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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

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

Įmonės pavadinimas UAB „Detaura“ (įmonės kodas 300548373) 
registracijos adresas Verslininkų g. 47, Taurų k., Tauragės sen., LT-72116 Tauragės r. sav. 
adresas korespondencijai Verslininkų g. 47, Taurų k., Tauragės sen., LT-72116 Tauragės r. sav. 
kontaktinis asmuo Direktorius Vytautas Rumbutis 
telefonas, faksas tel./faksas: (8 446) 54 678, mob.: (8 644) 95 559 
el. paštas renata@taurukedras.lt 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636) 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo Direktorius Marius Šileika 
telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698)  47300 
el. paštas info@ekosistema.lt 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedėlio 11.20 ir 14 
punktais, planuojant išplėsti pavojingų atliekų naudojimo veiklą, reikia atlikti atranką dėl poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau - PAV) būtinumo. 

UAB „Detaura“ planuojamos ūkinės veiklos (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau - 
ENTP) tvarkymo veiklos išplėtimas, įsisavinant veiklai vykdyti reikalingą aikštelę aplink esamą pastatą, 
kuriame ENTP tvarkymo veikla vykdyta iki šiol, įrengus kietąsias dangas ir pastogę) (toliau - PŪV) vieta 
numatoma žemės sklype (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.), esančiame Verslininkų g. 47, Taurų k., 
Tauragės sen., Tauragės r. sav. (vietovės geografinę-administracinę padėtį žiūr. 1 priede). PŪV poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių 
nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 priedu. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo 
paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir 
jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos): 

PAV atranka atliekama prieš numatomą ENTP tvarkymo veiklos išplėtimą (įsisavinant veiklai vykdyti 
reikalingą aikštelę aplink esamą pastatą, įrengus kietąsias dangas ir pastogę). PŪV numatoma vykdyti 
žemės sklype (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.), esančiame adresu Verslininkų g. 47, Taurų k., 
Tauragės sen., Tauragės r. sav., apimančiame 0,4698 ha teritoriją. Šį žemės sklypą UAB „Detaura“ valdo 
nuosavybės teise (žemės sklypo nuosavybės dokumentų kopijas žiūr. 2 priede). 

Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV, pagrindinė naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). PŪV išplėtimas numatomas įsisavinant veiklai vykdyti reikalingą 
aikštelę aplink esamą pastatą, įrengus joje kietąsias dangas ir pastogę. 

Numatomos vykdyti PŪV technologinis aprašas pateikiamas PAV atrankos dokumentų 5 punkte. 

PŪV sprendiniai, aprašyti PAV atrankos dokumentų 5 punkte, atitinka Tauragės miesto bendrojo plano, 
patvirtinto Tauragės r. savivaldybės tarybos 2008-11-13 sprendimu Nr. 1-851 „Dėl Tauragės miesto 
bendrojo plano tvirtinimo“, sprendiniams. Bendrojo plano Teritorinių reglamentų brėžinyje (brėžinio 
ištrauką su pažymėta PŪV vieta žiūr. 3 priede) PŪV vietoje suplanuotos Komercinių ir pramonės 
sandėliavimo objektų teritorijos. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant esamos 
veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus): 
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Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 
E 38 38.3 38.31  Mašinų duženų išmontavimas 

G 45 45.3 45.32  
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 
pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba 

G 45 45.2 45.20  
Variklinių transporto priemonių techninė 
priežiūra ir remontas 

Esama ūkinė veikla – eksploatuoti netinamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas (ardymas) ir 
variklinių transporto priemonių atsarginių dalių mažmeninė prekyba. UAB „Detaura“ taip pat teikia 
autoremonto paslaugas. Visos, mechaniškai nepažeistos ir funkcionalios, išmontuotų automobilių dalys 
parduodamos. Tolimesniam panaudojimui netinkamos automobilių dalys ir medžiagos rūšiuojamos ir 
priduodamos atliekų tvarkytojams. 

Autoremonto paslaugos tai – važiuoklės, variklių remontas, variklinės alyvos keitimas, padangų 
montavimas. Kėbulų remonto darbai (suvirinimas, tiesinimas, gruntavimas, dažymas) nebus vykdomi.  
UAB „Detaura“ nagrinėjamoje teritorijoje vykdo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo 
veiklą. Per metus išardoma iki 133 vnt. (200 tonų) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. 
Bendrovėje dirba 5 darbuotojai. 

Autotransporto priemonių demontavimui įrengtos šios zonos (žiūr. 4 priedą): 

• personalo. Įrengta atskira patalpa pastate (15 m2); 
• eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo zona įrengta pastate. Plotas 

500 m2. Ši zona padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, 
ir turi nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius (nutekėjusių skysčių surinkimo padėklai) bei 
priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo į aplinką 
(sorbentai). Į šią zoną galima priimti iki 27 vnt. (iki 40 tonų) išmontavimui atvežtų ENTP; 

• eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo zona įrengta pastate (60 m2). Ši zona 
padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui ir turi nutekėjusių 
skysčių surinkimo įrenginį (po demontuojama ENTP pakišamas skysčių surinkimo padėklas; 

• juodojo metalo laužo laikino laikymo zona įrengta patalpoje; 
• spalvotasis metalo laužas saugomas pastate esančiame konteineryje. Metalo laužo sandėliavimo 

patalpos plotas – 70 m2.; 
• mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zonos įrengtos pastate. Šiose zonose yra 

įrengta betoninė grindų danga. Patalpos plotas 924,34 m2; 
• pavojingųjų atliekų laikymo zona įrengta pastate. Ši zona padengta nelaidžia danga, atsparia 

benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Pavojingųjų atliekų saugojimo vieta apipylimuota 
(15-20 cm aukščio borteliai). Šioje zonoje saugomos visos pavojingos atliekos. Atliekos 
saugomos atskirai paženklintoje taroje, nemaišant jų tarpusavyje. Pavojingų atliekų sandėliavimo 
zonos plotas – 15 m2; 

• naudotų padangų laikymo zona įrengta pastate. Padangos saugomos rietuvėse; Patalpos plotas – 
8 m2; 

• kitų nepavojingųjų atliekų laikymo zona įrengta pastate. Zonos plotas – 10 m2. Ši zona padengta 
betono danga. Šioje zonoje atliekos (stiklo, plastiko, gumos atliekos) saugomos atskirai 
konteineriuose. 

• Juodųjų metalų laužas (ENTP kėbulai be pavojingų atliekų) bus saugomi planuojamoje įrengti 
pastogėje. Šių atliekų sandėliavimo zonos plotas – 400 m2. Pastogėje bus įrengta skysčiams 
nelaidi betono danga. 

• Papildomos stiklo ir plastiko atliekų sandėliavimo vietos bus įrengtos planuojamoje įrengti 
pastogėje. Bendras šių atliekų sandėliavimo zonų plotas – 80 m2. 

ENTP demontavimo veikla vykdoma gamybos, pramonės paskirties pastate, statinio unikalus Nr.7795-
0008-3290. Bendras patalpų plotas 1602,34 m2 (2 priedas). 

UAB „Detaura“ patalpos ir žemės sklypas priklauso nuosavybės teise (žiūr. 2 priedą). 



Puslapis 5 iš 25 

Ardymui priimamų ENTP pradinis svoris fiksuojamas pagal transporto priemonės techniniame pase 
nurodytus duomenis. 

ENTP išmontavimas vykdomas kaip galima greičiau ir ne ilgiau kaip po 3 mėnesių nuo ENTP priėmimo 
datos. Prieš pradedant vykdyti ENTP apdorojimą, surenkama visa informacija, reikalinga ENTP apdoroti 
tinkamu ir aplinkai saugiu būdu. Ši informacija gali būti pateikta transporto priemonių ir jų dalių 
gamintojų instrukcijos pavidalu arba randama internete. ENTP apdorojimas (išmontavimas) vykdomas 
uždaroje patalpoje. ENTP apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolesnis 
šių transporto priemonių dalių panaudojimas. 

Atliekamos šios operacijos: akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas; potencialiai sprogių dalių 
(pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas; degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, 
hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių ir kitų ENTP esančių 
skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir saugojimas, išskyrus atvejus, kai šie skysčiai turi likti dalyse, 
kurios bus pakartotinai naudojamos. Skysčiai pašalinami į tam skirtas kilnojamas talpas. Skirtingi 
skysčiai supilami į atskiras uždaras talpas, kurios saugomos pavojingų atliekų laikymo patalpoje; 
gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma identifikuoti, pašalinimas. 

Visos, mechaniškai nepažeistos ir funkcionalios, išmontuotų automobilių dalys parduodamos. 
Tolimesniam panaudojimui netinkamos automobilių dalys ir medžiagos rūšiuojamos ir priduodamos 
atliekų tvarkytojams. 

ENTP demontavimo ir atliekų saugojimo zonos, demontavimo ir atliekų tvarkymo principinės schemos 
pateiktos 4 ir 5 prieduose. 

Ūkinės veiklos metu visos susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos tvarkomos pagal LR aplinkos 
ministro 2011 m gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus 
(Žin., 2011, Nr. 57-2721) ir laikinai saugomos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų terminų t.y.: 
pavojingų atliekų saugojimas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingų atliekų – ne ilgiau kaip 1 metai. 

ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma prisilaikant Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo 
taisyklų (Žin., 2004, Nr.50-1676; 2013, Nr.34-1661) reikalavimų: 

− Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona 
padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi nutekėjusių 
skysčių surinkimo įrenginius (nutekėjusių skysčių surinkimo padėklai) bei priemones, 
užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo į aplinką (sorbentai). 

− Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos 
padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi: 

− sandarias talpas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims 
saugoti; 

− sandarias talpas/ konteinerius laikyti akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų 
ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams; 

− sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius – 
degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo 
skysčius, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus ir kitus naudoti netinkamoje 
transporto priemonėje esančius skysčius; 

− nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą 
nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo (po demontuojamomis ENTP pakišami 
skysčių surinkimo padėklai, pavojingųjų atliekų saugojimo vieta apipylimuota). Kadangi 
ENTP priėmimo-laikymo, išmontavimo ir pavojingų atliekų laikymo zonos įrengtos 
uždarose patalpose užterštų nuotekų nesusidaro. 

Visi minėti, iš ENTP pašalinti skysčiai, surenkami ir laikomi atskirai, nemaišant jų tarpusavyje ar su 
kitais skysčiais. ENTP apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos laikomos ir ženklinamos pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604; 2002, Nr. 100-4461) 
reikalavimus. 
Visos, mechaniškai nepažeistos ir funkcionalios, išmontuotų automobilių dalys parduodamos. 
Tolimesniam panaudojimui netinkamos automobilių dalys ir medžiagos rūšiuojamos ir priduodamos 
atliekų tvarkytojams. Automobilių ardymui naudojami šie stacionarūs įrenginiai – pneumatiniai ir 
elektriniai įrankiai, naudojami automobilių remontui ir ardymui (oro kompresorius – 1 vnt., pneumatiniai 
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veržliasukiai – 2 vnt., elektriniai pjūklai metalui – 1 vnt.). Dujiniai metalo pjovikliai automobilių 
demontavimo veikloje nenaudojami. 

Autotransporto priemonių įmonė neeksploatuoja. Automobilių demontavimo veikloje naudojamas vienas 
dujinis krautuvas. Krautuvas sunaudoja iki 2 m3/m kuro. 

Įmonės ūkinės veiklos metu žymios aplinkos oro taršos nesusidaro. Ūkinės veiklos metu nenaudojami 
stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Personalo patalpos šildomos elektra. Metalo pjaustymui 
naudojami elektriniai įrankiai. Patalpos, kuriose vykdomas atliekų tvarkymas nešildomos. 

ENTP demontavimo principinė schema pateikta 5 priede. 

Planuojama ūkinė veikla - kietųjų dangų ir pastogės šalia esamo pastato, kuriame ENTP tvarkymo veikla 
vykdyta iki šiol, įrengimas. 

Bendras pastogės plotas – 480 m2. Po pastoge planuojama laikinai sandėliuoti juodųjų metalų atliekas 
(išmontuotų ENTP kėbulai) – iki 9 t, stiklo ir plastmasės atliekas po 1 toną. 

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir pavojingų 
cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), 
radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) 
ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) 
naudojimą): 

Esama veikla: 

Ūkinės veiklos metu žaliavos nenaudojamos. Naudojamoms medžiagoms galima priskirti sorbentus. Ši 
medžiaga naudojama atsitiktiniams pavojingų medžiagų nutekėjimams surinkti. Sorbentas laikomas 
pavojingų atliekų saugojimo ir ENTP demontavimo zonoje metalinėse talpose. Vienu metu saugoma iki 
150 kg sorbento. 

UAB „Detaura“ ūkinėje veikloje tvarko pavojingas atliekas (įmonė vykdo eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių ardymą ir variklinių transporto priemonių atsarginių dalių mažmeninė prekybą).  

  1 lentelė 

Atliekų pavadinimas Metinis 
tvarkomų 

atliekų 
kiekis, 

tonomis 

Didžiausias 
saugomas 

kiekis, 
tonomis 

Atliekų pavojingumas 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės 200 40 H14 - ekotoksiškos 
 

Planuojama ūkinė veikla: 

UAB „Detaura“ planuoja įrengti turimame žemės sklype kietąsias dangas ir pastogę šalia esamo pastato, 
kuriame vykdoma ENTP tvarkymo veikla. 

Įrengus pastogę didžiausi saugomų ir tvarkomų pavojingų atliekų kiekiai nesikeis. 

 2 lentelė 

Atliekų pavadinimas Metinis 
tvarkomų 

atliekų 
kiekis, 

tonomis 

Didžiausias 
saugomas 

kiekis, 
tonomis 

Atliekų pavojingumas 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės 200 40 H14 - ekotoksiškos 
 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir 
t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas): 

Įmonės teritorijoje yra centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Geriamąjį vandenį įmonei tiekia ir 
nuotekas priima UAB „Tauragės vandenys“. UAB „Detaura“ geriamasis vanduo naudojamas darbuotojų 
sanitariniams poreikiams tenkinti. Preliminarus suvartojamo geriamo vandens kiekis buitiniams tikslams 
iki 76 m3/m. Įmonės ūkinės veiklos metu užterštų paviršinių nuotekų nesusidaro ir nesusidarys 
įgyvendinus PŪV sprendinius. 
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Kitų gamtos išteklių (žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir t.t.) esamos veiklos ir PŪV metu naudoti 
neplanuojama. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas (nurodant kuro rūšį): 

UAB „Detaura“ įgyvendinus PŪV sprendinius energijos išteklių naudojimo mastas nesikeis. Automobilių 
ardymui bei patalpų apšvietimui ir šildymui bus naudojama elektros energija. Vidutinis metinis elektros 
energijos sunaudojimas 10000 kWh. 

Automobilių demontavimo veikloje naudojamas vienas dujinis krautuvas. Krautuvas sunaudoja iki 
2 m3/m (1,034 t/m) kuro. 

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų susidarymo vietą, 
kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo 
veiklos rūšis): 

UAB „Detaura“ įgyvendinus PŪV sprendinius atliekų susidarymas nesikeis. 

Per metus planuojama išardyti iki 133 vnt. (200 tonų) transporto priemonių, kurios bus superkamos iš 
fizinių ir juridinių asmenų. Visos, mechaniškai nepažeistos ir funkcionalios, išmontuotų automobilių 
dalys (apie 67 % nuo pradinio ENTP svorio) bus parduodamos. Tolimesniam panaudojimui netinkamos 
automobilių dalys ir medžiagos (apie 33 % nuo pradinio ENTP svorio) bus rūšiuojamos ir priduodamos 
atliekų tvarkytojams. Vienu metu įmonėje maksimaliai galima saugoti iki 27 vnt. išmontavimui atvežtų 
transporto priemonių. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus saugomos pastate (žiūr. 
4 priedą). 

Šio proceso metu susidarančios atliekos pateiktos 3 lentelėje. 

Vykdant transporto priemonių demontavimo veiklą susidaro pavojingos ir nepavojingos atliekos, kurios 
rūšiuojamos. Pavojingi skysčiai saugomi išrūšiuoti, specialiose pažymėtose sandariose talpose; kietos 
pavojingos atliekos – specialiuose sandariuose, pažymėtose konteineriuose. Pavojingų atliekų talpos ir 
konteineriai saugomi atskirai nuo kitų atliekų. Atliekų sandėliavimo vietoje įrengta skysčiams ir naftos 
produktams nelaidi betono danga. 

ENTP demontavimo metu išmontuotos padangos yra vizualiai tikrinamos ir, jei jos yra tinkamos 
naudojimui, parduodamos. Mechaniškai pažeistos arba nudėvėtos padangos priskiriamos atliekoms ir 
priduodamos atliekų tvarkytojams. 

Veiklos metu taip pat susidarys nedideli kiekiai tepalais užterštų pjuvenų, kurios naudojamos 
išsiliejusiems skysčiams surinkti. Užteršti sorbentai ir pjuvenos bus patalpinti į specialius sandarius, 
paženklintus konteinerius, kurie bus laikomi uždaroje patalpoje. Mišrios komunalinės atliekos kaupiamos 
konteineryje. Ūkinėje veikloje susidariusios pavojingos atliekos bus saugomos ne ilgiau kaip 6 mėn., o 
nepavojingos bus saugomos ne ilgiau kaip 1 metai ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 
Informacija apie veiklos metu susidarančias atliekas, jų kiekį, agregatinį būvį, saugojimą objekte bei 
numatomus atliekų tvarkymo būdus pateikiama 3 lentelėje. 

PŪV metu numatoma įrengti stoginę su skysčiams nelaidžia betono danga šalia esamo pastato. Bendras 
stoginės plotas bus 480 m2. Po stogine numatoma sandėliuoti: stiklo, plastiko atliekas ir išmontuotų 
ENTP kėbulus (juodųjų metalų laužą). 
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Informacija apie UAB „Detaura“ esamoje / planuojamoje  veikloje tvarkomas/susidarančias atliekas, jų kiekį, agregatinį būvį, saugojimą objekte bei numatomus 
atliekų tvarkymo būdus. 3 lentelė 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
kiekis 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas pavadinimas 
t/dieną t/metus 

Agregatinis 
būvis 

Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis: 
esamas/ 

planuojamas 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai ** 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Tvarkomos atliekos 

ENTP supirkimas 
ir ardymas 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės 0,78 200,0 kietas 16 01 04* Patalpoje 40,0/40,0 R12 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

Akumuliatoriai 0,005 1,250 kietas  16 06 01* konteineris 0,55/0,55 R4, R5, R12 

Amortizatoriai 0,009 2,400 kietas  16 01 21* konteineris 0,2/0,2 R4, R9, R12 

Elektronikos įrangos atliekos 0,001 0,250 kietas 16 01 09* konteineris 0,01/0,01 R4, R12 

Aušinimo skystis 0,003 0,750 skystas 16 01 14* talpykla 0,2/0,2 R9, R12 

Juodojo metalo laužas 0,137 35,000 
kietas 

16 01 17 
Aikštelėje 
po stogine 

6,0/15,0 
R4, R12 

Spalvotųjų metalų laužas 0,045 11,500 kietas 16 01 18 konteineris 2,0/2,0 R4, R12 

Katalizatoriai 0,0008 0,200 kietas 16 08 01 konteineris 0,01/0,01 R4, R12 

Kuro filtrai 0,0006 0,150 kietas 16 01 21* konteineris 0,05/0,05 R4, R12 

Oro filtrai 0,0004 0,100 kietas 16 01 21* konteineris 0,05/0,05 R1 

Naudotos padangos 0,024 6,000 kietas  16 01 03 rietuvėse 0,3/0,3 R12 

Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,003 0,750 skystas 13 02 08* talpykla 0,2/0,2 R9, R12  

Plastikai 0,006 1,500 kietas  16 01 19 
Aikštelėje 
po stogine 0,05/1,05 R12 

ENTP ardymo 
metu susidarančios 
atliekos 

Stabdžių skystis 0,0006 0,150 skystas 16 01 13* talpykla 0,04/0,04 R9, R12  
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Tepalo filtrai 0,001 0,250 kietas  16 01 07* konteineris 0,1/0,1 R4, R12 

Stiklo atliekos 0,004 1,000 kietas  16 01 20 
Aikštelėje 
po stogine 

0,2/1,2 
R5, R12 

Gumos atliekos 0,014 3,512 kietas  19 12 04 konteineris 0,1/0,1 R12 

Suskystintų dujų balionai 0,004 1,000 kietas  16 01 16 konteineris 0,2/0,2 R4, R12 

Panaudotos oro pagalvės 0,0009 0,240 kietas  16 01 22 konteineris 0,03/0,03 R12 

Laidai 0,002 0,400 kietas  16 01 22 konteineris 0,2/0,2 R4, R12 

Stabdžių trinkelės 0,002 0,500 kietas  16 01 12 konteineris 0,05/0,05 R4, R12 

PASTABOS: 
(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu 
Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 
(**) Dviem žvaigždutėmis pažymėtas numatomas atliekų tvarkymo būdas perdavus jas Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Galimi ir kiti 
numatomi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams suteiktus atliekų tvarkymo būdus. 
Paryškintu šriftu pažymėti pokyčiai, susiję su planuojama ūkine veikla. 
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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas: 

Įmonės teritorijoje yra centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Geriamąjį vandenį įmonei tiekia ir 
nuotekas priima UAB „Tauragės vandenys“. UAB „Detaura“ geriamasis vanduo naudojamas darbuotojų 
sanitariniams poreikiams tenkinti (apie 76 m3/m). 

Įmonės technologiniame procese vanduo nenaudojamas ir nuotekos nesusidaro. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Detaura“ eksploatuoti netinamų transporto priemonių priėmimo, ardymo ir 
pavojingų atliekų saugojimo zonos įrengtos uždarose patalpose, o visos kitos atliekos saugomos uždarose 
patalpose arba po stogine, įmonės ūkinės veiklos metu užterštų paviršinių nuotekų nesusidaro, todėl 
paviršinių nuotekų valymo įrenginiai nebūtini. Įmonės teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo tinklų 
nėra. Paviršinės nuotekos nuo pastato stogo ir stoginės natūraliai infiltruojasi į gruntą. 

Paviršinių lietaus nuotekų užterštumas negali viršyti normų, nustatytų paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamente, patvirtintame 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193. 

SM (skendinčios medžiagos) – vidutinė metinė koncentracija 30 mg/l; maksimali momentinė 
koncentracija 50 mg/l. 

NP (naftos produktai) – vidutinė metinė koncentracija 5 mg/l; maksimali momentinė koncentracija 7 
mg/l. 

Įgyvendinus PŪV sprendinius užterštų paviršinių nuotekų nesusidarys. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, 
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija: 

Oro tarša 

Įmonės ūkinės veiklos metu žymios aplinkos oro taršos nesusidaro. Ūkinės veiklos metu nenaudojami 
stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Personalo patalpos šildomos elektra. Metalo pjaustymui 
naudojami elektriniai įrankiai. Patalpos, kuriose vykdomas atliekų tvarkymas nešildomos. 

Įmonė ūkinėje veikloje naudoja vieną dujinį krautuvą. Autotransporto priemonių įmonė neeksploatuoja. 
Krautuvas sunaudoja iki 2 m3/m kuro. 

Įgyvendinus PŪV sprendinius naujų aplinkos oro taršos šaltinių neatsiras. 

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

PŪV neįtakos kvapų, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios (radioaktyviosios) ir 
nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės taršos rūšių pasikeitimo, todėl šiuose PAV 
atrankos dokumentuose šių fizikinės taršos rūšių susidarymas ir prevencija plačiau nenagrinėjami. 
Išsamiau išnagrinėti galimi triukšmo taršos susidarymo atvejai ir jų prevencija. 

Triukšmas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 75-3638), nuo stacionarių triukšmo 
šaltinių, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (600 - 1800 
val.) – 60 dB(A); vakare (1800 - 2200 val.) – 55 dB(A); naktį (2200 - 600 val.) – 50 dB(A); ekvivalentinis 
triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (600 - 1800 val.) – 55 dB(A); vakare (1800 - 2200 val.) – 50 dB(A); nakti 
(2200 - 600 val.) – 45 dB(A). (600 - 1800 val.) – 65 dB(A); vakare (1800 - 2200 val.) – 60 dB(A); naktį (2200 - 
600 val.) – 55 dB(A). 

Visi gamyboje naudojami įrenginiai priskiriami stacionariems triukšmo šaltiniams. 

Vykdant ūkinę veiklą bus naudojami dviejų tipų padidinto triukšmo įrenginiai: dujinis autokrautuvas, 
pneumatiniai įrankiai, naudojami automobilių ardymui. 

Ūkinei veiklai taip pat galima priskirti: 

− krovinines mašinas, kurios išveža atliekas tolimesniam perdirbimui; 
− lengvuosius automobilius, kurie atvežami ardymui arba kuriais atvažiuojama atsarginių dalių 

pirkimui; 
− įmonės darbuotojų lengvuosius automobilius. 
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Pradiniai triukšmo šaltinių duomenys 

Tiesiogiai veikloje naudojami padidinto triukšmo šaltiniai: 

Dujinis autokrautuvas: 

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

− autokrautuvo triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 6; 
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas atviroje aplinkoje (ne patalpose) – 0,083 val./parą 

(pakrautuvas bus naudojamas tik demontuotų ENTP kėbulų ir atliekų pervežimui į naujai 
projektuojamą stoginę); 

Atskiri darbo įrankiai, naudojami automobilių demontavimui: 

− atskirų darbo įrankių sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 103 dBA; 
− darbo įrankių triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 0,1; 
− vidutinis visų darbo įrankių darbo laikas – 4 val./parą. 

Transporto priemonės aptarnaujančios planuojamą ūkinę veiklą ir įmones darbuotojų bei klientų 
transporto priemonės 

Krovininiai automobiliai: 

− krovininio automobilio sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje – 96 dBA; 
− krovininio automobilio triukšmo šaltinio paviršiaus plotas, m2 – 6; 
− vidutinis triukšmo šaltinio darbo laikas, val./parą, (vidutinis reisų skaičius per parą × transporto 

priemonės su dirbančiu varikliu buvimo laikas objekte) = 0,5 reis./parą × 0 val. = 0,0 val./parą. 
Vidutinis krovininių mašinų reisų skaičius per parą nurodytas PŪV organizatoriaus. Atsižvelgiant 
į tai, kad sunkvežimis teritorijoje stovi su išjungtu varikliu, šio triukšmo šaltinio darbo laiką 
prilyginame 0 val. 

Lengvieji automobiliai: 

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

priemonės su dirbančiu varikliu buvimo laikas objekte) = 20 reis./parą × 0,083 val. = 1,66 
val./parą. Vidutinis lengvųjų automobilių reisų skaičius per parą nurodytas PŪV organizatoriaus. 

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

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

10
−⋅= pL,

pI , 

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

SIP p ⋅= , 

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

ra
r

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

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

4. Garso intensyvumas (Lx) tam tikrame taške nutolusiame nuo triukšmo šaltinio, (dB): 
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kur l0 – girdos slenksčio garso intensyvumas, atitinkantis garso girdimumo ribinį intensyvumą ir 
lygus 10-12 W/m2; 
a – atmosferos triukšmo absorbcijos koeficientas. Priimame a=0,005 dB/m. 

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

( )∑ ⋅⋅=
n L

S
xL

1

1,010log10  

kur,  

n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių skaičius, 

Lx – šaltinio triukšmo lygis, dBA. 

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

,log10 
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Tdarbo – suminis triukšmo šaltinio darbo laikas per parą, val.; 

Tdienos – dienos periodo trukmė, val. 

Žemiau pateikti lengvųjų automobilių eismo, dyzelinio autokrautuvo bei elektrinių ir pneumatinių įrankių 
triukšmo sklaidos duomenys atviroje aplinkoje ir įvertinus triukšmo slopinimą gamybinėse patalpose. 

Akustinio triukšmo lygio skaičiavimo duomenys ant planuojamo sklypo ribų: 

Triukšmo skaičiavimo taškai ant sklypo 
vakarinės ir ritinės ribų (žiūr. 6 priedą) 

T1 T2 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA 
Dujinis autokrautuvas 62,2 46,2 
Lengvieji automobiliai 37,0*** 40,0 
Atskiri darbo įrankiai (pneumatiniai, elektriniai)* 54,3 (34,3*) 45,7 (25,7*) 

 Ldienos triukšmo rodikliai, dBA 
Dujinis autokrautuvas 40,6 24,6 
Lengvieji automobiliai 28,4 31,4 
Atskiri darbo įrankiai (pneumatiniai, elektriniai)* 49,5 (29,5*) 40,9 (20,9*) 
Suminis triukšmo lygis (be fono) 41,2 32,5 
Foninis triukšmo lygis** iki 45 iki 45 
Suminis triukšmo lygis (su fonu) 46,5 45,2 

* - pneumatiniai ir elektriniai įrankiai bus naudojami automobilių remonto ir ardymo darbams. Visi šie darbai bus 
vykdomi uždarose patalpose. Patalpų konstrukcija sumažins triukšmo lygį 20-30 dBA. Skliausteliuose pateikti 
triukšmo dydžiai, įvertinus triukšmo slopinimą patalpose. 

** - foninis triukšmo lygis priimtas atsižvelgiant į tai, kad įmonės gretimybėje nėra kitų veikiančių padidinto 
triukšmo šaltinių. 

*** - įvertinus pastato triukšmo ekranavimą (triukšmas sumažėja iki 10 dBA). 

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad UAB „Detaura“ įrengus stoginę, akustinio triukšmo 
lygio rodiklis dienos metu ant sklypo (kad. Nr. 7760/0001:159) vakarinės ir ritinės ribų bus 46,5 dBA ir 
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45,2 dBA įvertinus foninį triukšmo lygį, ir tai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 
reglamentuoto triukšmo rodiklio lygio gyvenamojoje aplinkoje. Triukšmo skaičiavimo taškas T2 
pasirinktas kaip arčiausiai gyvenamųjų teritorijų esantis taškas ant planuojamo sklypo ribų. 

UAB „Detaura“ planuojamai ūkinei veiklai vykdyti nereikalingos papildomos triukšmo mažinimo 
priemonės.  

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) 
ir jos prevencija: 

PŪV biologinės taršos nesukels.  

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių 
avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių 
ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremalių įvykių ir ekstremalių 
situacijų tikimybė ir jų prevencija: 

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių 
avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra 
didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą 
gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 
aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose. 

Pati PŪV ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja. 

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo): 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 206 punktu, PŪV 
nustatyta 50 metrų normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ), žiūr. 1 priedą. Į PŪV nustatytą 
normatyvinę SAZ nepatenka nei esamos, nei planuojamos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 
teritorijos bei pastatai. (Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (TPDRIS). Internetinė 
prieiga: http://www.tpdris.lt/) 

UAB „Detaura“ įsipareigoja nustatyti ir įsiteisinti SAZ vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 
režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849; 2011, Nr. 46-2201; TAR, 
2014, Nr. 1536) nustatyta tvarka. 

Atsižvelgiant į šiose PAV atrankos dokumentuose pateiktą poveikio aplinkai veiksnių analizę PŪV nekels 
rizikos žmonių sveikatai už planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų. 

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų 
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus): 

PŪV numatoma vykdyti 0,4698 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.), esančiame 
Verslininkų g. 47, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. Minėtas žemės sklypas yra UAB „Detaura“ 
nuosavybė. 

Planuojamos teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos pažymėtos ir informacija apie jų 
savininkus, užimamą plotą ir naudojimo paskirtį (būdą (-us) ir pobūdį (-ius)) pateikiama 2 priede. Žemės 
sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, visomis kryptimis ribojasi su kitos (komercinės paskirties 
objektų teritorijos) arba žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Kiek atokiau PŪV vietos gretimybėse yra 
du žemės sklypai, kuriems nustatyta kita (pramonės ir sandėliavimo objektų bei vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos) naudojimo paskirtis. 

PŪV sprendiniai, aprašyti PAV atrankos dokumentų 5 punkte, atitinka Tauragės miesto bendrojo plano, 
patvirtinto Tauragės r. savivaldybės tarybos 2008-11-13 sprendimu Nr. 1-851 „Dėl Tauragės miesto 
bendrojo plano tvirtinimo“, sprendiniams. 

Bendrojo plano sprendiniai PŪV vietoje aprašyti PAV atrankos dokumentų 4 punkte ir 3 priede. 

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

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

18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos: 

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, 
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)): 
Tauragės apskritis, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės seniūnija, Taurų kaimas, Verslininkų g. 47. 

18.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose 
grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis 
pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali 
paveikti, dydžius): 

PŪV vietos žemėlapį su gretimybėmis žiūr. 2 priede. 

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, 
sutartinė nuoma): 

Žemės sklypą (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.), kuriame numatoma vykdyti PŪV, UAB „Detaura“ 
valdo nuosavybės teise. 

18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas): 

PŪV vietos žemės sklypo nuosavybės dokumentai ir žemės sklypo planas pridedami 2 priede. 

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir 
teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių 
statinių ar jų grupių paskirtis): 

Žemės sklypo (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita, 
naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,4698 ha). 

Žemės sklypo plotas - 0,4698 ha, iš jų: žemės ūkio naudmenų plotas - 0,2973 ha (tame tarpe: ariamos 
žemės plotas - 0,2973 ha), užstatyta teritorija - 0,1725 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas - 31,0. 

Žemės sklype registruotas UAB „Detaura“ priklausantis statinys: 
• pastatas - Paukštidė (un. Nr. 7795-0008-3290, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis - gamybos 

pramonės, bendras plotas - 1602,34 m2, statybos metai - 1973, pažymėjimas plane: 29G1p). 

Artimiausiose PŪV gretimybėse yra kitos ir žemės ūkio paskirties žemės sklypai (žiūr. 2 priedą): 
Šiaurės pusėje: 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:334 Taurų k.v.), savininkai M. Lingaitienė (18353/18453 

dalis) ir R. Jurkšaitis (100/18453 dalis). Plotas - 1,8453 ha, naudojimo paskirtis - žemės ūkio. 
Šiame žemės sklype E. Jurkaitytės (1/2 dalis) ir M. Lingaitienės (1/2 dalis) nuosavybe įregistruota 
gyvenamoji sodyba su pastatais (vieno buto gyvenamasis namas, viralinė, tvartas ir svirnas). 
Gyvenamasis namas (atskiras gyvenamosios paskirties žemės sklypas nėra suformuotas) nutolęs 
nuo PŪV vietos 192 m atstumu šiaurės-rytų kryptimi. 

Rytų pusėje: 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:158 Taurų k.v.), savininkas UAB „Taurų kedras“. Plotas - 

0,3237 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:157 Taurų k.v.), savininkas UAB „Taurų kedras“. Plotas - 

0,4700 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). 
• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:156 Taurų k.v.), savininkai E. Dirginčius (3092/5191 dalis) ir 

K. ir E. Bastakiai (2099/5191 dalis), dėl 2099/5191 dalies sudaryta panaudos sutartis su 
UAB „Avkoba“. Plotas - 0,5191 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų 
teritorijos). Šiame žemės sklype E. Dirginčiaus (49/100 dalis) ir K. Bastakio (51/100 dalis) 
nuosavybe įregistruotas pastatas - paukštidė ir autoremonto dirbtuvės, dėl 51/100 dalies sudaryta 
panaudos sutartis su UAB „Avkoba“. 

• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:155 Taurų k.v.), savininkas A. Peteraitis, dėl 4547/4547 
dalies sudaryta nuomos sutartis su AB „Lytagra“. Plotas - 0,4547 ha, naudojimo paskirtis - kita 
(komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame žemės sklype AB „Lytagra“ nuosavybe 
įregistruotas pastatas - sandėlis, dėl 51/100 dalies sudaryta panaudos sutartis su UAB „Avkoba“. 
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• Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:333 Taurų k.v.), savininkas T. Lingaitis. Plotas - 0,3581 ha, 
naudojimo paskirtis - kita (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). Šiame žemės 
sklype T. Lingaičio nuosavybe įregistruota gyvenamoji sodyba su pastatais (vieno buto 
gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, kiemo statinys (stoginė)). Ši gyvenamoji aplinka 
(suformuotas žemės sklypas) nutolusi nuo PŪV vietos 172 m atstumu šiaurės-rytų kryptimi. 

Pietų pusėje: 
• nesuformuotas ir neįregistruotas laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas, kuriame nutiesta 

Verslininkų gatvė. 
Toliau už šio laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypo: 

• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:451 Taurų k.v.), savininkai M. ir O. Kliunkos. Plotas - 
0,2814 ha, naudojimo paskirtis - kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Šiame 
žemės sklype M. ir O. Kliunkų nuosavybe įregistruoti pastatai - skerdykla ir du šiltnamiai. 

• nesuformuotas ir neįregistruotas laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypas. 
• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:163 Taurų k.v.), savininkas J. Ragelskis. Plotas - 

0,5207 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame 
žemės sklype J. Ragelskio nuosavybe įregistruotas pastatas - katilinė. 

• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:164 Taurų k.v.), savininkai J. Ir E. Toliušiai. Plotas - 
0,1414 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame 
žemės sklype J. ir E. Toliušių nuosavybe įregistruotas pastatas - sandėlis. 

• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:165 Taurų k.v.), savininkai G. Ašmantienės įmonė 
(2239/3577 dalis) ir E. Rudys (1338/3577 dalis), dėl 1338/3577 dalies sudaryta nuomos 
sutartis su UAB „Transedda“. Plotas - 0,3577 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės 
paskirties objektų teritorijos). Šiame žemės sklype G. Ašmantienės įmonės (42/100 dalis) ir 
E. Rudžio (58/100 dalis) nuosavybe įregistruotas pastatas - sandėlis, dėl 58/100 šio pastato 
dalies sudaryta nuomos sutartis su UAB „Transedda“, ir G. Ašmantienės įmonės 
nuosavybe įregistruotas pastatas - garažas. 

• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:548 Taurų k.v.), savininkas UAB „Akva produktai“. 
Plotas - 1,1122 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). 
Šiame žemės sklype UAB „Akva produktai“ nuosavybe įregistruoti pastatai - šaldytuvas, 
žuvies perdirbimo cechas. 

Vakarų pusėje: 
• žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:547 Taurų k.v.), savininkas UAB „Lignesa“. Plotas - 

1,3708 ha, naudojimo paskirtis - kita (komercinės paskirties objektų teritorijos). Šiame 
žemės sklype UAB „Lignesa“ nuosavybe įregistruoti pastatai - žuvies perdirbimo cechas, 
mechaninės dirbtuvės ir žuvies produkcijos gabenimo taros plovykla. 

Artimiausi PŪV vietai esami statiniai ir pastatai yra praktiškai visuose gretimybėse esančiuose žemės 
sklypuose ir aprašyti aukščiau šiame poskyryje. 

20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, 
rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

PŪV žemės sklypas yra išvystytas infrastruktūros atžvilgiu. Įmonės teritorijoje yra centralizuoti 
vandentiekio ir nuotekų tinklai. Geriamąjį vandenį įmonei tiekia ir nuotekas priima UAB „Tauragės 
vandenys“. UAB „Detaura“ geriamasis vanduo naudojamas darbuotojų sanitariniams poreikiams tenkinti. 
Įmonės sklype yra įvesta elektra. Privažiavimas prie įmonės teritorijos yra iš Verslininkų gatvės. 

Artimiausios esamos urbanizuotos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 1 pav.): 
a) artimiausias objektas - gyvenamosios paskirties žemės sklypas su sodyba (adresas Tarailių k. 1, 
Tauragės sen.) (atstumas 172 m); 
b) gyvenamosios paskirties sodyba (Tarailių k. 2, Tauragės sen.) (192 m); 
c) kitos Tarailių k. sodybos (380 m); 
d) Tauragės m. Tarailių individualių gyvenamųjų namų rajonas (470 m); 
e) Jatkančių k. sodybos (630 m); 
f) Mąsčių k. sodybos (720 m). 

Artimiausios esamos urbanizuotos pramoninės teritorijos (žiūr. 2 pav.): 
a) artimiausias obj. - UAB „Taurų kedras“ (baldų gamybos įmonė) (Verslininkų g. 49 ir 51, Taurų 
k.) (ribojasi (gretimybė)); 
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b) artimiausias obj. - UAB „Lignesa“ (žuvis ir žuvies produktų gamybos įmonė, iškelta bankroto 
byla) (Verslininkų g. 45, Taurų k.) (ribojasi (gretimybė)); 
c) UAB „Akva produktai“ (vandentiekis, nuotekų valymas) (Verslininkų g. 39, Taurų k.) (30 m); 
f) AB „Lytagra“ (prekyba žemės ūkio technika) (Verslininkų g. 55, Taurų k.) (120 m). 

Rekreacinių ir visuomeninės paskirties urbanizuotų teritorijų 500 m spinduliu aplink PŪV vietą nėra. 

21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus (naudingas 
iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, 
sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus: 

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausiose jos 
gretimybėse (mažiausiai 500 m atstumu) nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių 
telkinių, geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų. 

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą: 
Žemės sklypas (kad. Nr. 7760/0001:159 Taurų k.v.), kuriame numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo 
kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas slėniuotų molingų lygumų tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai - 
eglės, beržai. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - miškingas mažai urbanizuotas (žiūr. 3 pav.). 
Kraštovaizdžio porajonio indeksas - L`-s/e-b/3>. 

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 4 pav.) vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų 
slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja pusiau 
uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik 
horizontalūs dominantai. Vizualinės struktūros porajonio indeksas - V2H1-b. 

 

1 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu 
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2 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų pramoninių teritorijų atžvilgiu 
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3 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 



Puslapis 19 iš 25 

 
4 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 
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23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumas nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos: 
Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Artimiausios PŪV vietai Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos (žiūr. 5 pav.): 
a) Jūros kraštovaizdžio draustinis (atstumas nuo PŪV vietos 520 m). 
b) Pagramančio regioninis parkas (520 m). 
c) Jūros ichtiologinis draustinis (1380 m). 

Artimiausios PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos (žiūr. 5 pav.): 
a) BAST - Pagramančio regioninis parkas (Vietovės identifikatorius (ES kodas) - LTTAU0008, 
atstumas nuo PŪV vietos 520 m). 
b) BAST - Jūros upė žemiau Tauragės (LTSIU0010, 1380 m). 
c) PAST - Šešuvies ir Jūros upės slėniai (LTTAUB001, 1400 m). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar 
programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) 
nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga. 

 
5 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu 

24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius 
ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.); biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų 
augavietes ir radavietes, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį 
pajėgumą: 

PŪV vieta yra nutolusi nuo VĮ „Tauragės miškų urėdijos“ Balskų girininkijos 758 miško kvartalo 395 
metrų atstumu ir Tauragės girininkijos 823 miško kvartalo 480 metrų atstumu (miškų kadastro ištrauką 
žiūr. 6 pav.). Abu paminėti miško kvartalai yra privačios nuosavybės miškų plotai, priskiriami II miškų 
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grupei (specialios paskirties miškai). 758 kvartalas priskiriamas ekosistemų apsaugos miškams, o 823 
kvartalas - rekreaciniams miškams. 

Informacija apie PŪV gretimybėse esančias pievas pateikiama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių duomenų bazę. Šioje duomenų bazėje aplink 
PŪV vietą 145, 265 ir 535 metrų atstumu yra Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 6270 (Rūšių 
turtingi smilgynai). PŪV vietos padėtį Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių atžvilgiu žiūr. 7 pav. 

Pelkių mažiausiai 1 km spinduliu aplink PŪV vietą nėra. 

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos 
ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 8 pav.): 

a) Tauragės užtvanka (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 16050002) (patvenkta Jūros upė, 
Nemuno 1 eilės intakas) (nuo PŪV vietos nutolusi 430 m atstumu). 
b) Katinupis (kodas UETK 16011031) (Ežeruonos 1 eilės intakas, Jūros 2 eilės intakas) (735 m). 

Kitų artimiausioje PŪV vietai aplinkoje bent kiek reikšmingesnių biotopų (jūros aplinkos ir kt.) nėra. 

Informacija apie biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes bei biotopų 
buferinį pajėgumą nepateikiama, nes visi aukščiau išvardinti biotopai nutolę pakankamai dideliu atstumu 
nuo PŪV vietos. 

25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių pakrančių 
zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir 
juostas ir pan.): 

Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių regionų, 
gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, jų apsaugos zonų bei juostų ir pan.) aplink PŪV vietą nėra. 

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

Planuojamoje teritorijoje anksčiau buvo vykdoma naminių paukščių auginimo veikla (paukštynas) 
Duomenų apie PŪV vietos taršą praeityje nėra. 

 

6 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro ištraukoje 
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7 pav. PŪV vietos padėtis Europos Bendrijos svarbos buveinių atžvilgiu 
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8 pav. PŪV vietos padėtis pelkių ir durpynų atžvilgiu 

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

Išsami informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos pateikta PAV atrankos 
dokumentų 20 punkte. 

Artimiausios PŪV vietai tankiau apgyvendintos teritorijos: Tauragės miestas (23513 gyventojų 2014 m. 
duomenimis); artimiausi tankiau apgyvendinti Tauragės miesto gyvenamieji kvartalai yra nutolę 
mažiausiai per 380 m rytų kryptimi). Artimiausios Tauragės rajono Tauragės seniūnijos tankiau 
apgyvendintos teritorijos - (Tarailių k. (172 m rytų kryptimi, 43 gyv. (2001 m.)), Taurų k. (450 m pietų 
kryptimi, 1891 gyv. (2001 m.)), Butkelių k. (580 m pietų kryptimi, 540 gyv. (2010 m.)), Jatkančių k. (630 
m šiaurės kryptimi, 120 gyv. (2001 m.)) ir Mąsčių k. (720 m vakarų kryptimi, 12 gyv. (2001 m.))). 
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28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (toliau - KVR) (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros 
paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausiose PŪV 
vietos gretimybėse (1,0 km atstumu) KVR registruotų kultūros vertybių nėra. 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams (atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, 
poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir 
grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus 
patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį): 

UAB „Detaura“ PŪV nesukels reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos veiksniams. Galimas lokalinis 
akustinio triukšmo lygio padidėjimas ir nežymi oro tarša autokrautuvo vidaus degimo variklio degimo 
produktais. 

29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai: 

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (fizikinės) 
rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį 
aplinkai ir visuomenės sveikatai. 

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad UAB „Detaura“ įrengus stoginę, akustinio triukšmo 
lygio rodiklis dienos metu ant sklypo (kad. Nr. 7760/0001:159) vakarinės ir ritinės ribų bus 46,5 dBA ir 
45,2 dBA įvertinus foninį triukšmo lygį, ir tai neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 
reglamentuoto triukšmo rodiklio lygio gyvenamojoje aplinkoje. Triukšmo skaičiavimo taškas T2 
pasirinktas kaip arčiausiai gyvenamųjų teritorijų esantis taškas ant planuojamo sklypo ribų. 

29.2. poveikis biologinei įvairovei: 

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro 
(kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 
duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
saugomas teritorijas (žiūr. PAV atrankos dokumentų 23 skyrių). PŪV sklype ir jo gretimybėje nėra 
saugotinų augalų ir gyvūnų rūšių. 

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui: 

PŪV metu poveikio žemei ir dirvožemiui nebus, nes po planuojama įrengti stogine bus įrengta skysčiams 
nelaidi betono danga. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Detaura“ eksploatuoti netinamų transporto priemonių 
priėmimo, ardymo ir pavojingų atliekų saugojimo zonos įrengtos uždarose patalpose, o visos kitos 
atliekos saugomos uždarose patalpose arba po stogine, įmonės ūkinės veiklos metu poveikio žemei ir 
dirvožemiui nebus. 

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai: 

PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės. Įmonės 
teritorijoje yra centralizuoti buitinių nuotekų tinklai. Įmonės technologiniame procese vanduo 
nenaudojamas ir gamybinės nuotekos nesusidaro. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Detaura“ eksploatuoti 
netinamų transporto priemonių priėmimo, ardymo ir pavojingų atliekų saugojimo zonos įrengtos uždarose 
patalpose, o visos kitos atliekos saugomos uždarose patalpose arba po stogine, įmonės ūkinės veiklos 
metu užterštų paviršinių nuotekų nesusidaro. Įmonės teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo tinklų nėra. 
Paviršinės nuotekos nuo pastato stogo ir stoginės natūraliai infiltruojasi į gruntą. 

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms: 

PŪV neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės. Įmonės ūkinės veiklos metu žymios 
aplinkos oro taršos nesusidaro. Ūkinės veiklos metu nenaudojami stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. 
Personalo patalpos šildomos elektra. Metalo pjaustymui naudojami elektriniai įrankiai. Patalpos, kuriose 
vykdomas atliekų tvarkymas nešildomos. Įmonė ūkinėje veikloje naudoja vieną dujinį krautuvą. 
Autotransporto priemonių įmonė neeksploatuoja. Krautuvas sunaudoja iki 2 m3/m kuro. 

PŪV metu galimo poveikio aplinkai veiksniai yra nežymūs ir negali turėti įtakos vietovės 
meteorologinėms sąlygoms. 
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29.6. poveikis kraštovaizdžiui: 

PŪV neigiamo poveikio kraštovaizdžiui neturės. Įmonės teritorijoje nebus statoma statinių, kurie galėtų 
keisti PŪV vietos kraštovaizdį. Planuojama statyti stoginė bus mažesnio aukščio negu esamas pastatas. 
Įmonės teritorija bus išbetonuota ir aptverta tinklo tvora. 

29.7. poveikis materialinėms vertybėms: 

PŪV neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. PŪV nesukels papildomų žemės naudojimo 
apribojimų gretimybėje esantiems žemės sklypams. UAB „Detaura“ planuojamos ūkinės veiklos poveikis 
aplinkai neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai už įmonės 
sklypo ribų. 

29.8. poveikis kultūros paveldui: 

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, 
artimiausiose PŪV vietos gretimybėse (1,0 km atstumu) Kultūros vertybių registre registruotų kultūros 
vertybių nėra. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai: 

Atsižvelgiant į tai, kad identifikuoti poveikio aplinkai veiksniai yra nežymūs PŪV galimo reikšmingo 
poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės. 

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

PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų galimo reikšmingo 
poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės, nes eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
priėmimo, ardymo ir pavojingų atliekų saugojimo zonos įrengtos uždarose patalpose su skysčiams 
nelaidžia danga, todėl, net ir avarinio išsiliejimo atveju, pavojaus užteršti dirvožemį ar požeminį vandenį 
nebus. 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 

Įvertinus visas galimas poveikio aplinkai rūšis, PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio. 

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

UAB „Detaura“ PŪV - ENTP tvarkymo veiklos išplėtimas, įsisavinant veiklai vykdyti reikalingą aikštelę 
aplink esamą pastatą, kuriame ENTP tvarkymo veikla vykdyta iki šiol, įrengus joje kietąsias skysčiams 
nelaidžias dangas ir pastoges. Eksploatuojant pastogę neigiamas poveikis aplinkos veiksniams 
nenumatomas, todėl ir poveikio sumažinimo priemonės nenumatytos. 
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3 PRIEDAS 
 

PŪV VIETOS PADĖTIS TAURAGĖS M. SAV. 
TERITORIJOS BENDROJO PLANO IŠTRAUKOJE



 

PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS TAURAGöS MIESTO 
BENDROJO PLANO TERITORINIŲ REGLAMENTŲ BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 

(ŽEMöS SKLYPO KAD. NR. 7760/0001:159 TAURŲ K.V., 
VERSLININKŲ G. 47, TAURŲ K., TAURAGöS SEN., TAURAGöS R. SAV.) 

Taurag÷s miesto bendrasis planas patvirtintas Taurag÷s r. savivaldyb÷s tarybos 2008-11-13 

sprendimu Nr. 1-851 „D÷l Taurag÷s miesto bendrojo plano tvirtinimo“. Bendrojo plano Teritorinių 
reglamentų br÷žinyje PŪV vietoje suplanuotos Komercinių ir pramon÷s sand÷liavimo objektų 
teritorijos. 

 

© 2016 Taurag÷s r. savivaldyb÷s administracijos tinklapis http://www.taurage.lt/. 
© 2016 UAB „Ekosistema“, 2016 m. kovo m÷n. 3 d. 



4 PRIEDAS 
 
AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO 

ZONŲ SCHEMA 



UAB „Detaura“ autotransporto priemonių demontavimo zonų schema 



Autotransporto priemonių demontavimo zonos: 

Zonos pastate (pastato bendras plotas – 1602,34 m
2
) 

1 – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) priėmimo ir laikymo (500 

m
2
); 

2 – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo zona (60 m
2
); 

3 – personalo (15 m
2
); 

4 – pavojingų atliekų laikymo (15 m
2
); 

5 – mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo (924,34 m
2
); 

6 – metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo (70 m
2
); 

7 – kitų nepavojingųjų atliekų laikymo (10 m
2
); 

8 – naudotų padangų laikymo (8 m
2
). 

 

Planuojamoje įrengti pastogėje (bendras plotas – 480 m
2
) bus sandėliuojamos šios 

atliekos: 

9 – juodųjų metalų laužas (ENTP kėbulai) – 400 m
2
; 

10 – plastiko atliekos – 40 m
2
; 

11 – stiklo atliekos – 40 m
2
. 



5 PRIEDAS 
 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO PRINCIPINĖ SCHEMA



UAB „Detaura“ ENTP demontavimo principin÷ schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAB "DETAURA" ATLIEKŲ TVARKYMO PRINCIPINö SCHEMA

ENTP pri÷mimas, svorio
įdentifikavimas, dokumentų

tvarkymas
ENTP demontavimas

Akumuliatorių ir suskystintų
dujų balionų iš÷mimas

Oro pagalvių iš÷mimas ir
nukenksminimas

Atliekos:
degalų
variklio alyvos
pavarų d÷ž÷s alyvos
hidraulin÷s alyvos
aušinimo skysčio
stabdžių skysčio

Stiklinių, plastikinių dalių
iš÷mimas

Ratų išmontavimasPadangų atliekos

Oro, kuro ir tepalų filtrų
pašalinimas

Amortizatorių išmontavimas

Variklio, pavarų d÷ž÷s
išmontavimas

K÷bulo ardymas K÷bulo dalys pardavimuiSpalvotųjų metalų laužas,
Gumos atliekos,
Elektros laidai,

       Elektronikos atliekos

Padangos pardavimui

Stiklo, plastiko atliekos
Stiklin÷s, plastikin÷s dalys

pardavimui

Akumuliatorių atliekos
Akumuliatoriai ir suskystintų

dujų įranga pardavimui

Plastiko atliekos Oro pagalv÷s pardavimui

ENTP skysčių pašalinimas

Amortizatorių atliekos Amortizatoriai pardavimui

Oro, kuro ir tepalų filtrų
atliekos

Variklis, pavarų d÷ž÷
pardavimui

Juodųjų metalų laužas

Katalizatoriaus
demontavimas

Katalizatorių atliekos
Tinkami naudojimui

katalizatoriai pardavimui

Juodųjų metalų laužas

Ratlankiai pardavimui
Juodųjų, spalvotųjų metalų

laužas

 



6 PRIEDAS 
 

PADIDINTO TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IR TRIUKŠMO 
SKAIČIAVIMO TAŠKŲ SCHEMA 
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