
UAB „SCAPA BALTIC“
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INFORMACIJA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS

I. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą):

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė;

Generalinis Direktorius Ramūnas Paražinskas   

Įmonės pavadinimas;

Uždaroji akcinė bendrovė „Scapa Baltic“ 

Adresas, telefonas, faksas ir t. t.;

Registracijos adres  as: Bijūnų g. 14, Kaunas Tel: +370 37 360765, Fax: +370 37 301262 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta –  J. Lukšos g. 6, Prienai

Adresas koresponde  ncijai: J. Lukšos g. 6, Prienai

2.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  dokumento  rengėjo

kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė;

Jonas Plauska, mob.: +37063008942 , info@alvinta.lt 

Įmonės pavadinimas;

Uždaroji akcinė bendrovė „Alvinta“ 

Adresas, telefonas, faksas ir t. t.;

Adresas: Drobės g. 66-206, Kaunas Tel. Fax.:+370 37 300816  

II. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį (-iuos) Lietuvos Respublikos

planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai  vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos

ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių

sąrašo  punktą  (-us)  atitinka  planuojama  ūkinė  veikla  arba  nurodant,  kad  atranka

atliekama  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio



aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas

(data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama  ūkinė  veikla  –  ūkinėje  veikloje  susidarančių  medienos  atraižų  deginimas

nuosavoje  katilinėje.  Ši  veikla  patenka  į  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos

poveikio  aplinkai  vertinimo įstatymo  2  priedo 11.2  punktą  „nepavojingų atliekų  naudojimas

energijai gauti ar šalinimas, išskyrus 1 priedo 9.7 punkte nurodytą veiklą “.

4.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  fizinės  charakteristikos:  žemės  sklypo  plotas  ir

planuojama  jo  naudojimo  paskirtis  ir  būdas  (būdai),  funkcinės  zonos,  planuojamas

užstatymo  plotas,  numatomi  statiniai,  įrenginiai  ir  jų  paskirtys,  numatomi  įrengti

giluminiai  gręžiniai,  kurių  gylis  viršija  300  m,  numatomi  griovimo  darbai,  reikalinga

inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos

energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojamos ūkinės veiklos vietos žemės sklypo unikalus Nr.  6943-0009-0055,  pagrindinė

naudojimo paskirtis –  kita,  naudojimo būdas –  pramonės  ir  sandėliavimo objektų teritorijos

(Valstybinės žemės nuomos sutarties kopija bei nekilnojamojo turto regisrto apie žemę kopija

pateikiama 3 priede). Bendras sklypo plotas –  1,2354 ha. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos

Respublika. Žemės sklypas yra išnuomotas UAB  „Scapa turtas“ (įm. kodas  304034953 pagal

2015-07-23 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 10SŽN-68 (susitarimo dėl valstybinės

žemės nuomos sutarties pakeitimo kopija pridedamas 3 priede). UAB „Scapa Baltic“ nuomojasi

0,7426 ha ploto sklypo dalį. 

      Žemės sklype yra pastatas siuvykla, kurio plotas 5265 kvadratinis metras. Šiame pastate yra

vykdoma pagrindinė įmonės veiklą – minkštųjų baldų gamyba. Šalia yra pastatas katilinė, kurio

plotas yra  43  kvadratiniai metrai, kuriame yra įrengtas katilas. Numatoma šiame katile kūrenti

gamybo metu susidarančias medienos atliekas (įvairias atraižas, medinius padėklus).Šias atliekas

taip pat planuojama atvežti  ir  iš  kitų įmonės padalinių.Pastatų nuomos sutarties bei išrašo iš

nekilnojamojo turto registro apie pastatus kopija pateikiama paraiškos 8 priede.

       Giluminių gręžinių įrengimas nenumatomas, griovimo darbai taip pat neplanuojami.

       Reikalinga infrastruktūra:

– Vandens tiekimas. Komunalinis vandentiekis įrengtas gamybiniame pastate. 

– Buitinių nuotekų tinklai. Yra vietinio nuotekų šalinimo tinklai.

– Lietaus  vandens  nuotekų  tinklai.  Teritorijoje  nėra  įrengtų  nuotekų surinkimo tinklų,

tačiau  planuojama  ūkinė  veikla  nepriskiriama  galimai  taršiai  teritorijai,  taigi  teršalų

išleidimas į aplinką su paviršinėmis nuotekomis nereglamentuojamas.

– Elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama per transformatorinių,  pastočių

kabelinių linijų tinklus iš Prienų miesto centralizuotų elektros tinklų.  



   5.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  pobūdis:  prdukcija,  technologijos  ir  pajėgumai

(planuojant  esamos  veiklos  plėtrą  nurodyti  ir  vykdomos  veiklos  technologijas  ir

pajėgumus.

        Planuojama ūkinė veikla - baldų gamybos metu susidarančių medienos atliekų panaudojimas

šiluminei energijai gauti.

Pagrindinė  įmonės  vykdoma  veikla  – minkštųjų  baldų gamyba  ir  prekyba.  Planuojamoje

ūkinėje veikloje numatoma gauti produkcija – šiluminė energija, įmonės patalpų šildymui

Įmonės  planuojama  ūkinė  veikla  atitinka  atliekų  naudojimo  būdus,  nurodytus  Lietuvos

Respublikos  aplinkos  ministro  1999-07-14  įsakymu  Nr.  217  patvirtintų  Atliekų  tvarkymo

taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2008, Nr. 67-2541; 2011, Nr. 57-2721) 4 priede: 

Atliekų naudojimo

R 1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti  

    Įmonė  planuoja  energijai  gauti  planuoja  naudoti  savo  ūkinėje  veikloje  susidarančias

nepavojingas  medienos  atliekas.  Numatoma  galimybė  atliekas  atsivežti  ir  iš  kitų  įmonės

padalinių. Per metus planuojama sudeginti  apie 60 t baldų gamybos metu susidarančių medienos

atliekų  03 01 05  (pjuvenos,  drožlės,  skiedros,  plokštės ir  kt.) bei  apie  5  t  medinės  pakuotės

atliekų 15 01 03. 

     Šiluminei energijai gaminti numatoma naudoti žemo slėgio vandens šildymo katilą „Kalvis-

320”.  Katilo našumas – 320 kW/h. Katilas  gali  būti  kūrenamas kietuoju kuru arba anglimis.

Katilo techninio paso kopija pateikiama paraiškos 4 priede. Per metus planuojama katilą naudoti

5040 val. Per metus numatoma pagaminti apie 1612800 kW šiluminės energijos.



1. lentelė. Planuojamų energijai gauti atliekų sąrašas ir projektiniai bei numatomi
atliekų tvarkymo kiekiai

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir
(ar) šalinti

Kodas 
pagal

Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1

priedą

Pavadinimas
Patikslintas
pavadinimas

Pavojingumas
pagal Atliekų

tvarkymo
taisyklių 2

priedą

Atliekų
paruošimo

naudoti ir (ar)
šalinti veiklos
kodas (D13,

D14, R12, S5)
ir pavadinimas
pagal Atliekų

tvarkymo
taisyklių 4

priedą

Projekti
nis

įrengini
o

našuma
s, t/m.

Didžiau
sias

numato
mas

paruošti
naudoti
ir (ar)
šalinti
atliekų
kiekis,

t/m.
1 2 3 4 5 6 7

030105

Pjuvenos,
drožlės, skiedros
medienos drožlių
plokštės ir fanera

Baldų gamybos
metu

susidarančios
medienos
atraižos

Nepavojinga

R 1 – iš
esmės

naudojimas
kurui arba

kitais būdais
energijai

gauti 

60 60

150103 Medinė pakuotė
Mediniai
padėklai

Nepavojinga 5 5

      6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir

pavojingų cheminių medžiagų ir  preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir

kategoriją);  radioaktyviųjų  medžiagų  naudojimas;  pavojingų  (nurodant  pavojingų  atliekų

technologinius srautus) ir nepavavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba

atliekų  tipą)  naudojimas;  planuojamos  ūkinės  veiklos  metu numatomas naudoti  ir  laikyti

tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

     Planuojamoje ūkinėje veikloje – šiluminės neregijos gamyba, numatomos naudoti žaliavos yra

įmonės baldų gamybos veikloje susidarančios medienos atliekos.  Informacija apie jas pateikta  1

lentelėje.

      Šiluminės energijos gamybai numatoma naudoti baldų gamybos metu susidarančias medienos

atliekas  (pjuvenas,  drožles,  skiedras,  plokštes  ir  kt).  Plokštes  tiekia  UAB „Baltwood“.  Pagal  šios

įmonės  duomenis  plokštės  sudėtyje  yra  fenolio  formaldehido  dervos  PF-3014  nuo  0,5  iki  0,2

procentų,  kur  laisvo  formaldehido  kiekis  mažiau  už  0,8mg/100g.  Esant  produkto  sudėtyje

formaldehido daugiau kaip  0,2  procentus,  jis klasifikuojamas kaip pavojingas (Xn – dirginantis,

R43-  gali sukelti alergiją susilietus su oda). Kadangi remiantis saugos duomenų lapo informacija

plokštės sudėtyje esančio formaldehido koncentracija yra mažesnė už ribinę (0,2%),  nurodytą LR

aplinkos ir sveikatos ministrų 2000 metų gruodžio 19 dienos įsakymo Nr. 532/742 “Dėl pavojingų

cheminių  medžiagų  ir  preperatų  klasifikavimo  ir  ženklinimo  tvarkos“  ir  jį  keitusio  įstatymo



pakeitimo  1 priede, todėl formaldehidas nesukels dirginim, dėl kurių atliekos taptų pavojingomis.

UAB „Baltwood“ produkto sudėties deklaracijos kopija pateikiama paraiškos 5 priede.

      7.  Gamtos  išteklių  (naturalių  gamtos  komponentų),  visų  pirma  vandens,  žemės,

dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

       Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimas planuojamoje ūkinėje veikloje

nenumatomas.

            8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

Informacija apie naudojamas energijos išteklius pateikiama 2 lentelėje.

Eil.
Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pa-
vadinimas

Planuojamas  naudoti
kiekis,  matavimo  vnt.
(t, m3 ar kt. per metus)

Kiekis vienu metu sau-
gomas vietoje, saugoji-
mo būdas

1. Dyzelinis kuras 6800 l/m 200 l statinės

2. Benzinas 370 l/m 100 l kanistrai

3. Dujos 4200 l/m -

      9.  Pavojingų,  nepavojingų  ir  radioaktyvių  atliekų  susidarymas,  nurodant,  atliekų

susidarymo vietą,  kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis  arba atliekų tipas),

preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Šiluminės  energijos  gamybos  metu  susidarančios  atliekos  pateiktos  3 lentelėje.  Įmonės

pagrindinėje šiuo metu vykdomoje ūkinėje veikloje (baldų gamyba) susidarančios atliekos pateiktos

4 lentelėje. Šiluminės energijos metu bei ūkinėkje veikloje susidarančios atliekos atiduodamos galu-

tiniams šių atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos įmonės teritorijoje yra laikomos ne ilgiau kaip

šešis mėnesius, nepavojingos – ne ilgiau kaip vienerius metus.

3. lentelė. Šiluminės energijos gamybos metu susidarančios atliekos. 

Atliekų apdorojimo (ardymo) metu susidarančios atliekos

Kodas pagal
atliekų taisyk-

lių 1 priedą

Pavadinimas Patikslintas pava-
dinimas

Pavojingumas pa-
gal atliekų tvarky-

mo taisyklių 2
priedą

Kiekis t/m

10 01 01 Dugno pelenai, šla-
kas ir garo katilų
dulkės (išskyrus

garo katilų dulkes,

Pelenai Nepavojinga 2



nurodytas 100104) 

       Ūkinės veiklos metus susidarančios atliekos.

Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos

Kodas pagal
atliekų taisyk-

lių 1 priedą

Pavadinimas Patikslintas pava-
dinimas

Pavojingumas pa-
gal atliekų tvarky-

mo taisyklių 2
priedą

Kiekis t/m

150202* Absorbentai, filtrų
medžiagos

(įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepa-
lų filtrus), pašluos-

tės, apsauginiai
drabužiai, užteršti
pavojingomis che-
minėmis medžia-

gomis 

Absorbentai, filtrų
medžiagos

(įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepa-
lų filtrus), pašluos-

tės, apsauginiai
drabužiai, užteršti
pavojingomis che-
minėmis medžia-

gomis 

H14 - ekotoksiška 1

200301 Mišrios komunali-
nės atliekos

Administracijoje
susidarančios bui-

tinės atliekos

Nepavojinga 2

030105 Pjuvenos,  drožlės,
skiedros  medienos
drožlių  plokštės  ir
fanera

Baldų gamybos
metu sisidarančios
medienos atraižos

Nepavojinga 60

150103 Medinė pakuotė Mediniai padėklai Nepavojinga 5

040222 Perdirbto tekstilės
pluošto atliekos

Perdirbto tekstilės
pluošto atliekos

Nepavojinga 50

150101 Popieriaus ir karto-
no pakuotės

Kartoninės dėžės Nepavojinga 5

150102 Plastikinė pakuotė Plastikinė pakuotė Nepavojinga 15

150104 Metalinė pakuotė Metalinė pakuotė Nepavojinga 5

200101 Popierius ir karto-
nas

Popierius ir karto-
nas

Nepavojinga 3

200121* Dienos šviesos
lempos

Lempos H14 - ekotoksiška 0,5



      Radioaktyvių atliekų susidarymas ūkinėje veikloje nenumatomas.

           10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis.

Ūkinės veiklos objekte vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms, taigi susidaro tik bui-

tinės nuotekos. Per metus sunaudojama apie 600 m3 vandens, taigi tiek pat susidaro ir buitinių nuo-

tekų, kurios išleidžiamos į UAB “Prienų vandenys” eksploatuojamus kanalizacijos tinklus. Sutarties

kopija pateikiama 6 priede. Kadangi veikloje gamybinių nuotekų nesusidaro, tai ir teršalai su nuote-

komis neišleidžiami. Ūkinės veiklos objektas nepriskiriamas galimai teršiamai teritorijai, taigi pa-

viršinių nuotekų surinkimas nėra reglamentuojamas. Paviršinės nuotekos nuo stogų (apie 0,530 ha)

susigeria į šalia teritorijos esančias žaliąsias vejas. 

     11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas,

preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

      Ūkinėje veikloje cheminės taršos susidarymas nenumatomas.

    12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir ne-

jonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

     Ūkinėje veikloje nenaudojama triukšmą skleidžianti įranga, pagrindinė ūkinė veikla  (baldų ga-

myba) ir planuojama ūkinė veikla (šiluminės energijos gamyba) vykdoma patalpoje. Pagal šioje te-

ritorijoje 2014 metų balandžio 17 dieną atliktus profesinės rizikos vertinimą, ūkinės veiklos kelia-

mas triukšmas neviršija higienos normoje HN33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustaytų ribinių triukšmo verčių. Profesinės

rizikos vertinimo protokolo kopija pateikiama 7 priede. Transporto priemonės važinėja darbo dieno-

mis darbo valandomis nuo 7 iki 19 val. Pagal minėtą higienos normą triukšmo normatyvai šiuo pa-

ros metu yra didžiausi ir nėra viršijami. Esant poreikiui bus atlikti triukšmo lygio matavimai jautrio-

se vietose.

   13. Biologinės taršos susidarymas (pvz. patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organiz-

mai) ir jos prevencija.

       Ūkinėje veikloje biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

      14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių (pvz., gaisrų,

didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų) ir (arba) susi-

dariusių ekstremalių situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita: ekstremalių įvy-

kių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir prevencija.



       Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių situacijų yra nedidelė. Pla-

nuojama imtis visų įmanomų prevencinių priemonių. Siekiant išvengti gaisro pavojaus darbuoto-

jams draudžiama rūkyti, jungti elektros prietaisus vietose, kur vykdoma ūkinė veikla. Yra įrengta

speciali rūkymo vieta bei buitinės patalpos darbuotojų poreikiams tenkinti. Gamybinėse patalpose

yra įrengtos gaisro gesinimo priemonės. 

      Ekstremalių situacijų galimybė taip pat yra nedidelė, nes šalia ūkinės veiklos vykdymo vietos

nėra upių, kurios galėtų patvinti, yra seismiškai neaktyvioje zonoje.

   15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ir oro užterštu-

mo).

      Planuojama ūkinė veikla žmonių sveikatai įtakos neturės.

      16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės

aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz. pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose te-

ritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

      Ūkinės veiklos vykdymo vietoje nenumatyta plėtra gretimose teritorijose. Veikla bus vykdoma

pramonėnėje miestelio dalyje, kur plėtros galimybės ar sąveika su kita vykdoma veikla yra ribota.

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

      Ūkinę veilą planuojama pradėti gavus visus reikiamus leidimus. Kadangi nenumatoma statyti

statinių ar atllikti kitų laiko reikalaujančių darbų, veiklos vykdymo etapai nenumatomi. Veikos eks-

ploatacijos laikas neterminuotas.

      III. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

      18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius viene-

tus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kai-

mas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybė-

mis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pa-

teikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija,  planų mastelis pasirenkamas atsižvel-

giant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dy-

džius);  informacija apie teisę  valdyti,  naudoti  ar disponuoti planuojamos teritorijos  žemės

sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas,

jei parengtas.

        Planuojamos ūkinės veiklos teritorija J. Lukšos g. 6, Prienai, Prienų rajono savivaldybė.

     Planuojamos ūkinės veiklos vietos žemės sklypo unikalus Nr. 6943-0009-0055, pagrindinė nau-

dojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (Valstybi-



nės žemės nuomos sutarties kopija pateikiama 3 priede). Bendras sklypo plotas – 1,2354 ha. Žemės

sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. Žemės sklypas yra išnuomotas UAB „Scapa turtas“ (įm.

kodas 304034953 pagal 2015-07-23 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 10SŽN-68 (susi-

tarimas  dėl  valstybinės  žemės  nuomos  sutarties  pakeitimo  pridedamas  3 priede).  UAB „Scapa

Baltic“ nuomojasi 0,7426 ha ploto sklypo dalį. 

      Žemės sklype yra pastatas siuvykla, kurio plotas  5265 kvadratinis metras. Šiame pastate yra

vykdoma pagrindinė įmonės veiklą – minkštųjų baldų gamyba. Šalia yra pastatas katilinė, kurio plo-

tas yra 43 kvadratiniai metrai, kuriame yra įrengtas katilas. Numatoma šiame katile kūrenti gamybo

metu susidarančias medienos atliekas (įvairias atraižas,  medinius padėklus).Šias atliekas taip pat

planuojama atvežti ir iš kitų įmonės padalinių.Pastatų nuomos sutarties bei išrašo iš nekilnojamojo

turto registro apie pastatus kopija pateikiama paraiškos 8 priede.

      Žemėlapis su pažymėta ūkinės veiklos vieta pateiktas 2 priede. Žemės sklypo planas pateiktas 1

priede. 

     19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ar gretimų sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas

ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai),

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis)

pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą,

urbanizuotas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus sta-

tinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto

ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

      Planuojamos ūkinės veiklos vietos žemės sklypo unikalus Nr.  6943-0009-0055,  pagrindinė

naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (Valsty-

binės žemės nuomos sutarties kopija pateikiama 3 priede). Teritorijoje esančių pastatų paskirtis –

gamybos, pramonės.

   Arčiausiai  ūkinės veiklos objekto yra įsikūrusi bitininkystės reikmenimis prekiaujanti įmonė

UAB „Wilara“ (148 m į šiaurės rytų pusę), logistikos paslaugas teikianti įmonė UAB „Aukstada“

(178 m į pietryčius) ir kelios prekybos bei logistikos paslaugas teikiančios įmonės.

    Arčiausiai esantis nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos gyvenamasis kvartalas yra rytų krypti-

mi  460 m atstumu.  Kvartale vyrauja mažaaukščiai gyvenamieji namai, esantys privačiose namų

valdose. Atstumas iki arčiausių visuomeninės paskirties pastatų (Prienų kultūros ir sporto centras)

yra apie 460 m nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. 

       Vietovės infrastruktūra:

Vandens tiekimas. Komunalinis vandentiekis įrengtas gamybiniame pastate. 

Buitinių nuotekų tinklai. Yra vietinio nuotekų šalinimo tinklai.



Lietaus  vandens  nuotekų  tinklai.  Teritorijoje  nėra  įrengtų  nuotekų  surinkimo  tinklų,  tačiau

planuojama ūkinė veikla nepriskiriama galimai taršiai teritorijai, taigi teršalų išleidimas į aplinką su

paviršinėmis nuotekomis nereglamentuojamas.

Elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama per transformatorinių,  pastočių kabelinių

linijų tinklus iš Prienų miesto centralizuotų elektros tinklų.  

     20.  Informacija  apie  eksploatuojamus ir  išžvalgytus  žemės  gelmių telkinių  išteklius

(naudingas  iškasenas,  gėlo  ir  mineralinio  vandens  vandenvietes),  įskaitant  dirvožemį;

geologinius  procesus  ir  reiškinius  (pvz.,  erozija,  sufozija,  karstas,  nuošliaužas),  geotopus,

kurių  duomenys  kaupiami  GEOLIS  (geologijos  informacijos  sistema)  duomenų  bazėje

(https://epaslaugos.am.lt).

      Ūkinės veiklos objekte nenumatoma eksploatuoti žemės gelmių telkinių išteklius. Geologiniai

procesai ir reoiškiniai, geotopai ūkinės veiklos objekte pastebėti nebuvo. 

     21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos

kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis

CM/Rec  (2008-02-06)3  valstybėms  narėms  dėl  Europos  kraštovaizdžio  konvencijos

įgyvendinimo  gairių  nuostatomis,  Lietuvos  kraštovaizdžio  politikos  krypčių  aprašu

(http:www.am.lt/VI/index.php  #  a/  12929)  ir  Lietuvos  Respublikos  kraštovaizdžio  erdvinės

struktūros  įvairovės  ir  jos  tipų  identifikavimo  studija  (http://www.am.lt/VI/article.php  3?

article_id  =13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės

struktūros  išskirtos  studijoje  pateiktame  Lietuvos  kraštovaizdžio  vizualinės  struktūros

žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis

dominantiškumas yra a, b, c.

    Ūkinės veiklos objektas yra Deltos agrarinio kraštovaizdžio zonoje. Horizontalioji biomorfotopų

stuktūra – koridorinė. Plotu vyraujantys kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – miškingas,

mažai  urbanizuotas  kraštovaizdis.  Veiklos  objekto  teritorija  Lietuvos  kraštovaizdžio  vizualinės

struktūros žemėlapyje pažymėta V3H2 indeksu, jos vizualinis dominantiškumas – a.

    22.  Informacija  apie  saugomas teritorijas  (pvz.,  draustiniai,  parkai  ir  kt.),  įskaitant

Europos tinklo „Natuta 2000” teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų

valstybės  kadastras)  duomenų  bazėje  (http://stk.vstt.lt)  ir  šių  teritorijų  atstumus  nuo

planuojamos  ūkinės  veiklos  vietos  (objekto  ar  sklypo,  kai  toks  suformuotas,  ribos).

Pridedama  Valstybės  saugomų  teritorijų  tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos  Poveikio

reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės

aktų reikalavimus.

https://epaslaugos.am.lt/
http://stk.vstt.lt/
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929


       Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 metų rugpjūčio 19 dienos įsakymą Nr. V-586

“Dėl  sanitarinių  apsaugos  zonų  ribų  nustatymo  ir  rėžimo  taisyklių  patvritinimo“  planuojamai

ūkinei veiklai sanitarinė apsaugos zona nenustatyta.

      Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietoje saugomų teritorijų, apsaugos zonų nėra, įmonės

teritorija  su  jomis  nesiriboja.  Ūkinės  veiklos  vietoje  natūralių  saugomų  gamtinių  ar  dirbtinių

biotopų (buveinių) nėra. Arčiausiai veiklavietės esančios saugomos teritorijos nustatomos pagal

Saugomų teritorijų valstybės kadastrą (žr. pav.).

Pagal Lietuvos Saugomų teritorijų kadastro duomenis, arčiausiai planuojamos ūkinės

veiklos vietos yra viena saugoma teritorija:

Saugomų
teritorijų
(objektų)

pavadinimas

Duomenys saugomų teritorijų valstybės
kadastre

Atstumas nuo
planuojamos

ūkinės veiklos
vykdymo vietos

Nemuno kilpų
regioninis parkas

Identifikavimo kodas 0700000000024 
Reikšmė – regioninis;
Steigimo  tikslas  –  išsaugoti  unikalų  Didžiųjų
Nemuno  kilpų  ir  Punios  šilo  kraštovaizdį,  jo
gamtinę  ekosistemą  bei  kultūros  paveldo
vertybes 
Steigimo data: 1992-09-24

0,480 km
(pietvakarių kryptimi)

Didžiųjų Nemuno
kilpų hidrografinis

draustinis 

Identifikavimo kodas 0210300000071  
Pobūdis- gamtinis;
Rūšis – hidrografinis;
Reikšmė – konservacinio prioriteto funkcinė 
zona – draustinis;
Steigimo  tikslas  – saugoma  visoje  ledyninio
reljefo  paplitimo  zonoje  unikalaus  pobūdžio
bei  masto  Didžiųjų  Nemuno  kilpų  (Punios,
Balbieriškio,  Prienų  ir  Birštono)  hidrografinė
struktūra 
Steigimo data: 2008-06-11

0,480 km
(pietvakarių kryptimi)

Kitų  saugomų  teritorijų  (objektų)  atstumas  nuo  planuojamos  ūkinės  veiklos  vietos  yra  nutolę

daugiau nei 5-6 kilometrus. Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, saugomų teritorijų

(objektų) gamtosauginiai tikslai nebus pažeidžiami.

Pagal  teisės  aktų  reikalavimus  ūkinės  veiklos  objektui  poveikio  reikšmingumo  „Natura  2000”

teritorijoms nereikalinga. 

    23. informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos rėžimą; pievas, pelkes,

vandens  telkinius  ir  jų  apsaugos  zonas,  juostas,  jūros  aplinką  ir  kt.;  biotopų  buveinėse

esančias  saugomas  rūšis,  jų  augavietes  ir  radavietes,  kurių  informacija  kaupiama  SRIS

(saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt), jų atstumą

https://epaslaugos.am.lt/


nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir

biotopų buferinių pajėgumų (biotopų atsparumo pajėgumas).

   Arčiausia ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija – Mačiūnų miškas, kuri randasi 2,6 km rytų

kryptimi  nuo planuojamos ūkinės  veiklos  vietos  bei  Žvėrinčio  miškas,  kuris  yra  apie  730 m į

pietvakarius nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.

     24.  Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių

zonas,  potvynių  zonas,  karstinį  regioną,  gėlo  ir  mineralinio  vandens  vandenvietes,  jų

apsaugos zonas ir juostas ir pan.

     Į ūkinės veiklos objekto teritoriją nepatenka jautrios aplinkos apsaugos požiūriu teritorijos.

    25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma

projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenus turimi.

     Duomenų, apie teritorijos taršą praeityje nėra.

    26.  Informacija  apie tankiai  apgyvendintas  teritorijas  ir  jų atstumą nuo planuojamos

ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

     Prienų mieste 2015 m.  pradžioje  gyveno apie  29300 gyventojų  (pagal  Lietuvos statistikos

departamento išankstinius duomenis,  http://www.stat.gov.lt). Nuo planuojamos veiklos vykdymo

vietos ( J. Lukšos g. 6, Prienai, Prienų rajono savivaldybė)  arčiausia urbanizuota teritorija randasi

rytų kryptimi 460 m atstumu. 

  27.  Informacija  apie  vietovėje  esančias  nekilnojamąsias  kultūros  vertybes,  kurios

registruojamos  Kultūros  vertybių  registre  (http://kvr.kpd.lt/heritage),  ir  jų  atstumą  nuo

planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks formuojamas, ribos).

Ties ūkinės veiklos vieta arčiausiai randasi trys nekilnojamosios kultūros vertybės:

Nekilnojamoji kultūros

vertybė
Aprašymas

Atstumas nuo

planuojamos ūkinės

veiklos vykdymo vietos

Prienų karinis miestelis

Adresas: Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav. 

Unikalaus objekto kodas: 28258 ;

Objekto tipas: valstybės saugomas;

Vertingosios savybės: Prienų karinis miestelis - įsteigtas

kareivinių kompleksas, skirtas dislokuoti 5-jam DLK 

Kęstučio pulkui ir 3 artilerijos divizionams 

Įregistravimo registre data: 2003-12-31.

50 m

(pietryčių kryptimi)

Prienų, Bagrėno pilkapių

vieta 

Adresas: Kęstučio g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav. 

Unikalaus objekto kodas: 16265 ;

Objekto tipas: pavienis objektas (regioninis);

Reikšmingumas: regioninis;

520 m

(vakarų kryptimi)

http://kvr.kpd.lt/heritage
http://www.stat.gov.lt/


Vertingosios savybės: žemės ir jos paviršiaus elementai 

- reljefas 

Įregistravimo registre data: 1993-05-26 

      Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenis, arčiausiai ties planuojamos ūkinės

veiklos  vieta  ( J.  Lukšos  g.  6,  Prienai,  Prienų rajono savivaldybė)  esantiems  kultūros  vertybių

objektams nėra nustatytos nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zonos (vizualinės

ir  fizinės  apsaugos  zonos),  tai  yra  –  nėra  nustatytos  greta  saugomų  kultūros  paveldo  vietovių

esančios teritorijos žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios

sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo

neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio. Vietovėms  taip pat nėra nustatytas žmogaus

veiklos  neigiamą  poveikį  švelninanti  tarpinės  apsaugos  zonos,  kaip  numato  Lietuvos  Respublikos

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; aktuali redakcija nuo 2013-

10-24).

Kadangi  nėra  nustatytos  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  individualios  apsaugos  zonos,  tai

vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1992-05-12  nutarimu  Nr.  343  patvirtintomis

Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija nuo

2012-09-23), gali būti taikomos normatyvinės apsaugos zonos (nustatytos šių sąlygų XIX skyriuje):

apsaugos  nuo  fizinio  poveikio  -  50  metrų  ir  vizualinės  apsaugos  -  500  metrų.  Atsižvelgiant  į

planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir atstumą, gretimoms nekilnojamosioms kultūros vertybėms

neigiamas  poveikis  nenumatomas,  kadangi  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  kraštovaizdžiui  ar

optimaliai jų apžvalgai planuojama ūkinė veikla poveikio neturėtų.

 IV. Galimo poveikio aplinkai rūšis ir apibūdinimas.

  28.1.  Poveikis  gyventojams  ir  visuomenės  sveikatai,  įskaitant  galimą  neigiamą  poveikį

gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl

fizikinės,  cheminės,  biologinės  taršos  (atsižvelgiant  į  foninį  užterštumą)  ir  kvapų  (pvz.,

vykdant  veiklą  susidarys  didelis  oro  teršalų  kiekis  dėl  kuro  naudojimo,  padidėjusio

transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos

darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai.

      Ūkinės  veiklos  poveikis  gyventojams  ir  visuomenės  sveikatai  nenumatomas,  nes  veikla

neįtakoja gyvenvietės transporto srauto, oro taršos dėl kuro naudojimo, triukšmo ar kvapų lygio.

Statybos  objekto teritorijoje taip pat  nenumatomos.  Veikla  turės teigiamą poveikį   vietos darbo

rinkai, nes bus sukurtos darbo vietos.



   28.2. Poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų

užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rėžimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas

natūralių  buveinių  tipų  plotų  sumažėjimas,  saugomų  rūšių,  jų  augaviečių  ir  radaviečių

išnykimas  ar  pažeidimas,  galimas  neigiamas  poveikis  gyvųnų  maitinimuisi,  migracijai,

veisimuisi ar žiemojimui.

     Ūkinė veikla poveikio biologinei įvairovei neturės. Veikla bus vykdoma pramoninėje miestelio

dalyje.

    28.3.  Poveikis žemei ir dirvožemiui,  pavyzdžiui,  dėl  numatomų didelės apimties žemės

darbų (pvz.,  kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesimas); gausaus

gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo.

      Planuojama ūkinė veikla  poveikio žemei ar dirvožemiui  neturės,  nes nenumatoma didelės

apimties žemės darbų, gausaus gamtos išteklių naudojimo.

      28.4. Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio

vandens kokybei, hidrologiniam rėžimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai.

      Planuojama ūkinė veikla poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai neturės, veikla

bus vykdoma miestelio pramoninėje dalyje.

    28.5.  Poveikis  orui  ir  vietovės  meteorologinėms sąlygoms (pvz.,  aplinkos oro kokybei,

mikroklimatui).     

        Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš stacionaraus oro taršos

šaltinio – katilo. Duomenys apie išmetamus teršalus bei stacionarų oro taršos šaltinį pateikiami 9

priede, ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas pateikiamas 10

priede.

      28.6. Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosios kultūros ar

kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų

keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas).

      Ūkinė veikla poveikio kraštovaizdžiui neturės, reljefo formų keitimas nenumatomas.

   28.7.  Poveikis  materialinėms  vertybėms  (pvz.,  nekilnojamojo  turto  (žemės,  statinių)

paėmimas,  poveikis  statiniams  dėl  veiklos  sukeliamo  triukšmo,  vibracijos,  numatomi

apribojimai nekilnojamajam turtui).

    Ūkinė  veikla  poveikio  materialinėms  vertybėms  neturės,  nekilnajamojo  turto  pokyčiai  ar

apribojimai nenumatomi.



      28.8. Poveikis kultūros paveldui (pvz. dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos,

šilumos, spinduliuotės).

      Ūkinės veiklos poveikis kultūros paveldui nenumatomas.

      29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveika.

      Reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nenumatomas.

      30.  Galimas  reikšmingas  poveikis  28  punkte  nurodytiems  veiksniams,  kurį  lemia

planuojamos  ūkinės  veiklos  pažeidžiamumo  rizika  dėl  ekstremalių  įvykių  (pvz.  didelių

avarijų) ir (arba) eksptremalių situacijų (nelaimių).

        Reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį galėtų lemti planuojamos

ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika nenumatomas.

        31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

         Ūkinė veikla reikšmingo tarpvalstybinio poveikio neturės.

     32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma

imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Siekiant  išvengti  neigiamo  poveikio  aplinkai  ūkinė  veikla  bus  vykdoma  laikantis  jai

keliamų teisės aktų reikalavimų. 

       Siekiant išvengti gaisro pavojaus darbuotojams draudžiama rūkyti, jungti elektros prietaisus

vietose, kur yra yra vykdoma gamybinė veikla. Yra įrengta speciali rūkymo vieta bei buitinės patal-

pos darbuotojų poreikiams tenkinti.



PRIEDŲ SĄRAŠAS

1. Žemės sklypo planas – 1 psl.

2. Žemėlapis su pažymėta veiklos vieta – 1 psl.

3. Valstybinės  žemės  nuomos  sutarties,  susitarimo  dėl  valstybinės  žemės  nuomos  sutarties

pakeitimo, nekilnojamojo turto regisrto apie žemę kopija – 9 psl.

4. Katilo techninio paso kopija – 15 psl.

5. UAB „Baltwood“ produkto sudėties deklaracijos kopija – 9 psl.

6. Sutarties su UAB “Prienų vandenys“ kopija – 2 psl.

7. Profesinės rizikos vertinimo protokolo kopija – 2 psl.

8. Pastatų nuomos sutarties bei išrašo iš nekilnojamojo turto registro apie pastatus kopija – 11

psl.

9. Duomenys apie išmetamus teršalus bei stacionarų oro taršos šaltinį- 3 psl.

10. Ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas – 30 psl.

Viso – 82 psl.


