinas 42 0,357 14,99 240 3,598 

Lengvieji automobiliai 52 Dyzelinas 52 0,147 7,64 60 0,458 

Dujiniai autokrautuvai - Susk. dujos - - - - 13,115 

Mobilių taršos šaltinių išmetami teršalų kiekiai 6 lentelė 

CO LOJ NOx 
Transporto paskirtis 

Darbo laikas 
per parą, val. Kuro tipas 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/dieną 

g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s 

Vilkikai su puspriekabėmis ir 
bitumvežiai 

9 
(8:00 – 17:00) 

Dyzelinas 3,598 7,58 27,273 0,00084 1,92 6,908 0,00021 33,37 120,065 0,00371 

Lengvieji automobiliai 9 
(8:00 – 17:00) 

Dyzelinas 0,458 3,33 1,525 0,00005 0,70 0,321 0,00001 12,96 5,936 0,00018 

Dujiniai autokrautuvai 24 
Susk. 
dujos 

13,115 - 63,255 0,00103 - 92,774 0,00152 - 801,230 0,01309 

Viso: 92,053 0,00192 - 100,003 0,00174 - 927,231 0,01698 
 

KD SO2 

Transporto paskirtis 
Darbo laikas 
per parą, val. Kuro tipas 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/dieną g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s 

Vilkikai su puspriekabėmis ir 
bitumvežiai 

9 
(8:00 – 17:00) 

Dyzelinas 3,598 0,94 3,382 0,00010 1,00 3,598 0,00011 

Lengvieji automobiliai 9 
(8:00 – 17:00) 

Dyzelinas 0,458 1,10 0,504 0,00002 1,00 0,458 0,00001 

Dujiniai autokrautuvai 24 Susk. dujos 13,115 - 2,952 0,00005 - - - 

Viso: 6,838 0,00017 - 4,056 0,00012 
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Teršalai iš mobilių taros šaltinių, pateikti 6 lentelėje, susidaro įmonės teritorijoje. Įmonės teritorija 
vertinama kaip neorganizuotas oro taršos šaltinis: 
Modeliuojant aplinkos oro teršalų sklaidą naudojami šie teršalų emisijos duomenys: 

Šaltinis Nr.604 
PŪV tarša Teršalai 

g/s t/metus 
Anglies monoksidas 0,00192 0,0320 
Angliavandeniliai (LOJ) 0,00174 0,0350 
Azoto oksidai 0,01698 0,3250 
Sieros dioksidas 0,00012 0,0010 
Kietosios dalelės 0,00017 0,0020 

 

Aplinkos oro taršos šaltinių charakteristikos pateikiamos 7 lentelėje, o išmetamų teršalų kiekiai 
pateikiami 8 lentelėje. 

Vertinant aplinkos oro taršą atsižvelgta į foninį aplinkos oro užterštumą dėl visų įmonių, esančių 2 km 
spinduliu atstumu nuo nagrinėjamos teritorijos. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo 
departamento 2016-10-14 raštas Nr. (28.3)-A4-10332 dėl aplinkos oro foninės taršos pridedamas 
8 priede. 

Taršos šaltinių fiziniai duomenys  7 lentelė 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinatės 

au
kš

ti
s,

 m
 

iš
m

et
im

o 
an

go
s 

m
at

m
en

ys
, m

 

srauto 
greitis, 

m/s 
T

em
pe

ra
tū

ra
, 0 C

 

tūrio 
debitas 
Nm3/s 

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai 

Katilinė 001 
X-6176986; 
Y-333535 

6,0 0,3 9,7 219 0,38 4380 

Katilinė 002 
X-6176990; 
Y-333544 

6,0 0,3 9,7 219 0,38 4380 

Kieto kuro katilas 003 
X-6177095; 
Y-333628 

6,0 0,3 1,18 120 0,08 1680 

Bitumo saugyklų 
(2x5000 m3) alsuokliai 

601 
X-6176993; 
Y-333595 

10,0 0,50 3,0 0 - 8760 

Bitumo saugyklų (4x280 
m3) alsuokliai 

602 
X-6177004; 
Y-333567 

10,0 0,50 3,0 0 - 8760 

Bitumo išpilstymas į 
kubus 

603 
X-6177017; 
Y-333549 

10,0 0,50 3,0 0 - 2438 

Autotransporto eismas 
įmonės teritorijoje 

604 
X-6177049; 
Y-333561 

10,0 0,50 3,0 0 - 5950 

Cheminių teršalų sklaidos skaičiavimams išsiskirsiančių cheminių teršalų kiekiai pateikiami 8 lentelėje. 
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Tarša į aplinkos orą  8 lentelė 

Teršalai 
taršos šaltiniai Esama / numatoma tarša 

vienkartinis 
dydis 

Veiklos 
rūšis 

Pavadi-
nimas 

Nr. 
Pavadinimas kodas 

vnt. maks. 

metinė, 

t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Planuojama tarša 
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,15200 6,7000 Dujinis 

katilas Nr.1 
dūmtraukis 001 01 

Azoto oksidai (A) 250 g/s 0,13300 2,4120 
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,15200 6,7000 Dujinis 

katilas Nr.2 
dūmtraukis 002 01 

Azoto oksidai (A) 250 g/s 0,13300 2,4120 
Anglies monoksidas (A) 177 g/s 0,15200 6,7000 
Azoto oksidai (A) 250 g/s 0,13300 2,4120 

Kieto kuro 
katilas  

(140 kW) 
dūmtraukis 003 01 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s 0,00595 0,0360 
Bitumo 

saugyklų 
(2x5000 m3) 
alsuokliai* 

neorgani-
zuotas 

601 01 
601 02 

Lakieji organiniai junginiai 
(LOJ) 

308 g/s 2,72684 11,9640 

Bitumo 
saugyklų 

(4x280 m3) 
alsuokliai* 

neorgani-
zuotas 

602 01 
602 02 
602 03 
602 04 

Lakieji organiniai junginiai 
(LOJ) 

308 g/s 2,72684 11,9640 

Bitumo 
išpilstymas į 

kubus 

neorgani-
zuotas 

603  
(01-08) 

Lakieji organiniai junginiai 
(LOJ) 

308 g/s 3,04137 26,6880 

Angliavandeniliai (LOJ) 308 g/s 0,00174 0,0350 

Anglies monoksidas 6069 g/s 0,00192 0,0320 

Azoto oksidai 6044 g/s 0,01698 0,3250 

Kietosios dalelės (KD10) 4281 g/s 0,00017 0,0020 

Autotransporto 
eismas įmonės 

teritorijoje 

neorgani-
zuotas 

604 

Sieros dioksidas 6051 g/s 0,00012 0,0010 

Iš viso:  78,3830 
 

* - vienu metu teršalų emisija vyks tik iš vieno taršos šaltinio (Nr. 601 arba Nr. 602). 

Skaičiuojant teršalų sklaidą buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga „ADMS 4.2“. Tai naujos 
kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 
„Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 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 procentilius. 

„ADMS 4.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule: 
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kur: sQ  - teršalo emisija, g/s ; 

yσ  - horizontalusis dispersijos parametras, m; 

zσ  - vertikalusis dispersijos parametras, m; 
U - vėjo greitis, m/s; 
H - šaltinio aukštis, m; 
Z - receptoriaus aukštis, m. 

ORO TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI 

UAB „Sepo Novus“ į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti 
aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos rodikliai pateikti 7 ir 8 lentelėse.  

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 4.2“ pateikia koordinačių sistemoje 
arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais matavimo vienetais). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
• Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 4.2“ modelio tikslumą, į jį 

reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes 
kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro teršalų 
sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 metų (2011-
2015) metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, 
kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš 
LHMT, pateiktas 9 priede. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus 
matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žiūr. 2 pav.), kur elemento kampas 
atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą. 

• Reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (miestai, miškai); 

• Platuma lygi 55,4; 

• Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 

• Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

• Foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 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; 2008, Nr.79-3137; 2012, Nr. 14-610). 
Vadovaujantis Rekomendacijų 3.4 punktu - skaičiuojant teršalų sklaidą buvo įvertinta emisija iš 
2016-10-14 Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) raštu Nr.(28.3)-A4-10332 pateiktų 
iki 2 kilometrų atstumu esamų kitų subjektų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių (žiūr. 
8 priedą). Vadovaujantis Agentūros raštu - modeliuojant anglies monoksido, azoto oksidų, sieros 
dioksido ir kietųjų dalelių sklaidas aplinkos ore, papildomai buvo įvertintos 2015 m. Klaipėdos 
regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių vidutinių metinių koncentracijų vertės, 
kurios lygios: kietųjų dalelių KD10 - 11,1 μg/m³, anglies monoksido - 0,15 mg/m³, azoto oksidų - 
6,6 μg/m³, sieros dioksido - 2,2 μg/m³, (žiūr. 8 priedą). 

• Atliekant modeliavimą „ADMS 4.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias 
koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus bet kokią vidurkinio 
laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina 
gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio 
koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas 
ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat 
ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas 
smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės 
koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė 
mažėja.  
Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, 
atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus Lietuvos 
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Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme 
Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos 
oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali redakcija). 

• Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija) žiūr. 
9 lentelę. 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-
200 patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 
modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių 
(žiūr. 9 lentelę), kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - atmesti 
statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę 
statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai 
nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą. 

• Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - taršos šaltinių darbo laikas (val./m). 

 
2 pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė 

TARŠOS ŠALTINIŲ IŠSKIRIAMŲ TERŠALŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE SKAIČIAVIMO 
REZULTATAI 

Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos koncentracijos 
išreikštos µg/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau - RV). Ribinė vertė - 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. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymo 
Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627, 
2008, Nr. 70-2688) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
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apsaugos ministro 2010-07-07 Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
2001-12-11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 
2010, Nr. 82-4364). Šios RV pateiktos 9 lentelėje.  

Teršalų ribinės vertės (RV) 9 lentelė 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė 
aplinkos ore 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 98,5 1,0 mg/m3  
Anglies monoksidas 8 val.  100 10,0 mg/m3 (8 val.) 

1 val. 99,8 200 μg/m3  
Azoto oksidai 

kalendorinių metų - 40 μg/m3 
24 val. 90,4 50 μg/m3  

Kietosios dalelės (KD10) 
kalendorinių metų - 40 μg/m3 

1 val. 99,7 350 μg/m3  
Sieros dioksidas 

24 val. 99,2 125 μg/m3 

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas 
meteorologines sąlygas, parodė, jog ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio 
koncentracijos neviršija ribinių reikšmių. 

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, 
veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršija žmonių 
sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių. 

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 10 priede, rezultatų skaitinės reikšmės - 
10 lentelėje. 

Objekto išskiriamų teršalų koncentracija aplinkos ore 10 lentelė 

Be fono Su fonu 
Teršalo pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

Vnt. 
Koncentracija 

RV 
dalimis1 

Koncentracija RV dalimis1

1 2 3 4 5 6 7 
Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. mg/m3 0,761 0,761 0,771 0,771 
Anglies monoksidas 8 val.  mg/m3 0,063 0,006 1,860 0,186 

1 val. μg/m3 54,07 0,270 64,12 0,321 
Azoto oksidai 

metų μg/m3 5,98 0,150 14,08 0,352 
24 val. μg/m3 0,422 0,008 36,12 0,722 Kietosios dalelės 

(KD10) metų μg/m3 0,123 0,003 28,49 0,712 
1 val. μg/m3 0,077 0,0002 125,53 0,359 

Sieros dioksidas 
24 val. μg/m3 0,020 0,0002 71,50 0,572 

Pastabos: 1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės 
vertės. 

Kitų galimų aplinkos komponentų cheminė tarša planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma. 

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

UAB „Sepo Novus“ PŪV metu bus eksploatuojami šie padidinto akustinio triukšmo šaltiniai: vilkikai su 
puspriekabėmis, autocisternos (bitumvežiai), lengvieji automobiliai, dujiniai autokrautuvai, bitumo 
siurblio ir katilinės elektros varikliai. 

Triukšmas. 
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje bei gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

Objekto pavadinimas 
Ekvivalenti-

nis garso lygis 
Maksimalus 
garso lygis 

Paros 
laikas, val. 

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

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07-19 val. 
19-22 val. 
22-07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 55 dBA 60 dBA 07-19 val. 
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pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

50 dBA 
45 dBA 

55 dBA 
50 dBA 

19-22 val. 
22-07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07-19 val. 
19-22 val. 
22-07 val. 

Pradiniai, planuojamos ūkinės veiklos, triukšmo šaltinių duomenys: 

Įmonės padidinto triukšmo šaltiniams galima priskirti 8 vnt. dujinių autokrautuvų, lengvuosius 
automobilius, vilkikus su puspriekabėmis ir autocisternas, kuriomis atvežamos žaliavos, tara, išvežama 
produkcija, atliekos ir bitumo siurblio bei konteinerinės katilinės ventiliatorius. 

Dujiniai autokrautuvai: 

− dujinio autokrautuvo sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 77,5 dBA 
(http://www.sotrel.com.br/pdf/empilhadeiras/EMP.%20LINDE%20H40.pdf ); 

− autokrautuvo triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 6; 
− vidutinis suminis triukšmo šaltinių darbo laikas atviroje aplinkoje – priimta, kad įmonės 

teritorijoje nuolat dirbs du dujiniai autokrautuvai (dienos, vakaro ir nakties periodais). 

Lengvieji automobiliai: 

− lengvojo automobilio vidutinis sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 81 dBA; 
− triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 6;  
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas, val./parą, (vidutinis reisų skaičius per parą × transporto 

priemonės su dirbančiu varikliu buvimo laikas objekte) = 52 reis./parą × 0,017 val. = 0,884 
val./parą (PŪV teritorijoje planuojama įrengti tris lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles (dvi 
po 8 vietas ir vieną 10 vietų). Priimta, kad iš kiekvienos automobilio stovėjimo vietos per dieną 
bus atlikti 2 (du) reisai). Priimta, kad eismas vyks tolygiai dienos, vakaro ir nakties periodais. 

Vilkikai su puspriekabėmis ir autocisternos: 

− automobilio sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 96 dBA, (pvz. vilkiko 
atitinkančio EURO4 standartą triukšmingumas 91 dBA); 

− automobilio triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 6; 
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas, val./parą, (vidutinis reisų skaičius per parą × transporto 

priemonės su dirbančiu varikliu buvimo laikas objekte (priimtas manevravimo teritorijoje laikas – 
5 min. ir siurblio darbas iškraunant cisterną – 0,3 val.)) = 42 reis./parą × 0,383 val. = 16,09 
val./parą. Metinis darbo dienų skaičius 350. Krova vyks dienos ir vakaro periodais. Skaičiuojant 
triukšmą priimta, kad įmonės teritorijoje nuolat bus vienas vilkikas su veikiančiu varikliu. 

Katilinės ventiliatoriai (2 vnt.): 

− ventiliatoriaus sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 73 dBA. Duomenų 
šaltinis: http://www.ventiliatorius.lt/preke/pr-q-1006.815/ ; 

− triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 1; 
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas, val./parą, 24. 

Bitumo siurblys (1 vnt.): 

− bitumo siurblio sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 91 dBA. Duomenų 
šaltinis: https://www.flowserve.com/sites/default/files/2016-07/00083107.pdf; 

− triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 1;  
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas, val./parą, 7 (dienos metu - 5 val., vakaro metu – 2 val.). 

 

Triukšmo sklaida nuo atskirų taškinių triukšmo šaltinių paskaičiuota pagal šią metodiką (Malcolm J. 
Crocker. Handbook of Noise and Vibration control. 2007): 

1. Garso intensyvumas (Ip) triukšmo šaltinio paviršiuje, (W/m2): 
( )12010

10
−⋅= pL,

pI , 

kur Lp – garso intensyvumas triukšmo šaltinio paviršiuje, dB. 
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2. Garso šaltinio triukšmo galia (P), W: 

SIP p ⋅= , 

kur S – triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2. 
3. Garso intensyvumas (Ix) tam tikrame taške nutolusiame nuo triukšmo šaltinio, (W/m2): 

ra
r

P
I x ⋅−

⋅⋅
=

24 π
, 

kur r – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki skaičiuojamojo taško, m; 
  a – atmosferos triukšmo absorbcijos koeficientas. Koeficientas priklauso nuo atmosferos 

oro sąlygų (slėgio, temperatūros, drėgmės ir kt.). Projektiniams skaičiavimams galima taikyti 
vidutinę absorbcijos koeficiento reikšmę –0,005 dB/m arba 1,001152⋅10-12 W/m3. 

4. Garso intensyvumas (Lx) tam tikrame taške nutolusiame nuo triukšmo šaltinio, (dB): 

ra
I

I
lgL x

x ⋅−







⋅=

0

10 , 

kur l0 – girdos slenksčio garso intensyvumas, atitinkantis garso girdimumo ribinį intensyvumą ir 
lygus 10-12 W/m2; 
a – atmosferos triukšmo absorbcijos koeficientas. Priimame a=0,005 dB/m. 

5. Apibendrinta lygtis garso intensyvumui (Lx) paskaičiuoti tam tikrame taške nutolusiame nuo triukšmo 
šaltinio, (dB): 
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6. Suminis triukšmo lygis (LS) nuo visų taškinių triukšmo šaltinių apskaičiuojamas pagal sekančią 
formulę: 

( )∑ ⋅⋅=
n L

S
xL

1

1,010log10  

kur,  

n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių skaičius, 

Lx – šaltinio triukšmo lygis, dBA. 

7. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ir faktiniu triukšmo šaltinių darbo laiku, 
prognozuojant triukšmo lygį nuo planuojamos ūkinės veiklos būtina paskaičiuoti Ldienos, vakaro, nakties 
triukšmo rodiklius. 
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kur, 

Tdarbo – suminis triukšmo šaltinio darbo laikas per parą, val.; 

Tdienos, vakaro, nakties – dienos, vakaro, nakties periodo trukmė, val. 

Žemiau pateikti katilinės ventiliatorių, bitumo siurblio, krautuvų, lengvųjų, krovininių automobilių ir 
autocisternų sukeliamo triukšmo sklaidos duomenys atviroje aplinkoje. 

Akustinio triukšmo lygio skaičiavimo duomenys artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje: 

Akustinio triukšmo lygis skaičiavimo taške* 
Dienos metu Vakaro metu Nakties metu 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA 
Dujiniai autokrautuvai (2 vnt..) 26,1 26,1 26,1 
Vilkikas/autocisterna 40,5 40,5 - 
Lengvieji automobiliai 26,9 26,9 26,9 
Bitumo siurblys 28,0 28,0 - 
Katilinės ventiliatoriai (2 vnt.) 13,0 13,0 13,0 

Ldienos, vakaro, nakties triukšmo rodikliai, dBA 
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Dujiniai autokrautuvai (2 vnt..) 26,1 26,1 26,1 
Vilkikas/autocisterna 40,5 40,5 - 
Lengvieji automobiliai 12,6 12,6 12,6 
Bitumo siurblys 24,2 26,2 - 
Katilinės ventiliatoriai (2 vnt.) 13,0 13,0 13,0 
Suminis triukšmo lygis (be fono) 40,7 40,8 26,5 

* - triukšmo skaičiavimo taškų schema pateikta 11 priede. 

Iš pateiktų akustinio triukšmo skaičiavimo duomenų matome, kad artimiausioje planuojamai teritorijai 
gyvenamojoje zonoje, esančioje 225 metrų atstumu nuo PŪV sklypo ribų, suminis akustinio triukšmo 
lygis dienos vakaro ir nakties metu neviršys 40,8 dB(A). 

Apibendrinant akustinio triukšmo lygio sklaidos skaičiavimo duomenys daroma išvada, kad UAB „Sepo 
Novus“ PŪV keliamas akustinio triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neviršys nustatytų 
ribinių verčių gyvenamajai aplinkai. 

UAB „Sepo Novus“ PŪV sklypas yra Gargždų pramonės rajone, kuriam 2007 metais parengtas 
Sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas. Specialusis planas 2007-08-30 patvirtintas LR 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-189. 

Kvapas. 
Kvapas yra kompleksinis pojūtis, kuris atsiranda kvapioms dujinės frazės medžiagoms pasiekus uoslės 
receptorius. Uoslė yra pats abstrakčiausias jausmas iš visų žmogaus patiriamų. Yra žinoma apie 17000 
cheminių medžiagų, turinčių tam tikrą kvapą ir dar daugiau įvairių aromatų, kuriuos galima gauti 
sumaišius šias medžiagas. Medžiagų užuodžiama koncentracija apibūdinama kvapo slenksčio verte. 
Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė - 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/m

3). 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta Lietuvos 
Respublikos 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. 
Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės nurodomos Lietuvos Respublikos 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; aktuali redakcija). 

Naftos angliavandenilių kvapo slenkstinė vertė Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 nenurodyta. 
Literatūriniuose šaltiniuose naftos angliavandenilių kvapo slenkstinę vertę nurodo kintant 0,06-0,12 ppm 
(0,3 - 0,6 mg/m3) ribose. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos internetinėje svetainėje 
(http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837) nurodoma, jog žmogus pradeda jausti 
naftos angliavandenilių kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m3. Siekiant įvertinti maksimalų 
neigiamą efektą visuomenės sveikatai, LOJ koncentracija lyginama su mažiausia, t.y. lygia 0,3 mg/m3, 
kvapo slenksčio verte. 

11 lentelėje pateiktos cheminės medžiagos su nurodytomis kvapo slenksčio vertėmis, kurios gali daryti 
įtaką kvapų susidarymui įmonės teritorijoje: 

Identifikuotų medžiagų kvapo slenksčio vertė 11 lentelė 
Teršalo pavadinimas Teršalo kvapo slenksčio vertė, mg/m3 
LOJ 0,3 

Kvapų sklaidos modeliavimas. 
Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMS 4.2. Atmosferos 
sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti 
teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr. 143-5768). Teršalų sklaidos 
aplinkos ore žemėlapiai pateikti 10 priede. 

Vadovaujantis gautais sklaidos duomenimis, (žiūr. 8 lentelę) kvapą turinčių cheminių medžiagų 
koncentracijos aplinkos ore perskaičiuotos į Europos kvapo vienetus pateiktos 12 lentelėje. 
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Cheminių medžiagų koncentracijos aplinkos ore perskaičiuotos į Europos kvapo vienetus  12 lentelė 
Teršalo pavadinimas Teršalų didžiausios kvapo koncentracijos, OUE/m

3 
LOJ (didžiausia koncentracija įmonės teritorijoje) 2,57 
LOJ (artimiausioje gyvenamojoje zonoje) 1,6 

Kvapų sklaidos įvertinimo išvados. 

Apibendrinant 12 lentelėje pateiktus duomenys matome, kad UAB „Sepo Novus“ planuojama ūkinė 
veikla gali sukelti nežymų angliavandenilių kvapą kaip įmonės teritorijoje, taip ir artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, tačiau didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore (8 OUE/m

3) nebus viršijama. 

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) 
ir jos prevencija: 
Biologinė tarša PŪV metu 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. 
Planuojama ūkinė veikla didina galimų ekstremaliųjų įvykių tikimybę, nes UAB „Sepo Novus“ PŪV 
vietoje numato įsirengti naftos produkto (bitumo) sandėlius ir juose sandėliuoti šį naftos produktą. Minėtų 
sandėlių eksploatacija bus vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais teisės 
aktais. 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo): 
Įvertinus PŪV poveikį aplinkos komponentams taršos veiksnių ribinių verčių viršijimo artimiausiose 
gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties teritorijose nenustatyta, todėl PŪV rizikos žmonių sveikatai 
nekels. 
Planuojamoje teritorijoje numatomai vykdyti PŪV normatyvinė sanitarinė apsaugos zona (toliau - SAZ) 
nei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), nei Sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2004-18-19 įsakymo Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija) 1 priedu nėra 
reglamentuota. 

UAB „Sepo Novus“ PŪV sklypas yra Gargždų pramonės rajone, kuriam 2007 metais parengtas 
Sanitarinių apsaugos zonų ribų specialusis planas. Specialusis planas 2007-08-30 patvirtintas LR 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-189. 

Atlikus PŪV poveikio aplinkai veiksnių analizę nenustatyta didžiausių leidžiamų ribinių verčių 
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje viršijimo. 

UAB „Sepo novus“ PŪV poveikio aplinkai veiksniai neviršija didžiausių leidžiamų ribinių verčių 
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje už Gargždų pramonės rajonui nustatytų SAZ ribų. 

Atsižvelgiant į tai, kad visas UAB „Sepo Novus“ nuomojamas žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:5 
Gargždų m. k.v.) patenka į Gargždų pramonės rajonui nustatytas SAZ ribas, įmonė įsipareigoja 
įsiregistruoti SAZ apribojimus nuomojamam žemės sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 
nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 
2002, Nr. 41-1539; aktuali redakcija), nustatyta tvarka. 

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): 
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Žemės sklypo, kuriame 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 kitos (gyvenamosios, pramonės ir sandėliavimo objektų, 
komercinės paskirties objektų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) ir žemės ūkio 
paskirčių žemės sklypai. Gretimybėse esantys objektai išsamiau aprašyti PAV atrankos dokumentų 
19 punkte. 

PŪV atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono 
savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano patvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje išdėstytiems 
sprendiniams, kur PŪV vieta, apimanti žemės sklypą, kurio kad Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v., 
pažymėta kaip kitos paskirties žemė, pramonės sandėliavimo teritorijos (pramonės, sandėliavimo objektų 
sklypai) (indeksas K(P)P) (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. 

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)): 

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų miestas, Statybininkų gatvė 7. 

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, kuriame numatoma vykdyti PŪV, kad. Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v. Jį nuosavybės 
teise valdo Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos, 2005-12-16 nuomos sutartimi Nr. N55/2005-118 kartu su 2016-06-07 susitarimu 
pakeisti sutartį 12SŽN-118, sudarytais su UAB „Sepo Novus“ (sutartis galios iki 2035-12-01), žemės 
sklypas išnuomotas minėtai bendrovei. Žemės sklypo plotas - 2,1566 ha. 

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. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v.), kuriame numatoma vykdyti PŪV, pagrindinė 
daikto naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (0,1750 ha); 
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (2,1566 ha); 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,1730 ha); 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0835 ha). 

Žemės sklypo plotas - 2,1566 ha, užstatyta teritorija - 2,1566 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas - 
37,5. Žemės sklype registruoti šie UAB „Sepo Novus“ nuosavybės teise priklausantys statiniai: 

• pastatas - Įstaiga (un. Nr. 5599-5014-0012, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis - 
administracinė, bendras plotas - 333,21 m2, pažymėjimas plane: 3B2p), 
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• pastatas - Garažas (un. Nr. 5599-5014-0020, paskirtis - garažų, bendras plotas - 1070,00 m2, 
pažymėjimas: 4G1p), 

• pastatas - Siurblinė (un. Nr. 5599-5014-0031, paskirtis - gamybos, pramonės, bendras plotas - 
72,13 m2, pažymėjimas: 5P1p), 

• kiti inžineriniai statiniai - Technologinis vamzdynas (un. Nr. 5599-8005-2019, paskirtis - kitų 
inžinerinių tinklų, ilgis - 615,7 m (tame skaičiuje - įrangos ilgis 16 m), pažymėjimas: 1I), 

• kiti inžineriniai statiniai - Dengta autocisternų išpylimo aikštelė (un. Nr. 5599-5014-0131, 
paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas: 8I),  

• kiti inžineriniai statiniai - Dengta naftos siurblinė (un. Nr. 5599-5014-0142, paskirtis - kiti 
inžineriniai statiniai, pažymėjimas: 9I), 

• kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (1000 m3 talpos rezervuaras) (un. Nr. 5599-5014-0164, 
paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas: k12), 

• kiti inžineriniai statiniai - Dengta geležinkelio cisternų užpylimo estakada (stoginė (10i1), plotas - 
226,1 m2, estakada (10i2), plotas - 23,7 m2) (un. Nr. 5599-5014-0153, paskirtis - kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas: 10I), 

• kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelės, plotas 3776,85 m2) (un. Nr. 5599-
5014-0100, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), pažymėjimas: 10k), 

• geležinkelis - Geležinkelio kelias (un. Nr. 5599-5014-0120, paskirtis - geležinkelių, 
pažymėjimas: 7i), 

• nuotekų šalinimo tinklai - Valymo įrengimai (un. Nr. 5599-8005-2051, paskirtis - nuotekų 
šalinimo tinklų, tūris - 34,00 m3, pažymėjimas: 5i), 

• kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (tvora; priėmimo talpa; rezervuaras (5 vnt.)) (un. Nr. 
5599-5014-0042, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), pažymėjimas: 1k). 

Artimiausiose PŪV vietos gretimybėse yra kitos (gyvenamosios, pramonės ir sandėliavimo objektų, 
komercinės paskirties objektų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) ir žemės ūkio 
paskirčių žemės sklypai (žiūr. 2 priedą): 

Šiaurės pusėje: 
• Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinės žemės fondo žemės sklypas (adresas 

Statybininkų g. 9, Gargždai), kuriame nėra NTR registruotų pastatų. Šiame neregistruotame 
valstybinės žemės fondo žemės sklype paklota Gargždų miesto Statybininkų gatvė. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:2 Gargždų m. k.v.; adresas Statybininkų g. 5, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys 
su UAB „Kegesa“ (5,6914 ha) ir UAB „Akrilanas“ (0,2422 ha). Žemės sklypo plotas - 5,9336 ha, 
naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype 
registruoti administracinės, gamybos, pramonės, garažų, sandėliavimo, kitos, pagalbinio ūkio 
paskirties pastatai ir kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:16 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 12, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Elegeda“. Plotas - 1,5833 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype registruoti administracinės ir gamybos, pramonės paskirties 
pastatai. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:17 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 10, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
R. Kaunacku. Plotas - 1,3130 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype registruoti gamybos, pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatai 
ir kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:13 Dauparų k.v.; Statybininkų g. 8, Lėbartų k.), savininkai E. 
ir R. Jakai. Plotas - 6,4000 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai). Šiame žemės sklype registruoti gyvenamosios ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:22 Dauparų k.v.; Statybininkų g. 6, Lėbartų k.), savininkai 
J. Norvilas ir J. Rapalienė. Plotas - 0,3000 ha, naudojimo paskirtis - kita (gyvenamosios teritorijos 
/ mažaaukščių gyv. namų statybos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:91 Dauparų k.v.; Lėbartų k.), savininkas A. Norvilienė. 
Plotas - 1,91 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų 
pastatų ar statinių. 
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Rytų pusėje: 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:102 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3F, Gargždai), 

savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Gargždų agrochemija“. Plotas - 3,4092 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype registruoti administracinės, sandėliavimo, 
gamybos, pramonės, kitos, garažų, pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir kiti inžineriniai statiniai 
(kiemo įrenginiai). 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:105 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3G, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Litransa“. Plotas - 0,5409 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:104 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3H, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys 
su grupe fizinių ir juridinių asmenų. Plotas - 0,5707 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:22 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 2C, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su 
UAB „Litana ir Ko“ (0,4216 ha) ir UAB „Akrilanas“ (0,4215 ha). Plotas - 0,8431 ha, naudojimo 
paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR 
registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:34 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Konvesta“. Plotas - 1,6304 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti administracinės, garažų ir pagalbinio 
ūkio paskirties pastatai ir kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:106 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3E, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM. Plotas - 0,0191 ha, 
naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype 
nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:103 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3C, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Gargždų agrochemija“. Plotas - 0,0118 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:107 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3B, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
E. V. ir L. Mitkevičiais, panaudos sutartis su UAB „Skaitra“. Plotas - 0,0936 ha, naudojimo 
paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR 
registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:108 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 3A, Gargždai), 
savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Gargždų agrochemija“. Plotas - 0,0929 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:36 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 2A, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Litana ir Ko“. Plotas - 1,8024 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti administracinės, gamybos, pramonės ir 
sandėliavimo paskirties pastatai, nuotekų šalinimo tinklų paskirties inžineriniai tinklai ir kiti 
inžineriniai statiniai. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:33 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 2, Gargždai), savininkas 
UAB „Litana ir Ko“. Plotas - 0,2211 ha, naudojimo paskirtis - kita (būdas ir pobūdis nenustatyti). 
Šiame žemės sklype NTR registruotas administracinės paskirties pastatas ir kiti inžineriniai 
statiniai (kiemo įrenginiai). 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:37 Gargždų m. k.v.; Statybininkų g. 1, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su grupe 
fizinių ir juridinių asmenų. Plotas - 2,7450 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti kiti inžineriniai statiniai. 
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Pietų pusėje: 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/8001:2 Gargždų m. k.v.; adresas žemės sklypui nesuteiktas), 

savininkas LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“. Plotas - 2,6102 
ha, naudojimo paskirtis - kita (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:14 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 4A, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Hidrostatyba“. Plotas - 1,0570 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti sandėliavimo paskirties pastatai. 

• Laisvos nenaudojamos valstybinės žemės fondo žemė. 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:15 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 4, Gargždai), savininkas 

LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Hidrostatyba“. Plotas - 10,7070 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti administracinės, garažų, gamybos, 
pramonės, kitos, sandėliavimo, transporto, gyvenamosios (bendrabutis įvairioms socialinėms 
grupėms) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai, naftos, ryšių (telekomunikacijų), vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo tinklų bei kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). 

• Sodininkų bendrijos „Melioratorius“ sodininkų žemės ūkio (mėgėjų sodų žemės sklypai) 
paskirties žemės sklypai. Sodininkų bendrijoje NTR registruoti sodo nameliai. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:23 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 14A, Gargždai), savininkas 
LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Lemminkainen Lietuva“. Plotas - 10,2845 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame žemės sklype NTR registruoti gamybos, pramonės, kitos, 
sandėliavimo paskirties pastatai, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklų bei kiti 
inžineriniai statiniai. 

• Laisvos nenaudojamos valstybinės žemės fondo žemė. 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:176 Lėbartų k.v.; Dovilų k.), savininkas P. Uktveris. Plotas - 

2,9000 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar 
statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:736 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas LR, žemės 
sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta panaudos sutartis su Klaipėdos rajono 
savivaldybe. Plotas - 3,2185 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:78 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas 
Z. Pudžiuvelienė. Plotas - 2,4800 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Šiame žemės sklype nėra 
NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:469 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas V. Trušinas. 
Plotas - 0,2400 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai). 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:548 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas Z. Butenis. 
Plotas - 0,4800 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai). 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:506 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas G. Kubiliutė. 
Plotas - 0,2500 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai). 
Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

Vakarų pusėje: 
• Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinės žemės fondo žemės sklypas (adresas 

Statybininkų g. 9, Gargždai), kuriame nėra NTR registruotų pastatų. 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:3 Gargždų m. k.v.; Gamyklos g. 11, Gargždai), savininkas 

LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Magrida“. Plotas - 0,9599 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype registruoti prekybos, sandėliavimo ir pagalbinio ūkio paskirties 
pastatai ir kiti inžineriniai statiniai. 

• Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinės žemės fondo žemės sklypas. 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:593 Lėbartų k.v.; Pervažos g. 1, Grambaviškių k.), savininkas 

LR, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT prie ŽŪM, sudarytos nuomos sutartys su grupe 
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fizinių asmenų. Plotas - 1,7348 ha, naudojimo paskirtis - kita (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos). Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:99 Lėbartų k.v.; Grambaviškių k.), savininkas A. Butkus. 
Plotas - 2,5700 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų 
pastatų ar statinių. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0003:585 Lėbartų k.v.; Priemiesčio g. 4, Grambaviškių k.), 
savininkai M. Jatautienė ir A. Košienė. Plotas - 0,4775 ha, naudojimo paskirtis - kita 
(gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyv. namų statybos). Šiame žemės sklype registruotas 
vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas. 

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 yra visiškai išvystytas infrastruktūros atžvilgiu: čia yra nutiestos PŪV reikalingos 
elektros ir ryšių linijos, vandentiekio, paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) ir fekalinių nuotekų, šilumos ir 
karšto vandens tiekimo tinklai. PŪV metu pasijungti į kitus infrastruktūros objektus nėra poreikio. 

Privažiavimai prie PŪV vietos taip pat lieka esami - žaliavos ir produkcija autotransportu 
atvežama/išvežama per įvažiavimą į UAB „Sepo Novus“ PŪV vietos teritoriją iš Statybininkų gatvės bei 
geležinkeliu per privažiuojamąjį kelią, esantį piečiau PŪV vietos teritorijos. 

Artimiausios PŪV teritorijai esamos gyvenamosios teritorijos (žiūr. informaciją, pateiktą 2 priede): 
1) Kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės 

sklypas (NTR registruotas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas), kurio kad. Nr. 
5544/0003:585 (Priemiesčio g. 4, Grambaviškių k.) (225 m); 

2) Sodininkų bendrija „Melioratorius“ (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos 285 m); 
3) Kitos (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) paskirties žemės sklypas(NTR 

registruotų pastatų ar statinių šiame žemės sklype nėra), kurio kad. Nr. 5544/0003:593 (Pervažos 
g. 1, Grambaviškių k.) (340 m); 

4) Kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties žemės 
sklypas (NTR registruotų pastatų ar statinių šiame žemės sklype nėra), kurio kad. Nr. 
5520/0019:22 (Statybininkų g. 6, Lėbartų k.) (450 m); 

5) Gyvenamosios (bendrabutis įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatas žemės sklype, 
kurio kad. Nr. 5520/0019:15 (Gamyklos g. 4, Gargždai) (515 m). 

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

1) UAB „Gargždų agrochemija“ nuomojami valstybinės žemės sklypai (kad. Nr. 5520/0019:102 ir 
5520/0019:103; Statybininkų g. 3F ir 3C, Gargždai; vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą 
mineralinėmis kompleksinėmis trąšomis) (ribojasi (gretimybė)); 

2) UAB „Hidrostatyba“ nuomojami valstybinės žemės sklypai (kad. Nr. 5520/0019:14 ir 
5520/0019:15; Gamyklos g. 4A ir 4, Gargždai; vykdo pramoninę ir civilinę statybą) (19 m); 

3) UAB „Lemminkainen Lietuva“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:23; 
Gamyklos g. 14A, Gargždai; eksploatuoja asfalto gamybos bazę) (30 m); 

4) UAB „Kegesa“ ir UAB „Akrilanas“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 
5520/0019:2; Statybininkų g. 5, Gargždai; modulinių, skyrdinių namų, daugiabučių, kempingų 
projektavimas ir statyba (UAB „Kegesa“); dažų, glaistų, klijų, gruntų, tinkų, lakų gamyba ir 
prekyba (UAB „Akrilanas“)) (45 m); 

5) UAB „Magrida“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:5; Statybininkų g. 
7, Gargždai; vykdo automobilių techninę priežiūrą ir remontą, autoserviso veiklą) (63 m); 

6) UAB „Litransa“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:105; Statybininkų g. 
3G, Gargždai; teikia logistikos ir krovinių ekspedijavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugas) 
(144 m); 

7) UAB „Elegeda“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:16; Statybininkų g. 
12, Gargždai; vykdo prekybą nekilnojamuoju turtu) (180 m); 

8) R. Kaunacko nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:17; Statybininkų g. 10, 
Gargždai; duomenų apie veiklą, kuri vykdoma, rasti nepavyko) (205 m); 

9) Grupės juridinių ir fizinių asmenų nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 
5520/0019:104; Statybininkų g. 3H, Gargždai; duomenų apie veiklą, kuri vykdoma, rasti 
nepavyko) (245 m); 
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10) UAB „Konvesta“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0019:34; Statybininkų 
g. 3, Gargždai; vykdo gyvenamųjų rąstinių namų, pirčių, poilsio ir sodo namelių, pavėsinių 
gamybą ir montavimą) (290 m); 

11) UAB „Litana ir Ko“ ir UAB „Akrilanas“ nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 
5520/0019:22; Gamyklos g. 2C, Gargždai; vykdo pramoninę ir civilinę statybą, metalinių 
konstrukcijų ir vamzdynų projektavimą, gamyba ir montavimą, laivų statybą ir remontą 
(UAB „Litana ir Ko“) ; dažų, glaistų, klijų, gruntų, tinkų, lakų gamyba ir prekyba 
(UAB „Akrilanas“)) (300 m); 

12) Grupės juridinių ir fizinių asmenų nuomojamas valstybinės žemės sklypas (kad. Nr. 
5520/0019:37; Statybininkų g. 1, Gargždai; duomenų apie veiklą, kuri vykdoma, rasti nepavyko) 
(375 m); 

13) UAB „Litana ir Ko“ nuosavybės teise valdomas ir nuomojamas valstybinės žemės sklypai (kad. 
Nr. 5520/0019:33 ir 5520/0019:36; Gamyklos g. 2 ir 2A, Gargždai; vykdo pramoninę ir civilinę 
statybą, metalinių konstrukcijų ir vamzdynų projektavimą, gamyba ir montavimą, laivų statybą ir 
remontą) (390 m). 

Artimiausios PŪV teritorijai esamos rekreacinės paskirties teritorijos (žiūr. 3 pav.): 
1) Gargždų karjeras (660 m). 

Urbanizuotų visuomeninės paskirties teritorijų arčiau nei 2 km atstumu nuo PŪV teritorijos nėra. 

 

3 pav. PŪV vietos padėtis rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų atžvilgiu 

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 žemės gelmių naudingųjų 
iškasenų telkinių, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų. 

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

Žemės sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas 
slėniuotų molingų molingų lygumų tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai - eglės, beržai. Teritorijos 
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sukultūrinimo pobūdis - agrarinis mažai urbanizuotas (žiūr. 4 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - 
L`-s/e-b/5>. 

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 5 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis 
kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Vizualinės 
struktūros porajonio indeksas - V0H3-c. 

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 vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausios PŪV vietai Lietuvos Respublikos ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos Minijos ichtiologinis draustinis, Minijos 
upė ir Minijos upės slėnis yra nutolusios 2,65 km atstumu rytų kryptimi (žiūr. 6 pav.). 

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, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga. 

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: 
Biotopų (miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos 
gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo PŪV vietos) nėra. 

Aplink PŪV vietą nesant biotopų, jų buveinėse esančių saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių taip 
pat nėra. 

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.): 

Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių zonų, potvynių zonų, karstinio 
regiono, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, jų apsaugos zonų ir juostų ir pan.) PŪV žemės sklype 
(kad. Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v.) ir artimiausiose jo gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo 
PŪV vietos) nėra. 

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

UAB „PALVA“ naftos terminalas nuo 2003 metų, saugyklose / rezervuaruose sandėliuodavo naftos 
produktus, kurie buvo parduodami. Tačiau pasikeitus produkto paklausai, naftos produktų saugyklos 
teritorija tapo nebereikalinga ir buvo perleista. 2005 m. pasirašoma nauja žemės nuomos sutartis su UAB 
„Idmava ir Partneriai“ . Ši įmonė taip pat tampa patalpų ir įrenginių patalpų savininku. Nauji savininkai 
tęsia naftos terminalo veiklą iki 2008 m. 

2014 m. UAB „Idmava ir Partneriai“ daliai teritorijos ir pastatams pasirašė nuomos sutartį su 
UAB Ekonovus“: pavėsinę 504 m², biuro patalpų 15 m², rūbinę 40 m², žemės plotą 60,98 m².  

2016 m. gegužės mėn. UAB „Idmava ir Partneriai“ pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu pastatus ir 
įrenginius perduoda UAB „Sepo novus“. 2015 m. gegužės mėn. žemės sklypas, kuris nuosavybės teise 
priklauso Lietuvos respublikai, ilgalaikės nuomos sutarties pagrindu pereina UAB „Sepo novus“. 

UAB „Sepo Novus“ neturi informacijos apie PŪV sklypo taršą praeityje. 

UAB „Sepo Novus“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr.D1-230 patvirtintų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos 
reikalavimų (toliau - Reikalavimai) 4.1. ir 4.2. punktų nuostatomis bei Reikalavimų 1 priedo 1.6. ir 1.8. 
punktuose nurodytoms ūkinėms veikloms UAB „Sepo Novus“ įsipareigoja per 2 metus nuo ūkinės 
veiklos pradžios planuojamoje teritorijoje atlikti preliminarųjį ekogeologinį tyrimą ir pateikti ataskaitą 
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Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau - LGT). LGT preliminariojo ekogeologinio 
tyrimo ataskaitos vertinimo išvadas pateikia ūkinės veiklos tirtoje teritorijoje vykdytojams, tirtų teritorijų 
savininkams ir (ar) naudotojams ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui. 

 
4 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 
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5 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 
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6 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu 

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 (objekto ar sklypo, kai 
toks suformuotas, ribos) pateikta PAV atrankos dokumentų 20 punkte. 

Artimiausios tankiau apgyvendintos teritorijos: Gargždų miestas (15335 gyventojai 2015 m. duomenimis; 
PŪV vieta yra šiame mieste, Gargždų miesto gyvenamieji kvartalai prasideda už 980 metrų rytų 
kryptimi), Gargždų miesto sodininkų bendrija „Melioratorius“ (už 285 metrų pietryčių kryptimi) ir Dovilų 
seniūnijai priklausantys kaimai: Grambaviškiai (0,23 km šiaurės vakarų kryptimi, 44 gyventojai (2001 
m.)) ir Dovilai (1,38 km pietų kryptimi, 1100 gyventojai (2010 m.)). 

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, artimiausia PŪV vietai 
Kultūros vertybių registre registruota kultūros vertybė Grambaviškių kaimo senosios kapinės (kodas 
Kultūros vertybių registre 24364, adresas Grambaviškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) yra nutolusi 
830 m atstumu pietvakarių kryptimi. PŪV vietos padėtį Kultūros vertybių registre registruotų kultūros 
vertybių atžvilgiu žiūr. 7 pav. 
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7 pav. PŪV vietos padėtis Kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu 

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 „Sepo Novus“ PŪV nenumatomas. 

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas 
meteorologines sąlygas, parodė, jog ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio 
koncentracijos neviršija ribinių reikšmių. 

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, 
veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršija žmonių 
sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių. 

Apibendrinant 12 lentelėje pateiktus duomenys matome, kad UAB „Sepo Novus“ planuojama ūkinė 
veikla gali sukelti nežymų angliavandenilių kvapą kaip įmonės teritorijoje, taip ir artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, tačiau didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore (8 OUE/m

3) nebus viršijama. 

Iš pateiktų akustinio triukšmo skaičiavimo duomenų matome, kad artimiausioje planuojamai teritorijai 
gyvenamojoje zonoje, esančioje 225 metrų atstumu nuo PŪV sklypo ribų, suminis akustinio triukšmo 
lygis dienos vakaro ir nakties metu neviršys 40,8 dB(A). 
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Apibendrinant akustinio triukšmo lygio sklaidos skaičiavimo duomenys daroma išvada, kad UAB „Sepo 
Novus“ PŪV keliamas akustinio triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neviršys nustatytų 
ribinių verčių gyvenamajai aplinkai. 

29.1. 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 artimiausiose gyvenamosiose teritorijose. 

29.2. poveikis biologinei įvairovei: 

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės, nes: 

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausios PŪV vietai Lietuvos Respublikos ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos Minijos ichtiologinis draustinis, Minijos 
upė ir Minijos upės slėnis yra nutolusios 2,65 km atstumu rytų kryptimi (žiūr. 6 pav.). 

Biotopų (miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos 
gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo PŪV vietos) nėra. Aplink PŪV vietą nesant biotopų, jų 
buveinėse esančių saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių taip pat nėra. 

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui: 

Avarijos atveju išsiliejęs skystas bitumas nepateks į dirvožemį, nes įmonės teritorija, kurioje bus 
vykdoma bitumo saugojimo ir išpilstymo veikla, bus padengta betono danga. Išsiliejęs skystas bitumas 
greitai sustingsta. Kietas bitumas nekelia dirvožemio taršos pavojaus. 

Visoje įmonės teritorijoje bus įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema, kuri apsaugos 
dirvožemį ir požeminį vandenį nuo galimos taršos. 

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai: 

PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės, nes visoje 
įmonės teritorijoje bus įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema, kuri apsaugos požeminį 
vandenį nuo galimos taršos. 

Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių zonų, potvynių zonų, karstinio 
regiono, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, jų apsaugos zonų ir juostų ir pan.) PŪV žemės sklype 
(kad. Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v.) ir artimiausiose jo gretimybėse (mažiausiai 1,0 km atstumu nuo 
PŪV vietos) nėra. 

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms: 

Remiantis teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms 
nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto 
teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų 
ribinių ar siektinų dydžių, todėl reikšmingas neigiamas poveikis oro užterštumo lygiui neprognozuojamas. 
PŪV neigiamo poveikio meteorologinėms sąlygoms neturės. 

29.6. poveikis kraštovaizdžiui: 

Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas, nes PUV teritorijoje nuo 2003 metų veiklą vykdė 
UAB „PALVA“ naftos terminalas. UAB „Sepo Novus“ PŪV sklypas yra Gargždų pramonės rajone. PŪV 
gretimybėje taip pat yra pramonės įmonės. 

29.7. poveikis materialinėms vertybėms: 

PŪV nesukels apribojimų gretimų žemės sklypų savininkams, todėl PŪV neturės neigiamo poveikio 
materialinėms vertybėms. 

29.8. poveikis kultūros paveldui: 

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės. 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo 
departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausia PŪV vietai 
Kultūros vertybių registre registruota kultūros vertybė Grambaviškių kaimo senosios kapinės (kodas 
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Kultūros vertybių registre 24364, adresas Grambaviškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.) yra nutolusi 
830 m atstumu pietvakarių kryptimi. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai: 

Neigiamo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nenustatyta. 

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos 
ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų: 

Bitumo sandėlių eksploatacija bus vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais 
teisės aktais. Avarijos atveju išsiliejęs skystas bitumas nepateks į dirvožemį, nes įmonės teritorija, kurioje 
bus vykdoma bitumo saugojimo ir išpilstymo veikla, bus padengta betono danga. Išsiliejęs skystas 
bitumas greitai sustingsta. Kietas bitumas nekelia aplinkos taršos pavojaus. Išsiliejus skystam bitumui 
galimas trumpalaikis lokalinis aplinkos oro taršos padidėjimas angliavandenilių garais. 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 

Atsižvelgiant į tai, kad PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės 
aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai 
artimiausiose gyvenamosiose teritorijose, 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: 

Planuojama ūkinė veikla didina galimų ekstremaliųjų įvykių tikimybę, nes UAB „Sepo Novus“ PŪV 
vietoje numato įsirengti naftos produkto (bitumo) sandėlius ir juose sandėliuoti šį naftos produktą. Minėtų 
sandėlių eksploatacija bus vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais teisės 
aktais. 
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VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE UAB „SEPO NOVUS“ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŽEMĖS SKLYPO GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 

UAB „Sepo Novus“ planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti žemės sklype (kad. Nr. 
5520/0019:5 Gargždų m. k.v.), esančiame Statybininkų g. 7, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. sav. 
Artimiausiose PŪV vietos 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. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

ŽEMĖS SKLYPAI SU JUOSE ESANČIAIS NTR REGISTRUOTAIS PASTATAIS IR STATINIAIS 
5510/5:13 
Statybininkų g. 8, Lėbartų k. 

E. ir R. Jakai (bendroji jungtinė 
sutuoktinių nuosavybė) 

6,4000 Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai) 

Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 4400-3136-5188), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-3136-5236), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-3136-5247), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-3136-5276), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 4400-3136-5280), paskirtis - pagalbinio ūkio. 
5510/5:22 
Statybininkų g. 6, Lėbartų k. 

J. Norvilas, J. Rapalienė 0,3000 Kita (gyvenamosios teritorijos / 
mažaaukščių gyv. namų statybos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
 



Sklypo kad. Nr. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

5510/5:91 
Lėbartų k. 

A. Norvilienė 1,91 Žemės ūkio 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:2 

Statybininkų g. 5, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Kegesa“ (5,6914 ha) ir 
UAB „Akrilanas“ (0,2422 ha)) 

5,9336 
Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4013), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4024), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Administracinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4035), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Garažas (un. Nr. 5597-2022-4046), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Dispečerinė (un. Nr. 5597-2022-4057), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-2022-4068), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-2022-4079), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-2022-4082), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Mechaninis cechas (un. Nr. 5597-2022-4096), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sargų postas (un. Nr. 5597-2022-4102), paskirtis - kita, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4113), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Garažas (un. Nr. 5597-2022-4124), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4146), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Sargų postas (un. Nr. 5597-2022-4157), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 5597-2022-4168), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Sargų postas (un. Nr. 5597-2022-4184), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Siurblinė (un. Nr. 5597-2022-4198), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 5597-2022-4279), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo 
įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 5597-2022-4286), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo 
įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Tvora (un. Nr. 5597-2022-4290), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (vandens bokštas, šulinys, rezervuaras (7 vnt.), rezervuaras (9 vnt.); kiemo 
aikštelė, tvora) (un. Nr. 5597-2022-4202), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
5520/19:3 
Statybininkų g. 11, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Magrida“) 

0,9599 Kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Parduotuvė (un. Nr. 5597-5009-7013), paskirtis - prekybos, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-5009-7024), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-5009-7035), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Malkinė (un. Nr. 5597-5009-7057), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-5009-7068), paskirtis - sandėliavimo, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė, stoginė, lauko tualetas, rampa) (un. Nr. 5597-5009-
7046), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
5520/19:5 
Statybininkų g. 7, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Sepo Novus“) 

2,1566 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype NTR registruoti pastatai ir statiniai išvardinti PAV atrankos dokumentų 19 punkte. 
5520/19:14 
Gamyklos g. 4A, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Hidrostatyba“) 

1,0570 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7143), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7254), paskirtis - sandėliavimo. 



 

Sklypo kad. Nr. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

5520/19:15 
Gamyklos g. 4, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Hidrostatyba“) 

10,7070 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5596-3012-7021), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Garažas-dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7032), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5596-3012-7043), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7054), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Mechaninės dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7065), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Remonto dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7076), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Boilerinė (un. Nr. 5596-3012-7087), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Kontrolės perėjimo postas (un. Nr. 5596-3012-7098), paskirtis - kita, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7100), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7110), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7121), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7132), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Siurblinė (un. Nr. 5596-3012-7154), paskirtis - kita, 
Pastatas - Dispečerinė (un. Nr. 5596-3012-7165), paskirtis - transporto, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7202), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7210), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Svarstyklės (un. Nr. 5596-3012-7243), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7265), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Gamybos cechas (un. Nr. 5596-3012-7276), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7287), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Stalių dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7298), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5596-3012-7304), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Dirbtuvės (un. Nr. 5596-3012-7310), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Lentpjūvė (un. Nr. 5596-3012-7321), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Kompresorinė (un. Nr. 5596-3012-7376), paskirtis - kita, 
Pastatas - Gamybos cechas (un. Nr. 5596-3012-7387), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Operatorinė (un. Nr. 4400-2520-5836), paskirtis - kita, 
Pastatas - Bendrabutis (un. Nr. 5596-3012-7010), paskirtis - gyvenamoji (įvairioms socialinės grupėms), 
Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 5596-3012-7332), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 5596-3012-7343), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 5596-3012-7354), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Inžineriniai tinklai - Naftos produktų linijos vamzdynas (un. Nr. 4400-2522-6891), paskirtis - naftos tinklų, 
Kiti inžineriniai statiniai - Užpylimo kolonėlė automobiliams (un. Nr. 4400-2522-5958), paskirtis - kiti inžineriniai 
statiniai (kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Užpylimo kolonėlė transportui (un. Nr. 4400-2522-6011), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai 
(kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Požeminis kuro rezervuaras (un. Nr. 4400-2522-6044), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai 
(kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė (un. Nr. 4400-2522-5947), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Kalkių rezervuarai (un. Nr. 4400-4133-6527), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Tvora (un. Nr. 4400-4133-6464), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 4400-4133-6450), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Rampa (un. Nr. 4400-4133-6538), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Estakada (un. Nr. 4400-4133-6516), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Fontanas (un. Nr. 4400-4133-6470), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginės (un. Nr. 4400-4133-6505), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Inžineriniai tinklai - Bazinė mobilaus ryšio stotis (un. Nr. 5596-3012-7398), paskirtis - ryšių (telekomunikacijų) tinklų, 
Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių užpylimo aikštelė (un. Nr. 4400-2520-5847), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai 
(kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių užpylimo aikštelė (un. Nr. 4400-2524-2573), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai 
(kiemo įrenginiai), 
Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai (un. Nr. 4400-2520-5914), paskirtis - vandentiekio tinklų, 
Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-2520-5936), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų. 



 

Sklypo kad. Nr. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

5520/19:16 
Statybininkų g. 12, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Elegeda“) 

1,5833 Kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5598-5002-0018), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5598-5002-0029), paskirtis - gamybos, pramonės. 
5520/19:17 
Statybininkų g. 10, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
R. Kaunackas) 

1,3130 Kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5598-5002-0034), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-5002-0041), paskirtis - sandėliavimo, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė) (un. Nr. 5598-5002-0050), paskirtis - kiti inžineriniai 
statiniai (kiemo įrenginiai). 
5520/19:22 

Gamyklos g. 2C, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Litana ir Ko“ (0,4216 ha) 
ir UAB „Akrilanas“ (0,4215 ha)) 

0,8431 
Kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:23 
Gamyklos g. 14A, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Lemminkainen Lietuva“) 

10,2845 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Svarstyklės (un. Nr. 5598-3003-6032), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Bitumo siurblinė (un. Nr. 5598-3003-6087), paskirtis - kita, 
Pastatas - Laboratorija (un. Nr. 5598-3003-6054), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Betono cechas (un. Nr. 5598-3003-6043), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Cemento saugykla (un. Nr. 5598-3003-6065), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5598-3003-6076), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 5598-3003-6102), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklų vamzdynas (un. Nr. 5500-2003-5031), paskirtis - vandentiekio tinklų, 
Inžineriniai tinklai - Fekalinės kanalizacijos tinklų vamzdynas (un. Nr. 5500-2003-5142), paskirtis - nuotekų šalinimo 
tinklų, 
Inžineriniai tinklai - Lietaus kanalizacijos tinklų vamzdynas (un. Nr. 5500-2003-5153), paskirtis - nuotekų šalinimo 
tinklų, 
Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklų vamzdynas (un. Nr. 5500-2003-5031), paskirtis - vandentiekio tinklų, 
Inžineriniai tinklai - Elektros kabelis (un. Nr. 5500-2003-5164), paskirtis - elektros tinklų, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (statybinių medžiagų iškrovimo aikštelė) (un. Nr. 5500-2003-5020), paskirtis 
- kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Asfalto gamyklos „Automatic VS 160S“ maišyklė (maišytuvas, aktyvizuotų mineralinių 
miltelių silosai (2 vnt.), karštas elevatorius, kaupiamasis bunkeris, rišamosios medžiagos įrenginys su orapūte, 
džiovinimo būgnas, dispečerinis vagonėlis, talpa kurui, filtras, inertinių medžiagų juostinis transporteris, inertinių 
medžiagų įrenginys, rampa) (un. Nr. 5500-2003-5175), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, kanalizacijos šulinys (2 vnt.), betono rezervuaras, 
priešgaisrinis rezervuaras (2 vnt.), geležinkelis) (un. Nr. 5598-3003-6098), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
5520/19:33 
Gamyklos g. 2, Gargždai 

UAB „Litana ir Ko“ 0,2211 Kita 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5596-9002-8018), paskirtis - administracinė, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 5596-9002-8029), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo 
įrenginiai) 
5520/19:34 
Statybininkų g. 3, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Konvesta“) 

1,6304 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5597-8013-5017), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Garažas (un. Nr. 5597-8013-5028), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Garažas (un. Nr. 5597-8013-5039), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-8013-5054), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-8013-5060), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5597-8013-5071), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (kiemo aikštelė, cisterna (2 vnt.), tvora, estakada) (un. Nr. 5597-8013-5082), 
paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai). 



 

Sklypo kad. Nr. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

5520/19:36 
Gamyklos g. 2A, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Litana ir Ko“) 

1,8024 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5596-2003-6014), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5596-2003-6042), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr. 5596-2003-6031), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 4400-0774-9533), paskirtis - sandėliavimo, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (aikštelė (2 vnt.)) (un. Nr. 5596-2003-6053), paskirtis - kiti inž. statiniai, 
Pastatas - Metalo sandėlis (un. Nr. 4400-0502-8064), paskirtis - sandėliavimo, 
Inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-1037-0642), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai (un. Nr. 4400-1037-0775), paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (stoginė) (un. Nr. 5596-2003-6064), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
5520/19:37 
Statybininkų g. 1, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / grupė 
fizinių ir juridinių asmenų) 

2,7450 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora su vartais (un. Nr. 4400-3838-1792), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė (un. Nr. 4400-3838-1745), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė (un. Nr. 4400-3838-1756), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė (un. Nr. 4400-3838-1801), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė (un. Nr. 4400-3838-1767), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Tvora (un. Nr. 4400-3853-5621), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, 
Kiti inžineriniai statiniai - Stoginės (un. Nr. 4400-3853-5721), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
5520/19:102 
Statybininkų g. 3F, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Gargždų agrochemija“) 

3,4092 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Pastatas - Administracinis (un. Nr. 5598-8016-1016), paskirtis - administracinė, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1020), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Katilinė (un. Nr. 5598-8016-1031), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1042), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1053), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1064), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1075), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Degalinė (un. Nr. 5598-8016-1086), paskirtis - kita, 
Pastatas - Garažas (un. Nr. 5598-8016-1097), paskirtis - garažų, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1104), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Svarstyklės (un. Nr. 5598-8016-1118), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Sandėlis (un. Nr. 5598-8016-1120), paskirtis - sandėliavimo, 
Pastatas - Sargo namelis (un. Nr. 5598-8016-1131), paskirtis - kita, 
Pastatas - Transformatorinė (un. Nr. 5598-8016-1142), paskirtis - gamybos, pramonės, 
Pastatas - Ūkinis pastatas (un. Nr. 5598-8016-1153), paskirtis - pagalbinio ūkio, 
Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė (un. Nr. 4400-2373-9757), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), 
Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai (rezervuarai (6 vnt.)) (un. Nr. 5598-8016-1164), paskirtis - kiti inžineriniai 
statiniai (kiemo įrenginiai). 
5520/19:103 
Statybininkų g. 3C, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Gargždų agrochemija“) 

0,0118 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:104 
Statybininkų g. 3H, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / grupė 
fizinių ir juridinių asmenų) 

0,5707 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:105 
Statybininkų g. 3G, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Litransa“) 

0,5409 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:106 
Statybininkų g. 3E, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM) 0,0191 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/19:107 

Statybininkų g. 3B, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / E. V. ir 
L. Mitkevičiai (panaudos 
sutartis su UAB „Skaitra“) 

0,0936 
Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 



 

Sklypo kad. Nr. 
adresas 

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

Plotas, 
ha 

Naudojimo paskirtis (būdas/pobūdis 

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

5520/19:108 
Statybininkų g. 3A, Gargždai 

LR (NŽT prie ŽŪM / 
UAB „Gargždų agrochemija“) 

0,0929 Kita (pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5520/8001:2 
Adresas nesuteiktas 

LR (AB „Lietuvos 
geležinkeliai“) 

2,6102 Kita (susisiekimo ir inžinerinių komun. 
aptarnavimo objektų teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:78 
Grambaviškių k. 

Z. Pudžiuvelienė 2,4800 Žemės ūkio 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:99 
Grambaviškių k. 

A. Butkus 2,5700 Žemės ūkio 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:176 
Dovilai 

P. Uktveris 2,9000 Žemės ūkio 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:469 
Grambaviškių k. 

V. Trušinas 0,2400 Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:506 
Grambaviškių k. 

D. Kubiliutė 0,2500 Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:548 
Grambaviškių k. 

Z. Butenis 0,4800 Žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:585 
Priemiesčio g. 4, 
Grambaviškių k. 

M. Jautautienė, A. Košienė 0,4775 
Kita (gyvenamosios teritorijos / 
mažaaukščių gyv. namų statybos) 

Pastatas - Gyvenamasis namas (un. Nr. 5592-0003-7016), paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai). 
5544/3:593 
Pervažos g. 1, Grambaviškių k. 

LR (NŽT prie ŽŪM) ir grupė 
fizinių asmenų 

1,7348 Kita (daugiabučių gyv. pastatų ir 
bendrabučių teritorijos) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 
5544/3:736 
Grambaviškių k. 

LR (NŽT prie ŽŪM / Klaipėdos 
rajono savivaldybė) 

3,2185 Žemės ūkio (rekreacinio naudojimo 
žemės sklypai) 

Šiame žemės sklype nėra NTR registruotų pastatų ar statinių. 

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

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

Legenda: 

 Gyvenamosios teritorijos 

 Žemės ūkio teritorijos 

 Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 
 Komercinės paskirties objektų teritorijos 

 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 

© EKOSISTEMA UAB, 2016 m. rugpjūčio mėn. 01 d. 
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III	PRIEDAS.	
TERITORIJOS	PADĖTIS	KLAIPĖDOS	RAJONO	BENDRAJAME	
PLANE,	
1	LAPAS.	



 

PŪV VIETOS PADĖTIS KLAIPĖDOS RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO 
ŽEMĖS NAUDOJIMO IR APSAUGOS REGLAMENTŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE 

(ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 5520/0019:5 GARGŽDŲ M. K.V.; 
ADRESAS: STATYBININKŲ G. 7, GARGŽDAI, LT-96155 KLAIPĖDOS R. SAV.) 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano patvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje planuojamos 

ūkinės veiklos vieta, apimanti žemės sklypą, kurio kad Nr. 5520/0019:5 Gargždų m. k.v., pažymėta 

kaip kitos paskirties žemė, pramonės sandėliavimo teritorijos (pramonės, sandėliavimo objektų 

sklypai) (indeksas K(P)P). 

© 2016 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklapis http://www.klaipedos-r.lt/. 
© 2016 UAB „Ekosistema“, 2016 m. rugpjūčio mėn. 02 d. 



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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
IV	PRIEDAS.	
SKLYPO	INŽINERINIŲ	TINKLŲ	PLANAS,	
1	LAPAS.	





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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
V	PRIEDAS.	
SKLYPO	PLANAS,	
1	LAPAS.	





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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
VI	PRIEDAS.	
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BITUMO KUBINĖ

TARA
2016



BITUMO KUBINĖS TAROS ERDVINIS 
VAIZDAS



TAROS SURINKIMAS



BITUMO IŠPILSTYMAS Į KUBINĘ
TARĄ



BITUMO PAKROVIMAS Į JŪRINĮ
KONTEINERĮ



BITUMO SANDĖLIAVIMAS ĮMONĖS 
TERITORIJOJE
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Išleistų į lietaus kanalizacijos tinklus teršalų skaičiuoklė 
 
Susidarančių lietaus nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 

čia: 
Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis Gargždų m. iki 850 
mm. Šaltinis: http://www.meteo.lt/lt/krituliai. 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 
ps=0,85 – stogų dangoms; 
ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 
ps=0,78 – akmenų grindiniui; 
ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir 

pan.);  
ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens 

surinkimo infrastruktūra; 
ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas; 
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir 

žemės ūkio naudmenas, ha; 
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas 
pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.  
 
Lietaus nuotekų ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekis žemės sklype adresu Statybininkų g. 7 Gargždai, 

Klaipėdos raj. sav.: 

 
1. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo pastatų stogų (bendras plotas - 0,2638 ha): 
W1 = 10 x 850 x 0,85 x 0,2638 x 1=1906 m3/metus; 
2. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo kietųjų dangų (asfaltas, betonas), (bendras plotas - 1,3518 ha): 
W2 = 10 x 850 x 0,83 x 1,3518 x 1=9537 m3/metus; 
3. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo žaliųjų plotų (veja), (bendras plotas - 0,5410 ha): 
W3 = 10 x 850 x 0,2 x 0,5410 x 1=920 m3/metus. 
 
Bendras vidutinis metinis lietaus nuotekų kiekis: 
Wb = 12363 m3/metus. 
 
Į lietaus kanalizacijos tinklus išleidžiamų teršalų kiekiai: 
 

• Skendinčios medžiagos DLT 

1000

30363,12 ×
=Wsm = 0,371 t/metus (0,0010 t/dieną) 

• Nafta ir jos produktai DLT 

1000

5363,12 ×
=Wnafta = 0,062 t/metus (0,0002 t/dieną) 

Su išvalytomis buitinėmis nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekis žemės sklype adresu Statybininkų g. 7 

Gargždai, Klaipėdos raj. sav.: 

Bendras vidutinis metinis buitinių nuotekų kiekis: 
Wb = 1150 m3/metus. 
 
Į lietaus kanalizacijos tinklus išleidžiamų teršalų kiekiai: 
 

• Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) DLT 

1000

2915,1
7

×
=BDSW = 0,0334 t/metus (0,00009 t/dieną) 

 



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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

	

	

	

	

	

	

	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
VIII	PRIEDAS.	
DOKUMENTAI	FONINEI	APLINKOS	ORO	TARŠAI	ĮVERTINTI,	
16	LAPŲ.	



































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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

	

	

	

	

	

	

	

	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
IX	PRIEDAS.	
PAŽYMA	APIE	HIDROMETEOROLOGINES	SĄLYGAS,	
2	LAPAI.	







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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

	

	

	

	

	

	

	

	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
X	PRIEDAS.	APLINKOS	ORO	TARŠOS	ŠALTINIŲ	SCHEMA	IR	
APLINKOS	ORO	TARŠOS	SKLAIDOS	ŽEMĖLAPIAI,	
18	LAPŲ.	



UAB “SEPO NOVUS” APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ SCHEMA 
 

 



 
Taršos šaltinio pavadinimas Numeris Koordinatės 

Katilinė 001 X-6176986; Y-333535 

Katilinė 002 X-6176990; Y-333544 

Kieto kuro katilas 003 X-6177095; Y-333628 

Bitumo saugyklų (2x5000 m
3
) alsuokliai 601 X-6176993; Y-333595 

Bitumo saugyklų (4x280 m
3
) alsuokliai 602 X-6177004; Y-333567 

Bitumo išpilstymas į kubus 603 X-6177017; Y-333549 

Autotransporto eismas įmonės teritorijoje 604 X-6177049; Y-333561 

 



































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

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„SEPO	NOVUS“	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

UAB	„SEPO	NOVUS“	
PLANUOJAMOS	ŪKINĖS	VEIKLOS	
 
(BITUMO	SAUGOJIMO	STATINIŲ	(SANDĖLIŲ	IR	AIKŠTELIŲ)	
STATYBA)	ŽEMĖS	SKLYPE	(KAD.	NR.	5520/0019:5	GARGŽDŲ	
M.	K.V.),	ESANČIAME	STATYBININKŲ	G.	7,	GARGŽDUOSE,	
KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	ATRANKOS	DOKUMENTAI	
	
XI	PRIEDAS.	
PADIDINTO	TRIUKŠMO	ŠALTINIŲ	IR	TRIUKŠMO	
SKAIČIAVIMO	TAŠKŲ	SCHEMA,	
1	LAPAS.	



UAB „SEPO NOVUS“ PADIDINTO TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IR TRIUKŠMO SKAIČIAVIMO TAŠKŲ 
SCHEMA 

 

 




