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nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas 

19 
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urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus 
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įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, 

svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis 

svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, 

vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, 

Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms 

dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis 
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būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar 

netiesioginis);poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių 

migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, 

trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas 

gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį 

poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės 

veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens 

šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą 

ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti 

reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią: 
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kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio 
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29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba 

kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų 

suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, 

saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis 

gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui 
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29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai 

planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 2000“ 

teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų 

rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 

įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. 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“, 

turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar 

saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos 

ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai 

reikšmingumo 

30 

29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl 

numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); 

gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo 
30 
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http://www.infolex.lt/ta/124089
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psl. 6 

 

jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, 

navigacijai, rekreacijai) 
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30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai. 31 

31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia 

planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių 

pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų) 
31 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai 32 

33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti 

jam kelią 
32 

DEKLARACIJA  33 

 PRIEDAI  

1 Įmonės registracijos pažymėjimas 

2 Nuomos sutarties kopija 

3 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašo kopija 

4 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašo kopija 

5 Paviršinių nuotekų valymo įrenginių sutarties kopija 

6.1. 

6.2. 
Nuotekų surinkimo-išleidimo schema 

7 Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai 

8 Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, 

apskaičiavimas  

9 Atmosferos teršalų skaičiavimai iš metalo pjovimo dujomis  

10 Žemės sklypo planas 
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

ORGANIZATORIŲ 

 

1.    Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, 

pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas). 

UAB „Už bokšto“,įmonės kodas 302839349, įmonės registracijos pažymėjimas pateiktas priede 1 

įmonės adresas: Melioratorių g. 8, LT-97137 Kretinga 

Kontaktinis asmuo: Direktorius Arvydas Sireikis, tel. 8-616-15114, el.p. uzboksto@gmail.com 

 

2.     Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo 

kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. 

paštas). 

MB „Ekuvos projektai“ į.k. 303127575, Liepų g. 64-428, LT-92101, Klaipėda, EKO projektų 

vadovė Jurgita Eglinskė, tel.8 615 12367, el.p.: ekuvosprojektai@gmail.com 

 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo 

teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą(-us)) 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste - PŪV) pavadinimas – Atliekų tvarkymo 

veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų 

kiekiai, koreguojamas tvarkomų atliekų sąrašas pridedant Švino akumuliatorius (atliekos 

kodas – 160601*)).  

Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2017-06-27 Nr. XIII-529 (TAR 2017, 2017-11562) 2 

priedo p. 14. „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka 

dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks 

keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir 

technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 

(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos 

keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 

10 punkte nurodytus atvejus“. 

 

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, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. 

inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo 

komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas. 

UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 metų, anksčiau šioje vietoje 

analogišką veiklą vykdė UAB „Torlina“. Ūkinė veikla vykdoma 0,4919 ha ploto betonuotoje 

aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m2 ploto kitos paskirties pastate (Unik.Nr. 5697-

5021-9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – 

Kita (Komercinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas 

Lietuvos Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už 

bokšto” aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojsi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos 

sutarties kopija pateikta priede 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

(pastatų) išrašo kopija pateikta priede 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

(žemės sklypo) išrašo kopija pateikta priede 4. Griovimo, statybos darbų ar inžinėrinės 

mailto:ekuvosprojektai@gmail.com
http://www.infolex.lt/ta/8801
http://www.infolex.lt/ta/8801
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infrastruktūros pakeitimų nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų 

tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų 

kiekiai), bus vykdomas ant jau įrengtos aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. 

maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą. Kretingos miesto situacijos schema pateikta pav. 1. 

 

 
 

1 pav. Kretingos miesto situacijos schema 
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2 pav. Melioratorių g. 8, Kretinga žemės sklypo planas 

 

1. Zinaidai Vainorienei nuomos teinsę priklausanti žemės sklypo dalis 

2. UAB „Už bokšto” nuomojama žemės sklypo dalis 
 

 

 
 

3 pav. UAB „Už Bokšto” funkcinės zonos 
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UAB „Už bokšto“ teritorijoje yra šios funkcinės zonos: 

Situacija  Funkcinės zonos pavadinimas  Zonos Nr. 

Esama  Juodųjų metalų laikymo zona  1 

Esama  Spalvotųjų metalų laikymo zona 2 

Esama  Rūšiavimo zona 3 

Esama  Pavojingų atliekų laikymo zona (konteineris) 4 

Esama  Akumoliaturoų laikymo zona (konteineris) 5 

Esama  Svarstyklių zona 6 

Esama  Atliekų priėmimo zona 7 

Esama  EEĮ laikymo zona (konteineris) 8 

Esama  Naudotų padangų laikymo zona 9 

Esama  Buitinės ir administracinės patalpos 10 
 

 

  Naujai projektuojami statiniai/technologinė įranga:  

  Naujų statinių ar technologinės įrangos neprojektuojama ir neplanuojama, kadangi šioje vietoje 

veikla vykdoma nuo 2005 metų ir naujų statinių ar technologinės įrangos poreikio nėra. Išplečiant 

atliekų tvarkymo veiklą didinamos atitinkamos fukcinės zonos. 

Funkcinės zonos 

pavadinimas  

Buvęs plotas Padidintas plotas Informaciją apie zonos paskirtį ir įrengimą 

Juodųjų metalų 

laikymo zona  

Bendras plotas 

apie 550 m2  

Bendras plotas 2200 m2 

(dvi zonos atitinkamai 

1600 m2 ir 600 m2) 

Zona skirta juodojo metalo laužo laikymui. Dvi 

zonos įrengtos 0,4919 ha. ploto betonuotoje 

aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 

0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

Zonos kaip ir visa aikštelė padengta skysčiams 

nelaidžia danga, nuo kurios paviršinės nuotekos 

surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. 

Spalvotųjų metalų 

laikymo zona 

Bendras plotas 

apie 80 m2 

Bendras plotas 230 m2 (1 

zona pastato viduje apie 80 

m2, dvi zonos lauke 30 m2 

ir 120 m2) 

Zona skirta spalvotojo metalo laužo laikymui. Dvi 

zonos įrengtos 0,4919 ha. ploto betonuotoje 

aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), o viena zona 

262,58 m2 ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-9019), 

esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 

5634/0008:391). Atviroje aikštelėje esančios zonos 

kaip ir visa aikštelė padengta skysčiams nelaidžia 

danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos 

ir pagal sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiuose.  

Rūšiavimo zona Plotas 90 m2 Zona skirta priimto metalo laikymui ir rūšiavimui. 

Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje 

(Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. 

žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). Zona kaip 

ir visa aikštelė padengta skysčiams nelaidžia danga, 

nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal 

sudarytą sutartį valomos paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiuose. 

Pavojingų atliekų 

laikymo zona 

(konteineris) 

1 zona, kurios 

plotas 4 m2 

1 zona, kurios plotas 4 m2 Zona skirta ūkinės veiklos metu susidariusių 

pavojingų atliekų laikymui. Zonoje atliekų laikymui 

pastatyti sandarūs konteineriai ir talpos, 

užtikrinančios, kad pavojingos atliekos nepateks į 

aplinką. Atliekų laikymo talpos ir konteineriai 

pažymėti pagal reikalavimus, taip leidžiant 

indentifikuoti laikomas atliekas. Zona įrengta 

0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 

5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės 
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sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

Akumuliatorių 

laikymo zona 

(konteineris) 

1 zona, kurios 

plotas apie 2 m2 

1 zona, kurios plotas apie 

10 m2 

Zona skirta ūkinės veiklos metu susidarančių ir 

priimamų švino akumuliatorių laikymui. 

Akumuliatorių laikymui pastatyti 2-4 vnt. spec. 

konteinerių skirtų švino akumuliatorių laikymui. 

Zona įrengta po stogine, esančia esančioje 0,5555 

ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

Svarstyklių zona Anksčiau išskirta 

nebuvo 

Svarstyklių plotas apie 33 

m2 

Zonoje įrangtos svarstyklės, kuriomis sveriamos 

priimamos ir išvežamos atliekos. Svarstyklės 

metrologiškai patikrintos ir turi tai patvirtinantį 

dokumentą. Zona įrengta 0,4919 ha. ploto 

betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), 

esančioje 0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 

5634/0008:391). 

Atliekų priėmimo 

zona 

Anksčiau išskirta 

nebuvo 

Svarstyklių plotas apie 60 

m2 

Zona skirta priimtų atliekų patikrai ir iškrovimui 

(atliekos iškraunamos rankomsi arba krautuvu). 

Esant poreikiui atliekos gali būti išverčiamos tiesiai 

į atitinkamas atliekų laikymo zonas. Zona įrengta 

0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 

5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. žemės 

sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

EEĮ laikymo zona 

(konteineris) 

1 zona, kurios 

plotas apie 15 m2 

1 zona, kurios plotas apie 

15 m2 

Zonos skirta priimtų EEĮ laikymui iki perdavimo 

kitiems atliekų tvakytojams. Atliekos laikomos 

uždarame konteineryje, kuris pastatytas  betonuotoje 

aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 

0,5555 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

Naudotų padangų 

laikymo zona 

1 zona, kurios 

plotas apie 8 m2 

1 zona, kurios plotas apie 8 

m2 

Zona skirta ūkinės veiklos metu susidarančių 

padangų laikymui. Padangos laikomos atviroje 

teritorijoje, sukrautos rietuvėmis viena ant kitos. 

Zona įrengta 0,4919 ha. ploto betonuotoje aikštelėje 

(Unik.Nr. 5697-5021-9036), esančioje 0,5555 ha. 

žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391). 

Buitinės ir 

administracinės 

patalpos 

Anksčiau išskirta 

nebuvo 

1 zona, kurios plotas apie 

180 m2 

Zona skirta darbuotojų ir administracijos reikmėms. 

Zona įrangta 262,58 m2 ploto pastate (Unik.Nr. 

5697-5021-9019), esančioje 0,5555 ha. žemės 

sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391) 

 

  5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant 

esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus). 

PŪV tiesiogiai susijusi su  šiuo metu vykdoma UAB “Už bokšto“ veikla t.y. Atliekų tvarkymo 

veikla. 
 

Šiuo metu UAB ”Už bokšto” vykdo nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą – 1070 t/metus, 

vienu metu laikoma iki 267,5 t. atliekų (neskaitant ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų).  

Planuojamos veiklos pobūdis ir pajėgumai: 

1. Planuojama išplėsti atliekų tvarkymo veiklą padidinant metinį sutvarkomų atliekų 

kiekį iki 4260 t/metus, vienu metu laikomų atliekų kiekį padidinat iki 1065. 

2. Planuojama pradėti tvarkyti (tik priimti ir laikyti) švino akumuliatorius (atliekos 

kodas 160601*). Planuojama per metus priimti iki 50 t. Vienu metu laikyti iki 4 t. 

Įmonė produkcijos negamina, todėl informacija neteikiama. 

Pagrindimas:  
Projektinio kiekio didinimas: Metinis priimamų nepavojingų atliekų kiekis ir vienu metu 

laikomų atliekų kiekis didinamas 4 kartus, kadangi tai tiesiogiai susiję su atliekų tvarkymo 

zonų praplėtimu (juodųjų ir spalvotųjų metalų laikymo zonos padidinamos 4 kartus). 

Vykdant atliekų tvarkymo veiklą ir stebint situaciją metalų rinkoje pastebima, kad turimi t.y. 

Leidime nustatyti atliekų kiekiai yra per maži, todėl įvertinus turimą teritoriją nuspręsta 
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koreguoti atitinkamų zonų dydžius, taip sudarant galimybę priimti ir vienu metu laikyti 

didesnius atliekų kiekius. 

Pavojingų atliekų tvarkymas: Vykdant atliekų tvarkymo veiklą ir stebint situaciją metalų 

rinkoje pastebima, kad dažnai metalų laužą perduodantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kartu 

nori atiduoti ir švino akumuliatorius (atliekos kodas – 160601*), todėl įmonė neturėdama 

teisės tvarkyti šių atliekų negauna dalies pelno, kuris būtų gaunamas priimant šias atliekas. 

Todėl įvertinus švino akumuliatorių priėmimo poreikį ir tai, kad švino akumuliatorių laikymo 

zona, jau buvo įrengta anksčiau (švino akumuliatorių laikymui po stogine pastatyti specialūs 

konteineriai), todėl nuspręsta koreguoti tvarkomų atliekų sąrašą ir padidinti švino 

akumuliatorių laikymo zoną (po stogine bus pastatyti 2-4 vnt. švino akumuliaotirų laikymui 

skirti konteineriai). 

 

 

Technologinė schema ir aprašymas: 

 
Metalo laužas priimamas iš juridinių ir fizinių asmenų, importuojamas (įvežamas iš kitų šalių. Metalo 

laužas atvežamas įmonės, klijentų arba samdomu transportu. Atliekos patikrinamos dėl draudžiamų  

supirkti metalo atliekų  ir pavojingų medžiagų (naftos produktų ir pan.). Radiacija patikrinama 

dozimetru. Metalo laužas, turintis  pavojingų medžiagų, priemaišų ir/ar viršijantis radiacinį foną, 

nepriimamas. Nustačius, kad priimamo metalo laužo radioaktyvioji tarša viršija normatyvus nedelsiant 

informuojama Kretingos rajono agentūra, bei Radiacinės saugos centras (Klaipėdos skyrius) tel. 8-46-

383308. Atliekos, kurios įrašytos  į Draudžiamų supirkti metalo laužo ir atliekų sąrašą (Žin.2002, Nr.24-

895), superkamos tik tuo atveju jei pateiktas teisėtą laužo ir atliekų įsigyjimą patvirtinantis dokumentas. 

Metalo laužas priimamas pagal rūšį: juodas/spalvotas; sveriamas metrologiškai patikrintomis 

svarstyklėmi  ir fiksuojamas GPAIS sistemoje. Stambiagabaritinis metalo laužas smulkinamas 

elektriniais įrankiais arba dujine pjaustykle. Esant poreikiui, atvežtas metalo laužas gali būti 

rūšiuojamas. Išrūšiuotas ir/arba be rūšiavimo metalas kraunamas į jų laikymui skirtas zonas t.y. Juodųjų 

metalų laikymo zona arba Suodųjų metalų laikymo zona. Sukaupus metalo laužo partijos dydį, 

organizuojamas jo išvežimas realizacijai Lietuvoje arba eksportuojamas. Iš supirkto metalo laužo 

išrinktos rūšiavimo atliekos sudedamos į konteinerį ir periodiškai priduodamos atliekų tvarkytojams, 

įregistruotiems ATVR (Atliekų tvarkytojų valstybinis registras). 
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EEĮ atliekų tvarkymas: 

 

 

 

 

 
 

 

 

EEĮ atliekos priimamos iš gyventojų ir įmonių vietoje arba surenkamos apvažiavimo būdu pagal 

poreikį. Primtos atliekos nustatyta tvarka yra pasveriamos ir registruojamos GPAIS sistemoje. 

Atlikus priėmimo procedūras atliekos sukraunamos į uždarą konteinerį esantį EEĮ atliekų laikymo 

zonoje. Atliekos nėra ardomos ar kitaip apdorojamos, todėl jų tvarkymo/laikymo metu, jokios kitos 

atliekos nesusidaro. Atliekos laikomos nustatytoje zonoje ir sukaupus transportuojamą atliekų kiekį, 

eksportuojamos arba perduodamos tolimesniam atliekų tvarkymui įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti 

šias atliekas t.y. įregistruotoms ATVR registre, turinčioms TL ar TIPK leidimus ir pan.  

 
Švino akumuliatorių tvarkymas: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Švino akumuliatoriai priimami iš gyventojų ir įmonių vietoje arba surenkamos apvažiavimo būdu 

pagal poreikį. Primtos atliekos nustatyta tvarka yra pasveriamos ir registruojamos GPAIS sistemoje. 

Atlikus priėmimo procedūras atliekos sukraunamos į spec. konteinerius esančius Švino akumuliatorių 

laikymo zonoje. Atliekos nėra ardomos ar kitaip apdorojamos, todėl jų tvarkymo/laikymo metu, 

jokios kitos atliekos nesusidaro. Atliekos laikomos nustatytoje zonoje ir sukaupus transportuojamą 

atliekų kiekį, eksportuojamos arba perduodamos tolimesniam atliekų tvarkymui įmonėms, turinčioms 

teisę tvarkyti šias atliekas t.y. įregistruotoms ATVR registre, turinčioms TL ar TIPK leidimus ir pan.  
 

 

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

pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų 

pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant 

pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų 

susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas 

naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis. 

Produkcija nebus gaminama, todėl planuojamoje veikloje nebus naudojamos žaliavos. Ūkinėje 

veikloje planuojama naudoti šias medžiagas: 
Eil. 

Nr. 

Žaliavos, kuro rūšies 

arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti 

kiekis, matavimo vnt. 

(t, m3 ar kt. per metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas 

vietoje (t, m3 ar kt. per metus), 

saugojimo būdas (atvira aikštelė ar 

talpyklos, uždarytos talpyklos ar 

uždengta aikštelė ir pan.) 

Planuojama naudoti 

1. Dyzelinas  10 t./m. 0,5 t (technikos kuro bakuose) Atliekų transportavimui 

Atliekų pagal rūšį  priėmimas, svėrimas, apskaita 

Perkėlimas į saugojimo zonas 

Laikymas iki išvežimo 

Atliekų svėrimas, pakrovimas į transporto priemones  

 

Perdavimas atliekų tvarkytojams/eksportas 

 

Atliekų pagal rūšį  priėmimas, svėrimas, apskaita 

Perkėlimas į saugojimo zonas 

Laikymas iki išvežimo 

Atliekų svėrimas, pakrovimas į transporto priemones  

 

Perdavimas atliekų tvarkytojams/eksportas 
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ir krovimui 

2. Propano – butano 

dujos 

1,2 t/m. 0,2 t. (stoginėje) Metalo laužo 

smulkinimui 

3. Sorbentai 0,3 t/m. 0,05 (stoginėje, pastate) Pavojingų atliekų 

išsiliejimms neutralizuoti 

ir surinkti 

Atliekų tvarkymo metu žaliavų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų 

naudojimas nenumatomas. Kitų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų nenaudojama. Švino 

akumuliatorių atliekos priskiriamos šiems Pavojingų atliekų technologiniams srautams: 

TS-06 - Baterijų ir akumuliatorių atliekos 

Pavojingos atliekos iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos spec. talpose ir konteineriuose 

Švino akumuliatorių arba Pavojingų atliekų laikymo zonoje. Konteineriai ir talpos atliekoms laikyti 

pažymėti užrašais, nurodančiais jų paskirtį. 

Pavojingų atliekų pakuotei taikomi reikalavimai:  

• pavojingos atliekos rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir saugomos sandariuose, atspariuose 

saugomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse; 

• visi saugomų, supakuotų vežimui pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės 

paženklinami pagal reikalavimus; 

• pavojingų atliekų ženklinimo etiketė parengta pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimus, joje pateikta informacija aiškiai matoma ir atspari aplinkos poveikiui; 

• pakuotės, konteineriai taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, 

išsibarstyti, sukonstruoti ir pagaminti išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką; 

• pakuočių,  konteinerių medžiagos atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir 

atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų 

komponentais; 

• pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir 

pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo 

ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos 

nepatektų į aplinką. 

 

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) - vandens, žemės (jos 

paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos 

galimybės. 

PŪV metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kitų gamtos išteklių naudojimas 

nenumatomas. Vanduo vartojamas tik buičiai. Buitiniams poreikiams vanduo naudojamas iš 

teritorijoje esnačio vandens šulinio. Geriamas vanduo pristatomas plastikinėse talpose. Per metus 

bendras sunaudojamas vandens kiekis iki 100 m3.    

Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša  

Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui neturės neigiamo poveikio, nes įmonės teritorija padengta 

kieta danga, nelaidžia vandeniui; paviršinės nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį valomos 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. 
 

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per 

metus). 

Elektros energija – per metus planuojama sunaudoti iki 2000-4000 kW/m elektros energijos. 

Geriamas vanduo - atvežamas į vietą plastikinėje taroje, Buitinėms reikmėms vanduo naudojamas iš 

teritorijoje esančio vandens šulinio. Per metus planuojama sunaudoti iki 100 m3 vandens. 

Buitinės nuotekos – buitinės nuotekos pagal sudarytą sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ 

išleidžiamos į centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus.  

Paviršinės (lietaus) nuotekos – paviršinės nuotekos susidarančios ant 0,4919 ha ploto 

betonuotos aikštelės yra surenkamos ir pagal sudaryta sutartį su UAB „Bebrūnė“ valomos paviršinių 

nuotekų valymo įranginiuose.   
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Šildymas – buitinės ir administracinės patalpos esant poreikiui bus šildomos elektra, kitos 

zonos ir patalpos nebus šildomos. 

 

9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų 

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

planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas. 

 

Atliekos 

kodas  

Atliekos pavadinimas  Atliekų 

susidarymo 

šaltinis 

technologiniame 

procese 

Atliekos 

pavojingumą 

lemiančios 

savybės 

Metinis 

tvarkomų/sus

idarančių 

atliekų kiekis 

Vienu 

metu 

laiko-

mų 

atliekų 

kiekis 

Atliekos naudojimo 

ir (ar) šalinimo 

veiklos kodas  

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 10 Metalų atliekos 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260 

1065 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo 

ir tekinimo atliekos 

Tvarkomos 

atliekos Nepavojingos 
S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 01 17 Juodieji metalai 
Tvarkomos 

atliekos 

Nepavojingos S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 05 Geležis ir plienas 
Tvarkomos 

atliekos 

Nepavojingos S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 07 Metalų mišiniai 
Tvarkomos 

atliekos 

Nepavojingos S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

19 12 02 Juodieji metalai 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 01 16 Suskystintų dujų balionai 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

20 01 40 Metalai  
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 01 06 

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei 

skysčių, nei kitų 

pavojingų sudedamųjų 

dalių 

 

 

Tvarkomos 

atliekos Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 01 18 Spalvotieji metalai 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 01  Varis, bronza, žalvaris 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 02 Aliuminis  
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 03 Švinas  
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 04 Cinkas  
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 06 Alavas  
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

17 04 11 
Kabeliai, nenurodyti 17 04 

10 

Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 
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Atliekos 

kodas  

Atliekos pavadinimas  Atliekų 

susidarymo 

šaltinis 

technologiniame 

procese 

Atliekos 

pavojingumą 

lemiančios 

savybės 

Metinis 

tvarkomų/sus

idarančių 

atliekų kiekis 

Vienu 

metu 

laiko-

mų 

atliekų 

kiekis 

Atliekos naudojimo 

ir (ar) šalinimo 

veiklos kodas  

1 2 3 4 5 6 7 

19 12 03 Spalvotieji  metalai Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

15 01 04 Metalinė pakuotė 
Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 02 14 

Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09-16 

02 13 

Tvarkomos 

atliekos Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 02 16 

Sudedamosis dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

20 01 36 

Nebenaudojama elektros 

ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 

01 23 ir 20 01 35 

Tvarkomos 

atliekos 
Nepavojingos 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

16 06 01* Švino akumuliatoriai 
Tvarkomos 

atliekos 

H14 

Ekotoksiškos 
50 4 

S1, S2, S3, S4, S6, 

S7, R12, R13 

Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų 

filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

Nežymių 

išsiliejimų metu ir 

vykdant metalo 

pjaustymo darbus 

H14 

Ekotoksiškos 
0,3 0,05 R13 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų 

mišinius),  

Atliekų rūšiavimo 

metu 
Nepavojingos 2 0,5 R13 

20 01 21*  

Dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

Patalpų priežiūros 

metu 

H14 

Ekotoksiškos 
0,002 0,001 R13 

20 03 01 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
Nepavojingos Nepavojingos 1,5 0,5 R13 

20 03 03  Gatvių valymo liekanos 
Teritorijos 

priežiūros metu 
Nepavojingos 1 0,5 R13 

13 02 08* 
Kita variklio, pavarų 

dėžės ir tepamoji alyva 

Transporto 

priežiūros metu 

H14 

Ekotoksiškos 
0,35 0,2 R13 

16 01 03  
Naudoti nebetinkamos 

padangos 

Atliekų rūšiavimo 

metu ir transporto 

riežiūros metu 

Nepavojingos 10 0,5 R13 

17 05 03* 

Gruntas ir akmenys, 

kuriuose yra pavojingųjų 

medžiagų 

Teritorijos 

priežiūros metu 
H14 

Ekotoksiškos 
0,5 0,05 R13 

Radioaktyvios atliekos nesusidarys, nes nebus radioaktyvių šaltinių. 
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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas. 
 

Gamybinės nuotekos – ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidaro.   

Buitinės nuotekos – buitinės nuotekos pagal sudarytą sutartį su UAB „Kretingos vandenys“ 

išleidžiamos į centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus. 

Paviršinės nuotekos - paviršinės nuotekos nuo 0,4919 ha. aikštelės yra surenkamos ir valomos 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose Vytauto g. 141, Kretinga. Valymo įrenginių savininkas UAB 

„Bebrūnė“ pagal 2012-09-03 sudarytą Paviršinių nuotekų valymo įranginių sutartį įsipareigoja 

priimti iš valyti UAB „Už bokšto“ teritorijoje susidarančias nuotekas, remontuoti, tvarkyti ir 

prižiūrėti paviršinio vandens valymo įrenginius, bei jiems priklausančius šulinius. Sutartis pridedama 

priede 5. Pagal Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavumus pateiktus priede 7, nustatyta, kad metinis 

susidarančių paviršinių nuotekų kiekis iki 3763 m3/metus (iki 24,44 m3/d). Numatoma paviršinių 

nuotekų tarša: BDS7 – 12/22,5 mg/l, SM – 30/45 mg/l, naftos produktai – 1/3 mg/l. Valymo įrenginių 

valdytojui nustačius leidžiamų taršosparametrų viršijimus, skaičiuojamas padidintas tarifas.  Nuotekų 

surinkimo-išleidimo schema pateikta priede 6.1. ir 6.2.  

Planuojama veikla neįtakos didesniam paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio atsiradimui, nes 

planuojama veikla nebus didinamas teritorijos plotas, nuo kurios surenkamos paviršinės (lietaus) 

nuotekos. Padidinus atliekų laikymo zonas ir vienu metu laikomų atliekų kiekius, paviršinių nuotekų 

užterštumui ženklios įtakos taip pat neturės, nes didžiojoje dalyje teritorijos bus laikomos tik 

nepavojingos atliekos, negalinčios užterši paviršinių nuotekų. Pavojingos atliekos bus laikomos 

sandariuose talpose ir konteineriuose, kurie užtikrina, kad pavojingos medžiagos nepateks į aplinką. 

Taip pat teritorijos taršą nuo teršalų apsaugo ir tai, kad didžioji dalis atliekų po priėmimo yra iš kart 

išrūšiuojamos, tokiu būdu sumažinant galimybę užteršti paviršines nuotekas, nes rušiavimo metu 

susidariusios atliekos taip pat talpinamos į joms skirtus konteinerius.  

 

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

susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos 

prevencija. 

PŪV poveikis paviršinėms nuotekoms 

Paviršinės nuotekos nuo 0,4919 ha. aikštelės yra surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiuose Vytauto g. 141, Kretinga. Valymo įrenginių savininkas UAB „Bebrūnė“ pagal 

2012-09-03 sudarytą Paviršinių nuotekų valymo įranginių sutartį įsipareigoja priimti iš valyti UAB 

„Už bokšto“ teritorijoje susidarančias nuotekas, remontuoti, tvarkyti ir prižiūrėti paviršinio vandens 

valymo įrenginius, bei jiems priklausančius šulinius. Sutartis pridedama priede 5. Pagal Paviršinių 

nuotekų kiekio skaičiavumus pateiktus priede 7, nustatyta, kad metinis susidarančių paviršinių 

nuotekų kiekis iki 3763 m3/metus (iki 24,44 m3/d). Numatoma paviršinių nuotekų tarša: BDS7 – 

12/22,5 mg/l, SM – 30/45 mg/l, naftos produktai – 1/3 mg/l. Valymo įrenginių valdytojui nustačius 

leidžiamų taršos parametrų viršijimus, skaičiuojamas padidintas tarifas. Nuotekų surinkimo-išleidimo 

schema pateikta priede 6.1. ir 6.2.  

Planuojama veikla neįtakos didesniam paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio atsiradimui, nes 

planuojama veikla nebus didinamas teritorijos plotas, nuo kurios surenkamos paviršinės (lietaus) 

nuotekos. Padidinus atliekų laikymo zonas ir vienu metu laikomų atliekų kiekius, paviršinių nuotekų 

užterštumui ženklios įtakos taip pat neturės, nes didžiojoje dalyje teritorijos bus laikomos tik 

nepavojingos atliekos, negalinčios užterši paviršinių nuotekų. Pavojingos atliekos bus laikomos 

sandariuose talpose ir konteineriuose, kurie užtikrina, kad pavojingos medžiagos nepateks į aplinką. 

Taip pat teritorijos taršą nuo teršalų apsaugo ir tai, kad didžioji dalis atliekų po priėmimo yra iš kart 

išrūšiuojamos, tokiu būdu sumažinant galimybę užteršti paviršines nuotekas, nes rušiavimo metu 

susidariusios atliekos taip pat talpinamos į joms skirtus konteinerius.  
 

PŪV poveikis aplinkos orui 
 

Įmonė eksplotauoja 1 sunkiasvore transporto priemonė su manipuliatoriumi. Ateityje 

planuojama įsigyti dar vieną, todėl atlikus skaičiavimus nustatyta, kad iš transporto priemonių su 

vidaus degimo varikliais į aplinką per metu bus išmesta apie 2,48 t. CO, 0,68 t. CH, 0,28 t. NOx, 0,01 
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t. SO2, 0,04t. K.d. Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, 

apskaičiavimas pateiktas priede 8.  

Dalis metalo laužo (negabaritinis, automobilių kėbulai ir pan.) bus pjaustomi dujiniu pjovikliu t.y. 

dujine (propano – butano) įranga. Per metus numatoma, kad bus sunaudojama iki 1,2 t. propano 

butano dujų, kuriomis pjaustatnt metalą į aplinką išsiskirs šie teršalai: 0,09 t. CO, 0,28 t. NOx, 0,01 t. 

MnO, 0,18 t. K.d. Atmosferos teršalų skaičiavimai iš metalo pjovimo dujomis pateikti priede 9.  

Stacionarių taršos šaltinių įmonė neeksploatuos, todėl oro taršos šaltinių schema neteikiama. 

Planuojama veikla ženkliai neįtakos didesnės aplinkos taršos, nes didžioji dalis numatomo 

sunaudoti technikos kuro kiekio bus sunaudojama už įmonės aikštelės ribų, vykdant atliekų 

transportavimą. Iš mobilių taršos šaltinių (autotransporto ir pjaustymo metu) išmetami teršalai pasklis 

labai plačioje erdvėje, lyginant su tarša nuo stacionarių šaltinių, ir jų koncentracija bus minimali, 

todėl planuojama ūkinė veikla vietovės aplinkos oro kokybę įtakos labai nežymiai ir oro tarša 

detaliau nevertinama. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos įtakos 

aplinkos taršai.  

PŪV poveikis dirvožemiui 

Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui neturės neigiamo poveikio, nes įmonė ūkinę veiklą 

vykdo kieta danga padengtoje teritorijoje, kurioje įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema.   
 

 

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams 

dydžiams) ir jos prevencija. 

Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos higienos normą HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestinė redakcija nuo 

2016-05-01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).  

Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymų t.y. nebus tvarkomos biodegraduojačios ar 

kitos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės 

neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore. 

Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių 

transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų 

išmesti teršalų ribinių koncentracijų.  

 

13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, 

teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija. 

Įmonės veiklos metu triukšmas pagrinde numatomas dėl metalų laužo krovos darbai, sunkiosios 

technikos naudojimo (krovininis automobilis su manipuliatoriumi), metalų laužo smulkinimo (dujiniu 

pjoviklius) darbai. Veiklos vykdymo vietoje darbo maksimalus laikas numatomas darbo dienomis 

nuo 800 iki 1800 val., todėl vertinamas triukšmas tik dienos metu. Triukšmui įtakos turėtų taip pat 

eksploatuojama mobili technika. Kadangi eksploatuojama mobili technika neturi apibrėžtos 

stacionarios (taškinės) vietos, tai šios rūšies triukšmo šaltinis laikomas išsklaidytu.  

Triukšmas vertinamas atsižvelgiant į vienu metu aikštelėje veikiančius kelis triukšmo šaltinius, 

pasižyminčius skirtingais garso lygio slėgiais (dBA), kurie kartu rezonuotų. Atsižvelgiant į darbų 

specifiką, galintys įtakoti triukšmą veiklos procesai išskaidomi į atskirus triukšmo šaltinius, 

priklausomai nuo naudojamų įrengimų ir technikos (žr. žemiau pateiktoje lentelėję). 

Darbų operacijose naudojami įrenginiai bei technika ir triukšmo šaltiniai 
Vykdomos operacijos Naudojami įrengimai ir technika Triukšmo šaltiniai ir jų pobūdis 

Metalinių konstrukcijų ir įrengimų 

mechaninis atskyrimas, metalo laužo 

pjaustymas/smulkinimas. 

Naudojant metalo pjaustymo dujomis 

(metano/propano/acetileno) įrangą 

(dujinius pjoviklius). 

Atskirtų metalinių konstrukcijų 

kritimo metu sukeliamas triukšmas. 
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Metalo laužo perkėlimas. Stambių 

metalo laužo konstrukcijų 

pakrovimas/iškrovimui į 

autotransporto priemones. 

Mobilūs hidrauliniai kranai 

(manipulaitorius pritvirtintas prie 

transporto priemonės) 

Metalo laužo ir įrengimų krovos į 

transporto priemones iš viršaus į 

apačią keliamas triukšmas. 

Transportavimui paruošto metalo 

laužo, atliekų, įrengimų ir kitų daiktų 

transportavimas iš aikštelės. 

Naudojant sunkvežimius (Mercedes-

Benz  510 arba Volvo analogus). 

Sunkvežimių variklių keliamas 

triukšmas. 

Įvairių pramonės rūšių įtakojamas triukšmas ir jo valdymas yra gan plačiai išnagrinėtas 

analizuojant empirinius duomenis. Pagal Europoje atliktus empirinius triukšmo tyrimus įvertinti ir 

pateiki orientaciniai maksimalūs slėgio lygiai, priklausomai nuo triukšmo šaltinių pramonės veiklose 

(žr. žemiau pateiktoje lentelėje). 

Įvairių pramonės rūšių darbo procesai ir jų triukšmo šaltiniai 

(garso slėgio lygiai 10 m nuo triukšmo šaltinių) 

Darbo procesai 
Naudojamos technikos ir 

įrengimų triukšmo šaltiniai 

Maksimalus garso 

slėgio lygis, dBA 
PŪV naudojama įranga 

Antžeminės technikos 

naudojimas 

Sunkvežimiai 

(variklių triukšmas) 
76 

Sunkvežimis (Mercedes-Benz  

510 arba Volvo analogai) 

Mobilūs hidrauliniai kranai 

(manipulaitorius pritvirtintas 

prie transporto priemonės) 

73 
Manipulaitorius pritvirtintas prie 

transporto priemonės 

Kitos įrangos naudojimas Dujų pjovikliai  66 
Kilnojama metalo pjaustymo 

dujomis (propano) įrangą 

Šaltinis - duomenys pagal: Hepworth Acoustics Ltd, 2012. Proposed waste management development at Holditch 

road, Chesterton, New castle – Under – Lyme. Assessment of noise impact. Prieiga per internetą: 

https://apps2.staffordshire.gov.uk; Earthtime Inc., 2010. Environmental management plan/port of Buchanan - 

Rehabilitation. Prieiga per internetą: https://www.miga.org/documents/buchanan_fuel_environmental_mgmt_plan.pdf; 

Atrium Environmental Health and Safety services, LLC, 2012. Noise Control Methods for Shipbuilding. Prieiga per 

internetą: http://www.nsrp.org/wp-content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-

Noise_Control_Methods_Final_Report-Atrium.pdf 

  

Kretingos rajono savivaldybėje pagal akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos 

programą, atliekami sistemingi tyrimai. Remiantis 2016 metų duomenis 

(https://www.kretinga.lt/sanitarija) artimiausiame nuo UAB „Už bokšto“ taške t.y. Melioratoriu g. 

79, nustatyti šie triukšmo lygiai 

Matavimų laikas Ekvivalentinis garso lygis Dba Maksimalus garso lygis Dba 

6.00 - 18.00 67,8 85,5 

18.00-22.00 62,7 80,3 

22.00-6.00 57 80 

 

Atižvelgiant į aukščiau pateiktus triukšmo šaltinių sukeliamą maksimalų garso slėgio tyrimą, 

darome išvadą, kad ūkinės veiklos metu sukeliamas triukšmas neviršys Maksimalaus garso lygio 

nustatyto tyrimų metu. Arčiausioje PŪV vietai gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje 

(150 m. atstumu) numatomas triukšmo lygis taip pat neviršys higienos normoje 33:2011 nustatyto 

normatyvo. PŪV numatomo ekvivalentinio triukšmo lygis neviršytų foninio triukšmo lygio 

arčiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kadangi PŪV įtakojamo 

https://apps2.staffordshire.gov.uk/
https://www.miga.org/documents/buchanan_fuel_environmental_mgmt_plan.pdf
http://www.nsrp.org/wp-content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-Noise_Control_Methods_Final_Report-Atrium.pdf
http://www.nsrp.org/wp-content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-Noise_Control_Methods_Final_Report-Atrium.pdf
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triukšmo lygis gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje būtų mažesnis už šiose vietovėse 

esantį foninį triukšmą. Esant poreikiui bus atliekami instrumentiniai triukšmo skaičiavimai.  
 

 

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai 

organizmai) ir jos prevencija. 

PŪV biologinės taršos susidarymo neįtakos.  
 

 

15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, 

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

susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių 

įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija. 
 

Vadovaujantis “Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai”, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimu nr.966, planuojamas objektas 

nepriskiriamas pavojingiems objektams, Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė 

minimali, patalpose bus sukomplektuotos avarijų likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), 

įvykus gaisrui, nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.  
 

Planuojama ūkinė veikla nesąlygos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių. Tai įrodo 

jau nuo 2012 metų vykdoma veikla.  Iki šiolei nėra buvę ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) 

ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). Planuojamoje teritorijoje nėra rizikos dėl potvynių, jūros 

lygio kilimo, žemės drebėjimų. 

 

16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro 

užterštumo, kvapų susidarymo). 
 

Tinkamai eksploatuojant esamą įrenginį ir laikantis higienos reikalavimų, PŪV veikla 

gyventojų sveikatai neigiamo poveikio neturės. Veiklos vykdymo metu: 

- oro tarša neviršys leistinų normatyvų aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore;   

- paviršinės nuotekos, surinktos nuo teritorijos išvalomos paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiuose iki leidžiamų normų;  

- nemalonūs kvapai nesusidarys; 

- numatomas triukšmo susidarymas neviršys leistinų normatyvų.  

 

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

aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir(ar) teritorijose(tiesiogiai 

besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos 

ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai).  Galimas trukdžių 

susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo 

sutrikimai). 
 

UAB „Už bokšto“ vykdoma ūkine veikla ir planuojamos ūkinės veiklos sąveika su gretimuose 

žemės sklypuose vykdoma ūkine veikla nenumatoma. 

PŪV metu nenumatomas reikšmingas poveikis aplinkai. 

PŪV tiesiogiai susijusi su šiuo metu vykdoma veikla t.y. atliekų tvarkymu. Veikla  vykdoma 

Kretingos miesto prmoniniame rajone. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB „Bebrūnė“ 

(statybų ir remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir kt.  

Statybos ar griovimo darbų nenumatoma, todėl eismo ar kitų trikdžių nenumatoma. Komunalinių 

paslaugų tiekimo sutrikimai taip pat nenumatomi, nes nebus pertvarkomi inžineriniai tinklai, susiję su 

Kretingos miestu ar kitomis įmonėmis. 
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18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz. teritorijos 

parengimas statybai, statinių statybos pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos 

sutvarkymas). 
 

Planuojama veikla bus pakeista gavus pagal teisės aktus reikalingus dokumentus (Taršos 

leidimą, registraciją ATVRe, Pavojingų atliekų licenciją ir pan.). Numatoma išplėstos ūkinės veiklos 

vykdymo pradžia – 2018/2019 metai.  
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 
 

 

19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, 

miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, 

žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose 

grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, 

planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, 

kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti 

ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, 

savivaldybės ar valstybinė nuosavybė,nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra adresu Melioratorių g. 8, Kretinga, Klaipėdos apskritis  

t.y. rytinėje Kretingos miesto dalyje. UAB „Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 

metų, anksčiau šioje vietoje analogišką veiklą vykdė UAB „Torlina“. Ūkinė veikla vykdoma 0,4919 

ha ploto betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m2 ploto pastate (Unik.Nr. 

5697-5021-9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – 

Kita (Komercinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas : 

Lietuvos Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už 

bokšto” aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojsi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos sutarties 

kopija pateikta priede 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašų 

kopijos pateiktos priede 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) 

išrašų kopijos pateiktos priede 4. Jokių griovimo, statybos darbų ar inžinėrinės infrastruktūros 

pakeitimų nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas 

(didinami metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai), bus vykdomas ant jau 

įrengtos aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą.  

Kretingos m. situacijos schema pateikta 1 pav. Žemės sklypo planas pateiktas priede 10.  

 
Šaltinis: www.maps.lt; 

4 pav. Žemėlapis su gratimybėmis. 

 

1. UAB “Už bokšto”; 

2. Atrimiausiu gyvenamoji teritorija (Svanorių g. 59) – 0,150 km; 

3. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla (Savanorių g. 58) – 0,311 km; 

4. Jurgio Pabrėžos gimnazija (Savanorių g. 56) – 0,541 km; 

5. Kretngos šeimos medicinos centras (Savanorių g. 31) – 0,709 km. 

 

 

http://www.maps.lt/
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20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis 

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo 

dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  Informacija apie vietovės 

inžinerinę 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). 

UAB “Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo iš fizinių išsinuomotoje 0,4919 ha ploto 

betonuotoje aikštelėje (Unik.Nr. 5697-5021-9036) ir 262,58 m2 ploto pastate (Unik.Nr. 5697-5021-

9019), esančiuose 0,5555 ha. Žemės sklype (Kad. Nr. 5634/0008:391), kurio paskirtis – Kita 

(Komercinės paskirties objektų teritorijos). Žemės sklypo nuosavybės teisė: savininkas : Lietuvos 

Respublika; Sudaryta nuomos sutartis su Arvydu Sireikiu, Justinu Kungiu. UAB „Už bokšto” 

aukščiau minėtą aikštelę ir pastatą nuomojsi pagal 2012 Nuomos sutartį. Nuomos sutarties kopija 

pateikta priede 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (pastatų) išrašo kopija 

pateikta priede 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko (žemės sklypo) išrašo 

kopija pateikta priede 4. Jokių griovimo, statybos darbų ar inžinėrinės infrastruktūros pakeitimų 

nenumatoma, todėl išsamensė informacija neteikiama. Atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas (didinami 

metiniai tvarkomų atliekų ir vienu metu laikomų atliekų kiekiai), bus vykdomas ant jau įrengtos 

aikštelės didinant atliekų tvarkymo zonų plotus t.y. maksimaliai išnaudojant aikštelės plotą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 „Specialiosios 

žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 

įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ atliekų tvarkymo 

eikštelėms nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona. 

Kretinga – 18 - as pagal dydį miestas Lietuvoje. Kretingos mieste 2018 m. pradžioje gyveno 

17269 gyventojai (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, http://www.stat.gov.lt).  

Gretimybės:  PŪV tiesiogiai susijusi su šiuo metu vykdoma veikla t.y. atliekų tvarkymu. Veikla  

vykdoma Kretingos miesto prmoniniame rajone. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB 

„Bebrūnė“ (statybų ir remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos 

tinklai“ ir kt. Planuojamos teritorijos sklype ar su juo besiribojančiuose sklypuose gyvenamųjų namų 

ir visuomeninės paskirties pastatų nėra.  
 

 
 

Šaltinis: https://www.kretinga.lt/files/file/bendrasis_planas/miestas/Urbanistinis_10000_small.jpg  
 

5 pav. Ištrauka iš Kretingos miesto bendrojo plano 

 

 

http://www.stat.gov.lt/
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PŪV Kretingos rajono teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja, 

nes UAB “Už bokšto” teritorija patenka į teritorijas I (Visų rūšių transport ir pėsčiųjų judėjimo, 

inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos) ir P (Teritorija skirta Pramonėsir gamybos 

įmonių, sandėlių, terminalų, bei kitų sandėliavimo objektų statybai).   

Šalia planuojamos ūkinės veiklos sklypo yra asfaltuoti keliai, elektros linija. Susisiekimui 

naudojama esama susisiekimo sistema – įvažiavimas į teritoriją iš Melioratorių gatvės.  

 

21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar 

teritorijose  esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį, geologinius procesus ir reiškinius (pvz., 

erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS 

(geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/). 

Pagal geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos 

ūkinės veiklos vietoje ir artimiausiose gretimybėse (1 km spinduliu) jokių eksploatuojamų ir 

išžvalgytų naudingų iškasenų nėra. Pagal Lietuvos Geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) 

duomenis, ties planuojamos veiklos vieta ir jo gretimybėse (1 km spinduliu) geotopų nėra registruota. 

Artimiausiai registruoti: Geologiniai reiškiniai ir procesai – Kartenos nuošliauža (atstumas apie 12 

km.); Geotopai – Kurmaičių akmuo (atstumas apie 5,5 km.). Artimiausias registruotas Naudingųjų 

išteklių telkinys yra Naftos telkinys (Nr. 1882) esantis apie 1,8 km atstumu nuo veiklavietės.    

 
 

 Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausias naudingųjų išteklių telkinio Nr. 1882 žemėlapis 

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 

 

 

Pagal geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos 

ūkinės veiklos vietoje ir artimiausiose gretimybėse (0,5 km spinduliu) jokių eksploatuojamų gėlo ir 

mineralinio vandens vandenviečių nėra. Artmiausios gėlo vandens vandenvietės pažymėtos žemiau 

esančiame žemėlapyje. 

 UAB “Už bokšto“  

https://epaslaugos.am.lt/
https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
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Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausių vandenviečių žemėlapis 

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 

 
 

Vandenvietės 

nr. 
Objekto pavadinimas Vietos aprašymas 

52 Kretingos - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 590 m  

3028 Dupulčių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 2200 m 

4452 Kluonlių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 1900 m 

 

22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 

sklypuose ar teritorijose  esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, 

natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono 

mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo 

apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės 

paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis 

Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. 

rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos 

įgyvendinimo gairių nuostatomis, (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos 

kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 

m.gruodžio 1 d. nutarimu Nr.1526 „Dėl Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo 

patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2015 m.spalio 2 d. Nr.D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 

plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros 

įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija  

 (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu 

Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, 

V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c. 

PŪV žemės sklypo reljefas yra lygus, jame nėra želdynų (krūmų, medžių), kalvų, vandens 

telkinių ir kitų kraštovaizdžio elementų. PŪV teritorijos ir gretimų žemės sklypų kraštovaizdis 

nepasižymi mozaikiškumu, įvairumu, tradiciškumu, estetinėmis ypatybėmis. Teritorijose nėra 

regyklų, apžvalgos taškų ir panoramų. Teritorijos nepriskirtos prie reikšmingų regiono mastu. Esama 

ir planuojama veikla vykdoma Kretingos miesto rytinėje dalyje, esančiame pramoniniame rajone. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio natūralumo 

apsaugos zonas. Teritorijos reljefas yra lygus. Visa teritorija naudojama tik ūkinės veiklos vykdymui.  

 UAB “Už bokšto“  

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
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Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos 

pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapyje (žr. žemėlapio ištrauką žemiau), 

UAB „Už bokšto“ teritorija pagal bendrąjį gamtinio kraštovaizdžio pobūdį priskiriama molingų 

lygūmų kraštovaizdžio (Li) tipo teritorijoms. Pagal kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdį, PŪV 

teritorija priskiriama urbaniztiniam kraštovaizdžiui (7).  

 

 
Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio ištrauka 

(vieša prieiga per internetą: http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Fiziomorfo.jpg) 

 

 

 

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapį, pateiktą žemiau, planuojamos 

ūkinės veiklos teritorija patenka į V0H3-c indeksu pažymėtą teritoriją, kurios vizualinis 

dominantiškumas yra „c“. 

Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai:  

1. Vertikalioji sąsklaida (erdvinis despektiškumas) -  V0 – neišreikšta vertikalioji sąsklaida. 

2. Horizontalioji sąsklaida (erdvinis atvirumas) – H3 –vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 

kraštovaizdis  

3. Vizualinis dominantiškumas – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs 

dominantai  

Šis indeksas nėra priskiriamas prie vertingiausių ir raiškiausių kraštovaizdžių tipų.  Planuojama ūkinė 

veikla neturės neigiamo poveikio vizualiniam kraštovaizdžiui. 

 

http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Fiziomorfo.jpg
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Kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis     

   UAB “Už bokšto“ 
 

Įvertinus esamą PŪV vietovės situaciją numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai 

kraštovaizdžio struktūrai įtakos neturės. 

 

23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 

sklypuose ar teritorijose  esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei 

rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje 

(http://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 

(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).  

UAB „Už bokšto“ eksploatuojama teritorija neturi teritorijos apsaugos statuso.  

Artimiausios Natura 2000 teritorijos:   

 Natura 2000 teritorija BAST  

(buveinių apsaugai svarbios teritorijos) 

Natura 2000 teritorija PAST 

 (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) 

1.Pavadinimas: Minijos upė 

Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLA0007 

Vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Plungės r. 

sav., Šilutės r. sav. 

Plotas: 1869,953965 

Statuso suteikimo data: 2005-08-31 

Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Kartuolė; 

Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis 

kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė 

1.Pavadinimas: Minijos upės slėnis 

Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLAB005 

Vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Plungės r. sav., Šilutės 

r. sav. 

Plotas: 2175,370365 

Statuso suteikimo data: 2004-04-17 

Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Griežlės (Crex crex), 

tulžių (Alcedo atthis) apsaugai 

 

Atstumas iki plnuojamo objekto – apie 8 km.  Atstumas iki plnuojamo objekto – apie 8 km. 

http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html 
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 UAB „Už bokšto“ 

 

Atsižvelgiant į  planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 

2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ 

teritorijoms nustatymas netikslingas. 

 

Artimiausios saugomos teritorijos:   

Žalgirio miško pušies genetinis draustinis Atstumas iki plnuojamo objekto – 5,2 km. 

Minijos ictiologinis draustinis Atstumas iki plnuojamo objekto – apie 8 km. 

Minijos upės slėnis Atstumas iki plnuojamo objekto – apie 8 km. 

Kartenalės Entomologinis draustinis Atstumas iki plnuojamo objekto – apie 10 km. 

 

 

10 pav. Artimiausios saugomos ir Natura 2000 teritorijos 
 

Šaltinis  www.geoportal.lt/map/  , ortofoto 2012-2014 m. 
 

                 UAB „Už bokšto“  

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms nedarys, nes nebus daromas 

neigiamas poveikis aplinkos orui, dirvožemiui, požeminiam vandeniui (informacija pateikta p.11, 12, 

15). 

 

 

 

http://www.geoportal.lt/map/
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24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar 

teritorijose  esančią biologinę įvairovę: 

24.1.  biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių 

erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map): 

miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų 

valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos 

zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, 

natūralios aplinkos atsparumą 

Biotopai  

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

biotopais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra miškų, planuojama veikla nebus kertami miškai. 

Artimiausias Slučkų miškas nuo veiklavietės rytų kryptimi nutolęs 1 km atstumu. Miškas priklauso 

Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioniniam padaliniui. Planuojama veikla neturės neigiamo 

poveikio miškams. 

 
 

Pelkės Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

pelkėmis t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra pelkių. Artimiausia melioruota žemapelkė nuo 

veiklavietės vakarų kryptimi nutolusi apie 4,5 km atstumu. Planuojama veikla neturės neigiamo 

poveikio pelkėms. 
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Vandens telkiniai 

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

vandens telkiniais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra vandens telkinių registruotų LR upių, ežerų 

ir tvenkinių kadastre (UTEK) ir į vandens telkinių ir jų apsaugos zonas bei juostas nepatenka. 

Artimiausias UTEK registruotas vandens telkinys yra Dupulčio upelis (atstumas apie 150 m. ir 

Kretongos parko II ir III tvenkiniai (atstumai atitinkamai 800 m. ir 1000 m.)). Planuojama veikla 

neturės neigiamo poveikio vandens telkiniams. 

 

 

Pievos Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

pievomis t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra natūralių ir kitų pievų.  
 

24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų 

augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė 

sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės 

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

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

augalija, grybija ir gyvūnija. 
 

25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose 

esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir 

pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis 

pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens 

vandenvietes ir jų apsaugos zonas. 

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrantės apsaugos juostomis, potvynių zonomis ir pan. Pagal 

geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos 

vietoje ir artimiausiose gretimybėse (0,5 km spinduliu) jokių eksploatuojamų gėlo ir mineralinio 

vandens vandenviečių nėra. Artmiausios gėlo vandens vandenvietės pažymėtos žemiau esančiame 

žemėlapyje. Kretingos miestas, tame tarpe ir PŪV teritorija, nepatenka į karstinį regioną. 
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Planuojamos ūkinės veiklos vietos ir artimiausių vandenviečių žemėlapis 

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje 

(https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 
 
 

 

Vandenvietės 

nr. 
Objekto pavadinimas Vietos aprašymas 

52 Kretingos - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 590 m  

3028 Dupulčių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 2200 m 

4452 Kluonlių (Kretingos r.) - Geriamo gėlo vandens vandenvietė Apie 1900 m 

 

26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar 

teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės 

normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto 

ekogeologinio tyrimo rezultatus). 

UAB “Už bokšto“ ūkinei veiklai vykdyti išduotas Taršos leidimas Nr. (11.2)-34-18/2005. UAB 

„Už bokšto“ atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2012 metų, anksčiau šioje vietoje analogišką veiklą 

vykdė UAB „Torlina“. Gretimuose žemės sklypuose veiklą vykdo UAB „Bebrūnė“ (statybų ir 

remonto veikla), UAB „Damba“ (statybų veikla), UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir kt. 

Planuojamos teritorijos sklype ar su juo besiribojančiuose sklypuose gyvenamųjų namų ir 

visuomeninės paskirties pastatų nėra. Kitos informacijos apie PŪV teritorijoje vykdytą veiklą ūkinės 

veiklos vykdytojas neturi.  

 

27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, 

kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės 

infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų 

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

Informacija pateikta p.20. 

 

 

 

 

 

 

 UAB “Už bokšto“  

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
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28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias 

nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios 

registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir 

zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, 

ribos). 

Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nėra Nekilnojamos kultūros vertybių registre (toliau - 

Registras) registruotų objektų. Artimiausi Registro objektai: 

Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) atsutmas apie 850 m. 

Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atsutmas apie 1000 m. 

Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios 

statinių kompleksas (kodas 1429) atsutmas apie 1000 m. 

 

 
 

 Informacija apie artimiausias kultūros vertybes (Kultūros vertybių registras. Prieiga per  internetą: 

http://kvr.kpd.lt/heritage): 
13 pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių išrašas 

 

- UAB “Už bokšto“  

- Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) atsutmas apie 850 m. 

- Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atsutmas apie 1000 m. 

- Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios 

statinių kompleksas (kodas 1429) atsutmas apie 1000 m. 

 

http://kvr.kpd.lt/heritage
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                    IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

 

29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir 

visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir 

gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, 

tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik 

paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną 

poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus 

vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, 

nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų 

reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių 

vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens 

gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje 

deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią: 

29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, 

visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės 

taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, 

padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.) 

Planuojama veikla neįtakos didesnės aplinkos taršos, nes didžioji dalis numatomo sunaudoti 

technikos kuro kiekio bus sunaudojama už įmonės aikštelės ribų, vykdant atliekų transportavimą. Iš 

mobilių taršos šaltinių (autotransporto ir pjaustymo metu) išmetami teršalai pasklis labai plačioje 

erdvėje, lyginant su tarša nuo stacionarių šaltinių, ir jų koncentracija bus minimali, todėl planuojama 

ūkinė veikla vietovės aplinkos oro kokybę įtakos labai nežymiai ir oro tarša detaliau nevertinama. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos įtakos aplinkos taršai, foninis 

užterštumas nebuvo matuojamas. Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas pateiktas 

p.11), kad aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu 

išmestas teršalai neįtakos padidėjimo ribinių verčių, nustatytų LR aplinkos ministro ir LR sveikatos 

apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 

normų patvirtinimo“,  LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu 

Nr.471/582 „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės“ t.y. daroma išvada, kad PŪV planuojamos emisijos nebus 

pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai ir, net esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms, neviršys 

leistinų ribinių verčių aplinkos ore ir gyvenamojoje aplinkoje. 

Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestinė redakcija nuo 2016-05-

01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).  

Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymų t.y. nebus tvarkomos biodegraduojačios ar kitos 

atliekos, galinčios smarkiai įtakoti kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės 

neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore. 

Stacionarių taršos šaltinių eksploatuoti nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių 

transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų 

išmesti teršalų ribinių koncentracijų.  

PŪV skleidžiamo triukšmo (ekvivalentinis garso slėgio) lygis (detalus aprašymas pateiktas p.13) 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys Lietuvos higienos 

normoje HN 33 : 2011 nustatytų ribinių triukšmo verčių. 

Išleidžiamų paviršinių nuotekų tarša atitiks „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 

2007, Nr.42-1594) ir „Nuotekų tvarkymo reglamentas“  (Žin., 2007, Nr.110-4522) reikalavimus, 

todėl planuojama veikla poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai nebus. 

Šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių nebus. Planuojama 

veikla atitiks visus higienos normose nustatytus  dydžius. 
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Įvertinus pateiktą informaciją apie planuojamos veiklos galimą poveikį aplinkai ir visuomenės 

sveikatai galima teigti, kad vykdoma veikla, laikantis teisės aktų reikalavimų, nedarys neigiamo 

poveikio visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, 

visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės 

taršos. 

 

29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo 

arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, 

miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų 

sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas 

reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;  

Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla ir planuojama ūkinė 

veiklos vieta betarpiškai nebūtų susijusi su poveikiu biologinei įvairovei, gamtos išteklių naudojimu 

ar poveikiu natūralioms buveinėms.  

 

29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. 

Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ teritorijoje ar „Natura 

2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV 

dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 

22 d. 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“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje 

teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia teritorija 

priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – saugomų 

teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai reikšmingumo; 

Planuojama  ūkinė veikla neigiamos įtakos saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms nedarys, 

nes nebus daromas neigiamas poveikis dirvožemiui, požeminiam vandeniui, aplinkos orui.  

(informacija pateikta p.10, 11, 12, 13). 

 

29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl 

numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); 

gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo 

Poveikis nenumatomas. Dirvožemis ir žemė naudojama nebus. UAB „Už bokšto“ esama veikla 

ir planuojama veikla vykdoma kieta dabga padengtoje aikštelėje ir pastate, kur nėra grunto bei 

dirvožemio. PŪV veikla nesusijusi su gamtinių komponentų ar gamtos išteklių naudojimu bei didelės 

apimties žemės darbais. 

 

        29.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos 

juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam 

režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai); 

Planuojama veikla bus vykdoma Kretingos miesto pramoninėje teritorijoje, kuri nesusijusi su 

vandens telkiniais t.y. teritorijoje ir jos gretimybėse nėra vandens telkinių registruotų LR upių, ežerų 

ir tvenkinių kadastre (UTEK) ir į vandens telkinių ir jų apsaugos zonas bei juostas nepatenka. 

Artimiausias UTEK registruotas vandens telkinys yra Dupulčio upelis (atstumas apie 150 m. ir 

Kretongos parko II ir III tvenkiniai (atstumai atitinkamai 800 m. ir 1000 m.)). Planuojama veikla 

neturės neigiamo poveikio vandens telkiniams. 
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             Nuo teritorijos, kurioje vykdomas atliekų tvarkymas, padengtos kieta danga ir paviršinės 

nuotekos surenkamos ir pagal sudarytą sutartį perduodamos UAB “Bebrūnė” išvalymui. Išleidžiamų 

paviršinių nuotekų tarša atitiks „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (Žin., 2007, Nr.42-1594) 

ir „Nuotekų tvarkymo reglamentas“  (Žin., 2007, Nr.110-4522) reikalavimus, todėl planuojama 

veikla poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai nebus. PŪV veikla nesusijusi su vandens telkinių 

hidrologiniu režimu, žvejyba, navigacija, paplūdimiais. Veiklos metu poveikis vandeniui, vandens 

telkiniams, paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, 

rekreacijai nenumatomas. 

 

29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui) 

Neigiamas poveikis nenumatomas. Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta (detalus aprašymas 

pateiktas p.11), kad planuojama veikla nebus pavojinga aplinkos oro kokybei ir žmonių sveikatai. 

 

 

29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis 

vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., 

pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui 

Poveikis nenumatomas. Artimiausiose planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse 

kraštovaizdžio elementų nėra. PŪV teritorija randasi urbanizuotoje – pramoninėje teritorijoje 

Kretingos mieste, kurioje vyrauja gamybiniai pastatai ir juos aptarnaujanti infrastruktūra, 

nepatenkanti į gamtinio karkaso teritorijas. Nenumatomas reljefo formų keitimas. Todėl planuojama 

ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų bei kitų aplinkos 

apsaugai svarbių teritorijų ar buveinių. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietovės situaciją 

numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai įtakos neturės. 

 

29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas 

visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl 

numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų) 

Įvertinus, kad PŪV nedarys neigiamo poveikio (triukšmas, vibracija, oro tarša) aplinkai ir 

atitiks visus higienos normose nustatytus  dydžius (detaliau informacija pateikta p.13) bei nebus 

vykdomas nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, todėl darome išvada, kad poveikis 

materialinėms vertybėms nenumatomas. 

 

29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) 

(pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, 

užstatymo).  

Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nėra Nekilnojamos kultūros vertybių registre (toliau - 

Registras) registruotų objektų. Artimiausi Registro objektai: Kretingos dvaro sodyba (kodas 318) 

atsutmas apie 850 m.; Kretingos m. stačiatikių senosios kapinės (kodas 24483) atsutmas apie 1000 

m.; Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios 

statinių kompleksas (kodas 1429) atsutmas apie 1000 m.. Neigiamos įtakos nekilnojamai kultūros 

vertybei neturės, nes planuojama veikla nesukels vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo 

pokyčių, užstatymo, kadangi veikla jau vykdoma ir jokių statybos, griovimo ar infrastruktyros 

pakeitimų nenumatoma.  

PŪV skleidžiamo triukšmo lygis  neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33 : 2011 nustatytų 

ribinių triukšmo verčių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje . 

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir vietą, gretimoms nekilnojamosioms 

kultūros vertybėms neigiamas poveikis nenumatomas, kadangi nekilnojamųjų kultūros vertybių 

kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai planuojama ūkinė veikla poveikio neturės. 
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30. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai 

Veiksnių, nurodytų 29 punkte, tarpusavio sąveikos poveikis nenumatomas. Veiksniai, 

nurodyti 29 punkte, nepasižymi sąveikos (sinergijos) efektu, todėl kartu arba atskirai neturėtų 

neigiamo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai bei gamtos komponentams. Jei eksploatuojant 

veiklavietę būtų nustatyti  aplinkosauginių reikalavimų neatitikimai, įmonė privalės taikyti priemones 

neatitikimų pašalinimui. 

 

31. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį 

lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių 

pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų) 

Planuojamos techninės ir organizacinės priemonės, nurodytos p.15, leis išvengti rizikos dėl 

ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų). PŪV nesąlygos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių. 

Tai įrodo UAB “Už bokšto“ analogiška vykdoma veikla nuo 2012 metų. Įmonės veikloje nėra buvę 

ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių). 

 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai. 

Planuojama veikla  nedarys  neigiamo  poveikio kitoms valstybėms, nutolusioms nuo 

veiklavietės: Latvijos Respublikos – 22 km,  Rusijos – 67 km, nes esama ir planuojama veikla nebus 

pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai net lokaliai, pvz. Kretingos mieste. 

 

33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, 

užkirsti jam kelią. 

Planuojama ūkinė veikla neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl 

ir priemonės, kurių numatoma imtis, siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba 

užkirsti jam kelią, nėra planuojamos.  
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DEKLARACIJA 
 

2018-05-11 

 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymo Nr.D1-845 

„Planuojamos ūkinės veiklos atrankos  dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ 44 

punktu, planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste - PŪV) organizatorius (užsakovas) ir 

poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste – PAV) dokumentų rengėjas (vykdytojas) patvirtina, 

kad PŪV organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas  PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) atitinka 

Lietuvos Respublikos  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus t.y. PAV dokumentų rengėjas 

(vykdytojas) MB “Ekuvos projektai“ yra juridinis asmuo, turintis specialistų, įgijusių aukštąjį 

išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamos atrankos dėl PAV specifiką. 

 

PŪV organizatorius (užsakovas): 

UAB „Už bokšto“ 

Direktorius Arvydas Sireikis       ________________ 

         A.V. 

 

 

PAV atrankos dokumentų rengėjas (vykdytojas): 

MB“Ekuvos projektai“ EKO projektų vadovė Jurgita Eglinskė   _________________ 

         A.V. 

 

http://www.infolex.lt/ta/8801
http://www.infolex.lt/ta/8801
javascript:OL('8801','5')


























PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI 

Atliekų tvarkymo metu gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės nuotekos susidarys nuo 0.4919 ha kieta danga padengtos teritorijos. 

Susidariusios nuotekos bus surenkamos į nuotekų surinkimo sistemą ir pagal sudarytą sutartį su UAB „Bebrunė“ perduodamos valymui. 

Paviršinių nuotekų surinkimo inžineriniai tinklai, valymo įrenginiai pažymėti priede Nr. 6.1. ir 6.2.  

Aikštelės plotas nuo kurio surenkamos ir valomos paviršinės nuotekos – 0.4919 ha. 

Lietaus vandens kiekis nuo šios teritorijos, paskaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo šios teritorijos paskaičiuojamas: 

Q = I x F x Cvid., l/s 

I – lietaus intensyvumas (l/s ∙ ha) 

F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha); 

Cvid. – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas  - 0,90 

Vadovaujantis STR.2.07.01:2003 patvirtintais lietaus intensyvumo parametrais, kartą per metus pasikartojančio 20 min. trukmės lietaus 

intensyvumo l/s∙ha vidutinė reikšmė apskaičiuojama remiantis STR 2.07.01:2003 patvirtinta paviršinių nuotekų debito apskaičiavimo 

metodika. Atlikus skaičiavimus objektui, kuris yra Kretingoje: I = 79 l/s∙ha. 

Q = 79 x 0,4919 x 0,90 = 34,97 l/s 

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas: 

Wmet = 10 x Hmet x F x C, m3/metus; 

Hmet – vidutinis  daugiametis metinių kritulių kiekis mm (priimame pagal Lietaus hidrometeorologijos tarnybos duomenis  Kretingoje  850 

mm – metinis). 

C– paviršiaus nuotekų koeficientas  – 0,9; 

F – baseino plotas, ha; 

 Wmet = 10 x 850 x 0,4919 x 0,90 = 3763 m3/metus; 

Wparos/max =  10 x 81,3 x 0,4919 x 0,90 = 359,9 m3/p. 

Pagal VGU duomenis paroje vidutiniškai lyja 6 valandos, tuomet: 

Wh/max = 359,9: 6 = 59,98 m3/h 

Wparos/max – maksimalus paros kritulių kiekis mm (priimame Lietuvos hidrometeroligijos tarnybos duomenimis Laukuvoje 81.3 mm) 

Pagal VGU duomenis, metuose yra 154 lietingos dienos, tuomet: 

Wparos/vid = Wmet :154 = 3763 : 154 = 24,44 m3/d 



 



 Metalo pjovimas dujomis 

Per metus sunaudojama  1200 kg propano - butano dujų.
Atitinkamo storio metalui pjauti sunaudojama tokia propano - butano dujų dalis:

  5 mm metalui - 40 %
10 mm metalui - 50 %
20 mm metalui - 10 %

Pjaunant atitinkamo storio metalą, per 1 valandą sunaudijamas šis propano-butano dujų kiekis:

  5 mm metalui - 0,684 kg/h
10 mm ir 20 mm metalui - 0,798 kg/h

Metalo pjovimo dujomis darbo laiko sąnaudos:

T5mm   = 701,754 h/m
T10mm = 751,880 h/m
T20mm = 150,376 h/m

Darbai atliekami butano – propano dujomis;
Darbo laikas 701,754 h/metus;
Pjaustomas – 5 mm storio metalas.

Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerozolis 71,69
Mangano oksidai 2,31
Anglies monoksidas 49,50
Azoto oksidas 39,00

P = M * T * 10-6

Suvirinimo aerozolis P =  0,050
Mangano oksidai P =  0,002
Anglies monoksidas P =  0,035
Azoto oksidas P =  0,027

Darbai atliekami butano – propano dujomis;
Darbo laikas 751,880 h/metus;
Pjaustomas – 10 mm storio metalas.

Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerozolis 127,21
Mangano oksidai 3,970
Anglies monoksidas 63,40
Azoto oksidas 64,10
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P = M * T * 10-6

Suvirinimo aerozolis P =  0,095647
Mangano oksidai P =  0,003
Anglies monoksidas P =  0,047669
Azoto oksidas P =  0,048195

Darbai atliekami butano – propano dujomis;
Darbo laikas 150,376 h/metus;
Pjaustomas – 20 mm storio metalas.

Lyginamasis išsiskyrimo kiekis, g/h
Suvirinimo aerozolis 194,00
Mangano oksidai 6,00
Anglies monoksidas 65,00
Azoto oksidas 53,20

P = M * T * 10-6

Suvirinimo aerozolis P =  0,029173
Mangano oksidai P =  0,001
Anglies monoksidas P =  0,009774
Azoto oksidas P =  0,008

Metalo pjaustymui sunaudojant 1200 kg/metus butano propano dujų
į atmosferą išskiriami teršalai:

Kietosios dalelės (C) (suvirinimo aerozolis) 0,18   t/m
Mangano oksidai 0,01   t/m
Anglies monoksidas (C) 0,09   t/m
Azoto oksidas (C) 0,08   t/m

Viso: 0,36   t/m

Skaičiavimai atlikti pagal “Sbornik metodik po rasčiotu vybrosov v atmosferu 
zagriazniajuščih veščestv različnimi proizvodstvami”, Leningrad, Gidrometeoizdat, 1986. 
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