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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 „Silberauto“ 
adresas Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. savivaldybė 
kontaktinis asmuo projekto vadovas Saulius Plungė 
telefonas, faksas tel./faksas: (8 46)  38 09 98, mob.: (8 698)  32 837 
el. paštas info@a405.lt, saulius@a405.lt 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys: 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT>94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo aplinkos inžinierius Jonas Kaluzevičius 
telefonas, faksas tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69 
el. paštas jonas@ekosistema.lt 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 
Vadovaujantis 2005>06>21 Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo Nr. I>1495 (Žin., 2005, Nr. 84>3105; 2008, Nr. 81>3167; 2010, Nr. 54>2647; 
2011, Nr. 77>3720; 2013, Nr. 64>3177, Nr. 76>3835) 2 priedo 10.2 papunkčiu (urbanistinių 
objektų (išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus, kai jų statyba numatyta 
savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų 
ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo 
kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas)) reikia atlikti atranką dėl 
poveikio aplinkai vertinimo (toliau > PAV) būtinumo. 

UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos (lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo 
salono statyba ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai (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; 2010, Nr. 89>4730; TAR Nr. 2014>19959, 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): 
UAB „Silberauto“ planuojamą ūkinę veiklą (toliau > PŪV) numato vykdyti žemės sklypuose: 

•� kad. Nr. 5530/0001:176, žemės sklypo plotas > 1,9935 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas > komercinės paskirties objektų teritorijos; 

•� kad. Nr. 5530/0001:331, žemės sklypo plotas > 2,4000 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/ 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 

•� kad. Nr. 5530/0001:177, žemės sklypo plotas > 0,0065 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. 
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Visi žemės sklypai nuosavybės teise priklauso UAB „Silberauto“. Šiuo metu teritorijai yra 
rengiamas detalusis planas, kurio tikslas > sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti, 
nustatyti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui. Žemės 
sklypus kad. Nr. 5530/0001:176 ir 5530/0001:331 numatoma sujungti į vieną sklypą Nr. 1, kurio 
paskirtis > kita, naudojimo būdas > komercinės paskirties objektų teritorijos, žemės sklypo plotas 
> 4,3935 ha. Naujai formuojamo žemės sklypo ribose liks esantis žemės sklypas kad. 
Nr.5530/001:177 (plotas > 0,0065 ha), skirtas transformatorinės pastotės statybai. VĮ „Registrų 
centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai ir sklypų planai 
pateikiami 1 priede. 

PŪV teritorijoje numatoma pastatyti paslaugų paskirties pastatą > lengvųjų automobilių ir 
sunkvežimių pardavimo saloną su administracinėmis, buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis. 
Planuojamas užstatymo plotas didesnis kaip 0,5 ha. PŪV teritorija yra šalia magistralinio kelio 
Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda, prie pat rytinės Klaipėdos miesto ribos. Į formuojamą sklypą 
projektuojami trys įvažiavimai iš vietinės reikšmės kelio į Sudmantus, vakarinėje PŪV teritorijos 
dalyje. Lengvųjų automobilių ir sunkvežimių statymo aikštelės numatomos naujai formuojamo 
sklypo ribose. Detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys pateikiamas 
2 priede. 

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje nėra centralizuotai teikiamų paslaugų: nuotekų surinkimo ir 
vandens tiekimo, šilumos tiekimo, dujų ir elektros tiekimo, ryšių linijų. Planuojamoje teritorijoje 
planuojama sukurti infrastruktūros tinklą vadovaujantis institucijų išduotomis planavimo 
sąlygomis (žiūr. 3 priedą). 

Vietovės geografinė ir administracinė padėtis su pažymėta PŪV teritorija nurodyta 4 priede. 

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

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

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

G    
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; 
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR 
MOTOCIKLŲ REMONTAS 

 45   
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir 
mažmeninė prekyba bei remontas 

  45.1  Variklinių transporto priemonių pardavimas 

   45.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių 
pardavimas 

   45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas 

  45.3  
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 
pagalbinių reikmenų pardavimas 

   45.31 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 
pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba 

   45.32 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir 
pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba 

Planuojama teritorija kad. Nr. 5530/0001:176, 5530/0001:331 ir 5530/0001:177 yra Sudmantų 
kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. savivaldybėje. Šiuo metu teritorijai yra rengiamas žemės 
sklypų detalusis planas, numatantis pakeisti 2004>04>29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 
šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11>119 patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 
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003553000506). Detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys pateikiamas 
2 priede. Detaliojo plano tikslas > sujungti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti, nustatyti žemės 
juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui. 

Detaliuoju planu nustatomi žemės sklypo naudojimo ir užstatymo kokybiniai ir kiekybiniai 
parametrai, pažymima statinių statybos zona. Planuojamos veiklos metu numatoma suformuoti 
komercinės veiklos teritoriją ir įrengti paslaugų paskirties patalpas. 

Įvertinus institucijų išduotas planavimo sąlygas (žiūr. 3 priedą), planavimo organizatoriaus 
pageidavimus, planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas, Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011>02>24 
sprendimu Nr. T11>111, detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje numatoma: 

•� žemės sklypo (kurio kad. Nr. 5530/0001:331, plotas 2,4000 ha, paskirtis > kita, teritorijos 
naudojimo  būdas > susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) teritorijos naudojimo  
būdas keičiamas į komercinės paskirties objektų teritorijos; 

•� žemės sklypo (kurio  kad. Nr. 5530/0001:176, plotas 1,9935 ha, paskirtis > kita, 
naudojimo būdas > komercinės paskirties objektų teritorijos) teritorijos naudojimo  būdas 
paliekamas esamas >komercinės paskirties objektų teritorijos; 

•� du atskiri žemės sklypai (kad. Nr. 5530/0001:176 ir 5530/0001:331) sujungiami į vieną 
sklypą Nr. 1, kurio plotas 4,3935 ha, paskirtis > kita, naudojimo būdas > komercinės 
paskirties objektų teritorijos (žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; 
administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės 
ar savivaldybės biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) pastatams; 
prekybos paskirties pastatams; paslaugų paskirties pastatams; maitinimo paskirties 
pastatams ir sporto paskirties pastatams);  

•� naujai suformuotame žemės sklype paliekamas esamas sklypas kad. Nr. 5530/0001:177, 
plotas > 0,0065 ha, skirtas transformatorinės pastotės statybai; 

•� planuojamas žemės sklypo Nr. 1 užstatymo tankumas > 0,18, užstatymo intensyvumas > 
0,32. Statinių aukštis > ne daugiau kaip 12 m nuo žemės paviršiaus. Sklype taip pat 
numatoma dujinės katilinės statyba; 

•� įvažiavimai ir išvažiavimai į  žemės sklypą Nr. 1 paliekami esami, apspręsti senuoju 
detaliuoju planu. Taip pat numatoma galimybė patekti į planuojamą sklypą per kaimyninį 
sklypą, esantį rytinėje pusėje, kuriame suformuota 6 m pločio servitutinė teritorija. 
Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose; 

•� žemės sklype Nr. 1 numatomi servitutai: 115 > kelio servitutas > teisė važiuoti transporto 
priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku; 106 > teisė tiesti požemines ir antžemines 
komunikacijas; 107 > teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas; 

•� žemės sklype Nr. 1 numatoma gręžinio vieta, lietaus nuotekų valymo įrenginys, 
biologinis nuotekų valymo įrenginys, priešgaisrinis tvenkinys 330 m3. 

Naujai suformuotame žemės sklype Nr. 1 numatoma pastatyti paslaugų paskirties pastatą > 
lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo saloną su administracinėmis, buitinėmis ir 
pagalbinėmis patalpomis. Pastatas bus 1>2 aukštų, aukštis sieks iki 12 m, sklypo užstatymo 
tankumas 0,18, užstatymo intensyvumas 0,32, želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas 15 % 
nuo viso žemės sklypo ploto (konkretūs duomenys pateikiami 2 priede pridedamame rengiamo 
detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinyje). Objekto eksploatacijos metu 
bus parduodami MERCEDES>BENZ ir kitų markių automobiliai, bus vykdomas 
priešpardaviminis automobilių paruošimas bei garantinė ir pogarantinė priežiūra, atsarginių 
detalių komplektavimas ir pardavimas. Objekto teritorijoje numatytos automobilių parkavimo 
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vietos lankytojams, naujų lengvųjų automobilių ir sunkvežimių saugojimui. Planuojamoje 
teritorijoje bus sukurtas reikiamas infrastruktūros tinklas: buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, 
vandentiekio, priešgaisrinio vandentiekio, drenažo, šilumos tiekimo, elektros ir ryšių tinklai. 
Pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui teritorijoje atskirame pastate numatoma įrengti 
dujinę katilinę. Vandens tiekimas numatomas iš artezinio gręžinio.  

Numatoma, kad automobilių salono pastate dirbs 30 darbuotojų: vadovas, pardavėjai, 
konsultantai, asistentai , sandėlio ir automobilių priežiūros, paruošimo darbuotojai. 

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): 
Produkcijos gaminti planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma, todėl ir žaliavų naudojimas 
nenumatomas. Tik objekto statybos metu bus naudojamos įvairios statybinės žaliavos ir 
medžiagos. 

Objekto eksploatacijos metu planuojamame objekte bus saugomos, parduodamos ir naudojamos 
įvairios medžiagos bei detalės, skirtos automobilių priežiūrai, jų paruošimui eksploatuoti bei 
garantinei priežiūrai. Dalis numatomų laikyti ir/ar naudoti medžiagų bei priemonių, tokių kaip 
tepalai, aerozoliai, tirpikliai, paviršiaus aktyvios medžiagos ir pan., klasifikuojamos kaip 
pavojingos (ėdžios, dirginančios ir pan.). Tačiau šios medžiagos bus saugojamos uždarose 
talpose. Medžiagos bei kitos planuojamoje veikloje numatomos naudoti priemonės, detalės, į 
objektą bus atvežamos jau supakuotos, gamyba ar kita su ja susijusi veikla nebus vykdoma. 
Objekto patalpos atitiks numatomų laikyti ir/ar naudoti medžiagų saugojimui keliamus 
reikalavimus. 

Kitų pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų 
ir nepavojingų atliekų naudoti nenumatoma. 

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės 
įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas): 
Didelis gamtos išteklių poreikis nenumatomas. Objekto statybos metu bus naudojamos inertinės 
medžiagos (žvyras, smėlis). Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu bus naudojamas 
geriamos kokybės vanduo, kuris bus išgaunamas iš numatomo įrengti artezinio gręžinio 
(pajėgumas apie 3 m3/val.). Objekte per dieną bus sunaudojama apie 3 m3 geriamos kokybės 
vandens. 

Kitų gamtos išteklių planuojamos ūkinės veiklos metu naudoti neplanuojama. 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį: 
Numatomi naudoti energetiniai ištekliai > elektros energija ir gamtinės dujos. 

Elektros energija objekte bus naudojama buitinių, administracinių ir kitų patalpų apšvietimui, 
patalpose naudojamų įrenginių darbui, specialiems elektriniams įrankiais, tamsiu paros metu 
objekto teritorijos apšvietimui. Per metus objektas sunaudos apie 680000 kWh elektros 
energijos. Sunaudotas elektros energijos kiekis bus apskaitomas pagal teritorijoje sumontuotą el. 
skaitiklį. 

Gamtinės dujos bus naudojamos patalpų šildymui bei karšto vandens paruošimui buitiniams 
poreikiams, jas deginant įrengtoje katilinėje. Katilinėje numatomi įrengti 3 vnt. po 100 kW 
galingumo dujiniai katilai. Per metus objektas sunaudos apie 211008 Nm3 dujų. 

Papildomi energetiniai resursai planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojami. 
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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): 
Vykdant planuojamo objekto statybos darbus susidarys mišrių statybinių ir griovimo atliekų 
(kodas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011>05>03 įsakymu Nr. D1>368 
patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles > 17 09 04), kurios reguliariai bus perduodamos Atliekų 
tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokio 
pobūdžio atliekas. Darbuotojų sukauptos buitinės atliekos (kodas 20 03 01) bus reguliariai 
išvežamos į sąvartyną. Sklype šiuo metu jokių pastatų nėra, griovimo darbai nenumatomi, todėl 
atliekų kiekiai bus nedideli. 

Taip pat objekto eksploatacijos metu, vykdant priešpardaviminį automobilių paruošimą bei 
garantinę ir pogarantinę priežiūrą, susidarys aplinkai nepavojingų ir pavojingų atliekų: panaudota 
alyva (13 02 08*), tepalų filtrai (16 01 07*), kuro ir oro filtrai (16 01 21*), absorbentai ir 
pašluostės (15 02 02*), įvairios plastikinės detalės (16 01 19), stiklai (16 01 20), naudotos 
padangos (16 01 03), aušinimo skysčiai (16 01 14*), amortizatoriai (16 01 21*), užterštos 
pakuotės (15 01 10*), elektros ir elektroninė įranga (20 01 35*), sulūžusios arba 
nesuremontuojamos metalinės detalės (16 01 17), akumuliatorių baterijos (16 06 01*). Bendras 
minėtų atliekų kiekis per metus bus apie 35 t. Visos minėtos atliekos bus rūšiuojamos, laikinai 
laikomos specialiose talpose ar konteineriuose ir perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės 
registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokio pobūdžio atliekas. 

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, todėl neigiamo 
poveikio aplinkai nenumatoma. 

Kitų nepavojingų ar pavojingų atliekų, radioaktyviųjų atliekų susidarymas nenumatomas. 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas: 
Geriamos kokybės vanduo bus tiekiamas iš numatomo įrengti giluminio gręžinio. Buitinių 
nuotekų bei apvalytų nuotekų iš automobilių plovyklos surinkimui numatoma įrengti požeminį 
nuotekų kaupimo rezervuarą, iš kur nustatytu periodu surinktos nuotekos bus ištraukiamos ir 
išvežamos į Klaipėdos miesto nuotekų valyklos įrenginius. Per dieną šių nuotekų susidarys apie 
3 m3. Perspektyvoje objekto buitinių nuotekų tinklus numatoma pajungti prie Klaipėdos miesto 
buitinių nuotekų tinklų Sudmantų arba Jakų gyvenvietėse. 

Paviršinės lietaus nuotekos, surinktos nuo kietų teritorijos dangų, autotransporto aikštelių, bus 
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir po valymo išleidžiamos į aplinką. Nuo pastato 
stogo surenkamos sąlyginai švarios lietaus nuotekos bus be valymo išleidžiamos į gamtinę 
aplinką. 

Kadangi nuotekos teritorijoje bus tvarkomos pagal visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, tai neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. 

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

preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija: 
Aplinkos oro tarša.  

UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos metu patalpų šildymui bei karšto vandens 
paruošimui buitiniams poreikiams numatoma įrengti katilinę. Katilinėje bus įrengti 3 vnt. po 100 
kW galingumo dujiniai katilai. Bendras dujinių katilų galingumas bus 300 kW. Katiluose bus 
deginamos gamtinės dujos, kurių degimo metu į aplinkos orą pro 8,5 m aukščio ir 0,25 m 
skersmens dūmtraukį (stacionarus organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 001) bus 
išmetami: anglies monoksidas ir azoto oksidai. Šaltuoju metų laikotarpiu (5040 val. per metus) 
dirbs visi trys katilai, šiltuoju laikotarpiu (3720 val. per metus) dirbs vienas katilas. 
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS EMISIJŲ SKAIČIAVIMAS 

Maksimalaus valandinio sunaudojamų dujų kiekio skaičiavimas: 

3600.. ⋅
⋅

=
ηž

mom
valdujos

Q

Q
B ; 

kur: 
 Qmom. – maksimali katilų šiluminė galia, kW, 300 kW; 
 Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, kJ/m3, QŽ = 33500 kJ/m3. 

 η – katilo naudingo veikimo koeficientas, %. 

=⋅
⋅

= 3600
96,033500

300
..valdujosB 33,6 Nm3/h (šaltuoju metų laikotarpiu); 

=⋅
⋅

= 3600
96,033500

100
..valdujosB 11,2 Nm3/h (šiltuoju metų laikotarpiu); 

Maksimalus metinis sunaudojamų dujų kiekis: 
=⋅+⋅= hhNmhhNmB metdujos 3720/2,115040/6,33 33

.. 211008 Nm3/metus 

Maksimalaus dujinių katilų degimo produktų tūrio (esant išmetamų dūmų temperatūrai 0 0C, O2 
– 3% – normaliosioms sąlygoms) skaičiavimas: 

( )[ ]01 VVBV d ⋅−+⋅= α ; 

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

 α – oro pertekliaus koeficientas, deginant dujas ir skystą kurą – 1,17; 
 V0 – teorinis oro kiekis reikalingas sudeginti vienam Nm3 kuro; 

 
( )[ ]=⋅−+⋅= 45,9117,162,106,33V 410,8 Nm3/h = 0,114 Nm3/s 

Metinių katilinės išmetimų skaičiavimas 
Dujų degimo metu į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas ir azoto oksidai. Metinė anglies 
monoksido ir azoto oksidų, išsiskirsiančių deginant dujas, emisija paskaičiuota vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999>12>13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų 
teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 
aplinką apskaitos“ (Žin.1999, Nr.108>3159; 2005, Nr.92>3442; 2005, Nr.147>5364; 2006, Nr.79>
3130; 2007, Nr.32>1168; 2009, Nr.70>2868) 30.2 punkte nurodyta metodika > «Сборник 
методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 
производствами» pateikta metodika «Расчёт выбросов загрязняющих веществ при 
сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч». Ленинград: 
Гидрометеоиздат, 1986 г. 

1. Anglies monoksido (CO): 









−⋅⋅⋅=

100
1001,0 4q

BCM COCO , t/m 

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

 B > metinės dujų sąnaudos, tūkst. Nm3/m;  
 q4 > šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio kuro sudegimo, q4=0%; 
 q3 > nuostoliai dėl nepilno kuro cheminio sudegimo, q3=0,5%; 
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R > koeficientas, įvertinantis nuostolių dalį dėl CO buvimo degimo produktuose, 
R=0,5; 

 Qž > žemutinė kuro degimo šiluma, QŽ = 33,5 MJ/m3. 

=






 −⋅⋅=
100

0
1008,211

1000

375,8
COM 1,767 t/m. 

2. Azoto oksidų (NOx): 

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

kur: MNOx > azoto oksidų kiekis, t/m; 
 B > metinės dujų sąnaudos, tūkst. Nm3/m; 
 Qž > žemutinė kuro degimo šiluma, QŽ = 33,5 MJ/m3; 
 KNOx > koeficientas, įvertinantis azoto oksidų kiekį, kuris susidaro išsiskiriant 1GJ 

šilumos; pagal metodikos grafiką, K=0,09; 
 β > koeficientas, įvertinantis azoto oksidų sumažinimo laipsnį dėl techninių 

priemonių įdiegimo; β=0. 

( )=−⋅⋅⋅⋅= 0109,05,33008,211001,0
xNOM 0,636 t/m. 

Maksimalių momentinių katilinės išmetimų skaičiavimas 

Maksimalūs momentiniai išmetamų teršalų kiekiai iš kurą deginančių įrenginių nustatomi 
vadovaujantis aplinkos ministro 2013>04>10 įsakyme Nr. D1>244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą 
deginančių įrenginių normų LAND 43>2013 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 39>1925, Nr. 139>
7015; TAR, Nr. 2014>02538) nustatytomis išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis. 

Anglies monoksido (CO) maksimalus momentinis išmetimas. 

Vadovaujantis LAND 43>2013 1 priedu, iš katilų, kurių šiluminė galia 0,12 – 1 MW, anglies 
monoksido ribinė vertė nenormuojama. Todėl maksimalus momentinis išmetamo anglies 
monoksido (CO) kiekis apskaičiuojamas pagal tą pačią formulę kaip metinis anglies monoksido 
kiekis, tik vertinant ne metines dujų sąnaudas, o šaltuoju metų laikotarpiu busimas dujų sąnaudas 
(kai dirbs visi trys katilai). 

Šaltuoju metų laikotarpiu maksimalus valandinis sunaudojamų dujų kiekis 33,6 Nm3/h arba 
9,333 Nl/s. Tada maksimalus momentinis išmetamo anglies monoksido (CO) kiekis bus: 









−⋅⋅⋅=

100
1001,0 4q

BCM COCO , g/s 

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

 B > dujų sąnaudos (šaltuoju metų laikotarpiu), Nl/s;  
 q4 > šilumos nuostoliai dėl nepilno mechaninio kuro sudegimo, q4=0%; 
 q3 > nuostoliai dėl nepilno kuro cheminio sudegimo, q3=0,5%; 

R > koeficientas, įvertinantis nuostolių dalį dėl CO buvimo degimo produktuose, 
R=0,5; 

 Qž > žemutinė kuro degimo šiluma, QŽ = 33,5 MJ/m3. 

=






 −⋅⋅=
100

0
1333,9

1000

375,8
COM 0,0781 g/s. 

Azoto oksidų (NOx) maksimalus momentinis išmetimas. 

Vadovaujantis LAND 43>2013 1 priedu, azoto oksidų maksimali leistina išmetimų vertė 
deginant gamtines dujas yra: 
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Teršalas Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3 (1) 
NOx 350 

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

Maksimalus leidžiamas momentinis išmetamų azoto oksidų (NOX) kiekis apskaičiuojamas: 

=
⋅

=
⋅

=
1000

350114,0

1000
NOX

NOX

CV
M 0,0399 g/s 

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

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

APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMAS 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių planuojamos ūkinės veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama 
kompiuterinė programinė įranga „ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos 
modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008>12>09 įsakymu Nr. AV>200 „Dėl ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 
patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų 
sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. 
Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas 
„ADMS 4.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore 
įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, 
taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių 
apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja 
individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų 
teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. 
Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius (pagal 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2001>12>11 įsakymą Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“). 

„ADMS 4.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }222222222222
2/22/22/22/2/2/

2
zszszszszsy zhzzhzzhzzzzzy

zy

s eeeeee
U

Q
C

σσσσσσ

σπσ
−−−+−−−+−+−−−− ++++=   

kur: sQ  > teršalo emisija, g/s ; 

yσ  > horizontalusis dispersijos parametras, m; 

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

Išsamesnis modelio darbo aprašymas pateikiamas 5 priede. 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimai: 

Objekto veiklos metu į aplinkos orą bus išmetami šie teršalai: anglies monoksidas ir azoto 
oksidai. Situacijos vertinimui skaičiavimuose naudoti aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai 
duomenys ir emisijos nurodytos 1 ir 2 lentelėse.  

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 4.2“ pateikia koordinačių 
sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3, ~g/m3 ar kitais programai 
užduotais matavimo vienetais. 
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Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
•� metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, 

kritulių kiekis ir debesuotumas. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 2013 metų Klaipėdos miesto 
meteorologiniai duomenys; 

•� reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (miestai, miškai); 
•� platuma lygi 55,7; 
•� skaičiavimo lauko dydis > 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
•� teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
•� teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008>07>10 įsakymu Nr. AV>112 patvirtintomis Foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82>3286; 2012, Nr. 13>601; TAR, Nr. 2014>
05315, 2014>15181) (toliau – Rekomendacijos). Šiose Rekomendacijose pirmoje eilėje 
nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo (OKT) stočių duomenis – vidutines 
metines teršalų koncentracijas – jeigu tokios stotys yra 2 kilometrų atstumu nuo 
planuojamos ūkinės veiklos objekto. Tačiau artimiausia Klaipėdos mieste OKT stotis yra 
didesniu nei 3 km atstumu nuo numatomo objekto. Artimiausia indikatorinių tyrimų 
stotelė (KLAIPĖDA04) nuo planuojamo objekto yra nutolusi taip pat didesniu nei 3 km 
atstumu. Vadovaujantis Rekomendacijų 3.3. punktu, jeigu nėra OKT stočių ar 
indikatorinių tyrimų duomenų, naudojami modeliavimo būdu nustatyti vidutiniai metiniai 
aplinkos oro užterštumo duomenys. Anglies monoksido ir azoto dioksido foninės 
užterštumo reikšmės priimtos pagal 2014 m Klaipėdoje modeliavimo būdu nustatytus 
aplinkos oro užterštumo duomenis iš Aplinkos apsaugos agentūros Interneto informacinio 
portalo www.oras.gamta.lt, ir yra lygios: anglies monoksido > 0,228 mg/m³, azoto 
dioksido > 13 ~g/m³ (žiūr. 6 priedą). Taip pat vadovaujantis Rekomendacijų 4 punktu, 
skaičiuojant teršalų sklaidą buvo įvertinta emisija iš Aplinkos apsaugos agentūros taršos 
prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015>04>13 raštu Nr. (15.3)>A4>
4057 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“ pateiktų iki 2 kilometrų atstumu planuojamų 
ūkinių veiklų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių (žiūr. 6 priedą). 

•� atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 
intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus, 
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2007>06>11 įsakyme Nr.D1>329/V>469 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 
d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos 
sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67>2627, 2008, Nr.70>2688) bei Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010>07>07 įsakyme Nr. D1>585/V>611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 
ministro 2001>12>11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 
nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82>4364; TAR, Nr. 2014>03015); 

•� skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, nurodytu 
Rekomendacijose; 

•� įvertintas objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo 
laikas.  
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TARŠOS ŠALTINIŲ IŠSKIRIAMŲ TERŠALŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE 
SKAIČIAVIMO REZULTATAI 

 

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų aplinkos oro taršos šaltinių 
charakteristikas bei išsiskirsiančius į aplinkos orą teršalus pateikiami 1 ir 2 lentelėse. 

1 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinatės 

au
kš

ti
s,

 m
 

iš
m

et
im

o 
an

go
s 

m
at

m
en

ys
, m

 

srauto 
greitis, 

m/s 

T
em

pe
ra

tū
ra

, 
0 C

 tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PROGNOZUOJAMA TARŠA 

Katilinės dūmtraukis 001 
X=6178041 
Y=325517 

8,5 0,25 2,322 120 0,114 8760 

 

2 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis 
taršos šaltiniai 

Teršalai 
Numatoma tarša 

Pavadinimas kodas 
Pavadinimas Nr. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PROGNOZUOJAMA TARŠA 

Katilinė Dūmtraukis 001 
Anglies monoksidas 
Azoto oksidai 

177 
250 

g/s 

mg/m3 
0,0781 

350 
1,767 
0,636 

Teršalų sklaidos koncentracija skaičiuota pažemio lygyje (1,5 metrų aukštyje nuo žemės 
paviršiaus). Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos mg/m3 arba ~g/m3 ir lyginamos su ribinėmis 
aplinkos oro užterštumo vertėmis (RV). Ribinė vertė > mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro 
užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį 
žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi 
būti viršijamas. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007>06>11 įsakymu Nr. D1>
329/V>469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000>10>30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro 
užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67>2627, 2008, Nr. 70>2688) bei 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010>07>07 įsakymu Nr. D1>585/V>611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
2001>12>11 įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ 
(Žin., 2010, Nr. 82>4364; TAR, Nr. 2014>03015). Šios RV pateiktos 3 lentelėje. Teršalų 
skaičiavimai atliekami įvertinant per metus leistiną RV viršijimų skaičių (procentilį). 
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3 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas Ribinė vertė aplinkos ore,  

Anglies monoksidas 10 mg/m3 (paros 8 val.) 

Azoto oksidai 
40,0 ~g/m3 (kalendorinių metų) 
200,0 ~g/m3 (valandos). Neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų 
per kalendorinius metus 

Aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus bei esamą foninį 
užterštumą, parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų 
pažemio koncentracijos neviršys ribinių reikšmių, todėl planuojama veikla žymaus neigiamo 
poveikio aplinkos oro kokybei nedarys ir taršos mažinimo priemonės nenumatomos. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 7 priede, rezultatų skaitinės 
reikšmės – 4 lentelėje. 

4 lentelė. Objekto išskiriamų teršalų koncentracija aplinkos ore 

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke (su fonu) 

mg/m3; ~g/m3 RV dalimis* 
1 2 3 

Anglies monoksidas: 
8 valandų 

 
0,3677 mg/m3 

 
0,037 

Azoto oksidai: 
valandos 
metų 

 
31,4941 ~g/m3 
13,8362 ~g/m3 

 
0,157 
0,346 

* > RV dalimis – modeliavimo būdu gauta maksimali teršalo koncentracija dalinta iš jo ribinės vertės 

Dirvožemio tarša. 

Dirvožemio apsaugai taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, pagal kurias 
atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. 

Planuojamo objekto statybų metu visas nuimamo dirvožemio sluoksnis ir gruntas bus atskirai 
sandėliuojamas kaupuose šalia vykdomų darbų ir vėliau panaudojamas teritorijos sutvarkymui ir 
derlingajam sluoksniui atstatyti (vejų įrengimui). Statybų metu numatoma naudoti specializuota 
technika bus techniškai tvarkinga, todėl emisija į žemę nenumatoma. Objekto eksploatacijos 
metu nuotekos bus tvarkomos pagal visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, todėl nevalytos į aplinką nepateks ir neigiamo poveikio dirvožemiui nebus. 

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

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

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija: 
Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė 
nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Triukšmas. Kaip žinoma, triukšmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios 
patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Triukšmo 
lygis gyvenamojoje aplinkoje vertinamas 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) reikalavimais, kur ribiniai lygiai, t.y. 
mažiausios vertės, kurios yra nustatytos gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
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sukeliamą triukšmą bei aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, reglamentuojamos 
taip: 

Objekto pavadinimas 
Garso lygis, ekvivalentinis 

garso lygis, dBA 
Maksimalus 

garso lygis, dBA 
Paros 

laikas, val. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

6–18 val. 
18–22 val. 
22–6 val. 

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

65 
60 
55 

70 
65 
60 

6–18 val. 
18–22 val. 
22–6 val. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti ir eksploatuoti paslaugų paskirties pastatą 
> lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo saloną su administracinėmis, buitinėmis ir 
pagalbinėmis patalpomis. Gamybinės veiklos vykdyti nenumatoma, priešpardaviminio 
automobilio paruošimo bei garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos bus vykdomos 
uždarose patalpose, izoliuotose nuo išorės aplinkos, UAB „Silberauto“ planuojamas ūkinės 
veiklos metu nenumatoma naudoti triukšmo šaltinių, kurie galėtų turėti įtakos triukšmo 
padidėjimui išorės aplinkoje. Žymesnis triukšmo padidėjimas bus statybų metu, bet gyventojų 
kokybiško poilsio ir miego užtikrinimui, statybos darbai, kurie turės įtakos triukšmo padidėjimui, 
bus vykdomi iki 18 valandos, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai. 

Atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų iki artimiausios pietų pusėje esančios 
gyvenamosios aplinkos yra 140 metrų (žiūr. 2 pav.). Būtina pažymėti, kad šiame atstume yra 
įsiterpęs vienas iš pagrindinių ir intensyviausių Lietuvos kelių > magistralinis kelias Nr. A1 
Vilnius>Kaunas>Klaipėda. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas ūkinės veiklos metu nenumatoma 
naudoti triukšmo šaltinių, kurie galėtų turėti įtakos triukšmo padidėjimui išorės aplinkoje, galima 
teigti, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 
triukšmo lygį formuoja ir formuos magistraliniu keliu Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda judantis 
autotransportas. 

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetinėje 
svetainėje pateiktu Pagrindinių kelių transporto eismo triukšmo sklaidos žemėlapiu pagal LDVN 
(ištrauką iš žemėlapio žiūr. 1 pav.) matyti, jog nagrinėjamoje teritorijoje, dėl magistraliniu keliu 
Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda važiuojančio transporto, triukšmo lygis (Ldvn) siekia 60>65 
dBA didžiojoje teritorijos dalyje ir 65>70 dBA teritorijos dalyje greta magistralinio kelio. 

Kadangi planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra greta vieno iš judriausių Lietuvos kelių, tai 
neatliekamas ir atskiras triukšmo vertinimas dėl būsimų transporto srautų į objekto teritoriją. 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateikiama 
2012 metais rengta ataskaita „ Pagrindinių automobilių kelių aplinkos triukšmo tyrimas, analizė 
ir strateginis kartografavimas pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus“, 
magistraliniu keliu Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda, ties planuojama teritorija, per parą 
pravažiuoja 9066>19137 vnt. automobilių, o į objektą per dieną atvyks tik 60>70 vnt. 
autotransporto. Galima teigti, kad toks nežymus autotransporto srautas į objekto teritoriją 
nesąlygos žymesnio transporto priemonių eismo padidėjimo magistraliniu keliu, o tuo pačiu ir 
triukšmo lygio padidėjimo planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse, nes atvyksiančio 
autotransporto skleidžiamas triukšmas susilies su foniniu magistralinio kelio triukšmu ir 
triukšmo pokytis nebus jaučiamas. 

Remiantis atliktu vertinimu galima teigti, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo 
neigiamo poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai triukšmo aspektu. 
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1 pav. Ištrauka iš magistralinio kelio Nr. A1 VilniusQKaunasQKlaipėda transporto triukšmo 
žemėlapio pagal Ldvn triukšmo rodiklį, dBA. Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos internetinė svetainė. Prieiga internetu: http://eismoinfo.lt/lt//# 

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

organizmai) ir jos prevencija: 
Biologinė tarša nenagrinėjama, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

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: 
Planuojama ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl labai reto 
Lietuvos geografinėje padėtyje ekstremaliojo įvykio > žemės drebėjimo. Kiti ekstremalūs įvykiai 
(gaisrai, potvyniai, avarijos ir kt.) įtakos planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumui neturi. 
Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų, galinčių pažeisti planuojamą ūkinę veiklą, tikimybė 
labai maža. 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 planuojama ūkinė veikla ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja. 
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Priešgaisrinės priemonės objekto teritorijoje bus parinktos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010>07>27 įsakymu Nr. 
1>223 patvirtintais Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais (Žin., 2010, Nr. 99>5167; 
aktuali redakcija). 

Objekto statybos metu teritorijoje dirbs Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti technika ir 
savaeigiai mechanizmai, kurie atitinka priešgaisrinius reikalavimus, t.y. turi gaisro gesinimui 
skirtus gesintuvus, kuriais galima gesinti užsidegusią transporto priemonę. 

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

užterštumo): 
Planuojama ūkinė veikla nekels rizikos žmonių sveikatai. 

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 Nr. 2014>01536) planuojamai 
ūkinei veiklai (lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo salono statyba ir eksploatacija) 
sanitarinė apsaugos zona nėra reglamentuota. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992>05>12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22>652; 1996, Nr. 2>43; TAR, 
Nr. 2015>14360, aktuali redakcija) apsaugos zonos nustatomos esamiems ir projektuojamiems 
inžineriniams tinklams bei susisiekimo komunikacijoms. Apsaugos zonos ir visi atstumai bus 
išlaikyti pagal reikalavimus. 

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): 
UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita gretimybėse vykdoma ar 
planuojama ūkine veikla nenumatoma, o vertinant aplinkos oro taršą atsižvelgta į aplinkos oro 
užterštumą dėl kitų įmonių, esančių 2 km spinduliu atstumu nuo nagrinėjamos teritorijos. 
Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 
raštas dėl aplinkos oro foninės taršos pridedamas 6 priede, o aplinkos oro taršos duomenys 
įvertinti ir rezultatai apibendrinti 11 punkte. 

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas: 
Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas neapibrėžiamas. 

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves 

(apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)): 
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. savivaldybė, Sendvario seniūnija, Sudmantų kaimas, teritorija, 
esanti šalia magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda. 

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): 
Vietovės geografinė ir administracinė padėtis su pažymėta planuojamos ūkinės veiklos teritorija 
nurodyta 4 priede. 

UAB „Silberauto“ planuojama ūkinė veikla numatoma 4,4 ha  ploto teritorijoje, esančioje prie 
pat rytinės Klaipėdos miesto ribos, šalia magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda. 
Objekto teritorija iš vakarinės ir šiaurinės pusių ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypais, iš 
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rytinės ir pietinės pusių – su susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijomis ir neidentifikuotu laisvos valstybinės žemės fondo objektu. Pietvakarių pusėje 
ribojasi su kitos paskirties teritorija, kurioje įsikūrusi UAB „Lukoil Baltija“ degalinė. Nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų iki artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos 
yra 140 metrų atstumas pietų kryptimi. Gretimybėje esančių žemės sklypų ribos pažymėtos ir 
informacija apie užimamą plotą ir naudojimo paskirtį pateikiama kadastro žemėlapio ištraukoje 
(žiūr. 2 pav.). 

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė 

nuosavybė, sutartinė nuoma): 
Žemės sklypai, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę veiklą, nuosavybės teise priklauso 
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui > UAB „Silberauto“. VĮ „Registrų centras“ 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 1 priede. 

18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas): 
Įmonės planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypų planai pateikiami 1 priede. Detaliojo plano 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys pateikiamas 2 priede. Vietovės geografinė ir 
administracinė padėtis nurodyta 4 priede. 

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis 
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir 
būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų 
grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie 
vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas 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 „Silberauto“ planuojamą ūkinę veiklą numato vykdyti žemės sklypuose: 

•� kad. Nr. 5530/0001:176, žemės sklypo plotas > 1,9935 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas > komercinės paskirties objektų teritorijos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
XII. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos; XLIX. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXI. 
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai; II. Kelių apsaugos zonos; 

•� kad. Nr. 5530/0001:331, žemės sklypo plotas > 2,4000 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/ 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai; VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių 
apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos; 

•� kad. Nr. 5530/0001:177, žemės sklypo plotas > 0,0065 ha, paskirtis > kita, naudojimo 
būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 
įrenginiai. 

Minėtuose žemės sklypuose jokių statinių nėra. Numatoma pastatyti paslaugų paskirties pastatą > 
lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo saloną su administracinėmis, buitinėmis ir 
pagalbinėmis patalpomis (žiūr. 5 punkte). Gretimybėse esančių sklypų duomenys pateikiami 
2 paveiksle. 

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Klaipėdos 
rajono savivaldybės tarybos 2011>02>24 sprendimu Nr. T11>111, planuojamos ūkinės veiklos 
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teritorija patenka į kitos paskirties žemės, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo ir pramonės, 
sandėliavimo teritorijas (bendrojo plano ištrauką žiūr. 3 pav.). 

PŪV teritorija yra šalia magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda, prie pat rytinės 
Klaipėdos miesto ribos. Į formuojamą sklypą projektuojami trys įvažiavimai iš vietinės reikšmės 
kelio į Sudmantus, vakarinėje PŪV teritorijos dalyje. Lengvųjų automobilių ir sunkvežimių 
statymo aikštelės numatomos naujai formuojamo sklypo ribose. Detaliojo plano teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys pateikiamas 2 priede. 

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje nėra centralizuotai teikiamų paslaugų: nuotekų surinkimo ir 
vandens tiekimo, šilumos tiekimo, dujų ir elektros tiekimo, ryšių linijų. Planuojamoje teritorijoje 
planuojama sukurti infrastruktūros tinklą vadovaujantis institucijų išduotomis planavimo 
sąlygomis (žiūr. 3 priedą). 

AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų planuojamos ūkinės 
veiklos žemės sklypo teritorijos gretimybėse nėra, todėl geriamos kokybės vanduo bus tiekiamas 
iš numatomo giluminio gręžinio. Buitinių nuotekų bei apvalytų nuotekų iš automobilių plovyklos 
surinkimui numatoma įrengti požeminį nuotekų kaupimo rezervuarą, iš kur nustatytu periodu 
surinktos nuotekos bus ištraukiamos ir išvežamos į Klaipėdos miesto nuotekų valyklos 
įrenginius. Paviršinės lietaus nuotekos, surinktos nuo kietų teritorijos dangų, autotransporto 
aikštelių, bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir po valymo išleidžiamos į aplinką. 
Perspektyvoje objekto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus numatoma pajungti prie 
Klaipėdos miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Sudmantų arba Jakų gyvenvietėse. 

Patalpų šildymui bei karšto vandens paruošimui buitiniams poreikiams numatoma PŪV 
teritorijoje įrengti katilinę. Katilinėje bus įrengti 3 vnt. po 100 kW galingumo dujiniai katilai. 
Dujų ir elektros tiekimo tinklai bei ryšių linijos bus įrengiamos pagal institucijų išduotas 
planavimo sąlygas. 

Nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų iki artimiausios pietų pusėje esančios 
gyvenamosios aplinkos yra 140 metrų atstumas. Objekto teritorijoje ar jo gretimybėse nėra 
rekreacinių teritorijų, viešosios paskirties statinių. Teritorijos planas su nurodytomis 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 2 paveiksle. 

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius 
(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; 
geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus: 
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietoje ir jos gretimybėse nėra eksploatuojamų ar 
išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens 
vandenviečių), įskaitant dirvožemį, taip pat nėra geologinių procesų ir reiškinių (pvz., erozija, 
sufozija, karstas, nuošliaužos) ar geotopų. Iš paminėtų išteklių ir reiškinių arčiausiai nuo UAB 
„Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra Jakų geriamojo gėlo vandens 
vandenvietė Nr. 4048, nutolusi apie 590 metrų (žiūr. 4 pav.). 
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2 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys) 
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3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 
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4 pav. Ištrauka iš LGT požeminio vandens vandenviečių žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/) 

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą: 
Vietovė, kurioje planuojama ūkinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskiriama 
moreninių gūbrių kraštovaizdžiui. Vyraujantys medynai – pušys ir baltalksniai. Kraštovaizdžio 
sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis (žiūr. 5 pav.). 

Vietovės kraštovaizdžio vizualinės struktūros indeksas V1H3Qd (žiūr. 6 pav.). Vietovės vizualinę 
struktūrą formuojantys veiksniai: 

1.� Vertikalioji sąskaida (Erdvinis despektiškumas) V1 – nežymi vertikalioji sąskaida 
(banguotumas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų 
kompleksais); 

2.� Horizontalioji sąskaida (Erdvinis arvirumas) H3 – vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų 
erdvių kraštovaizdis; 

3.� Vizualinis dominantiškumas d > kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų 
dominantų. 

Planuojama ūkinė veikla žymios įtakos kraštovaizdžio pasikeitimui neturės. Teritorija, kurioje 
numatoma veikla, yra urbanizuotoje teritorijoje, Klaipėdos miesto pakraštyje, šalia magistralinio 
kelio Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda. Teritorijoje bus statomas neaukštas, 1>2 aukštų paslaugų 
paskirties pastatas, tad ūkinė veikla neturės žymios įtakos kraštovaizdžio tipo pasikeitimui. 

Žemėnaudos struktūra planuojamos ūkinės veiklos darbų teritorijoje ir gretimybėse taip pat 
nepakis, nes statybų metu nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis ir gruntas bus sandėliuojamas 
kaupuose šalia vykdomų darbų ir vėliau panaudojamas teritorijos sutvarkymui ir derlingajam 
sluoksniui atstatyti, apželdinimui. Tokiu būdu kraštovaizdžio ekologinis stabilumas (hidrologinis 
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režimas, augalinė danga, dirvožemio struktūra bei erozijos sąlygos) bus išlaikytas ir žymaus 
poveikio nebus. 

 

5 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 
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6 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

22. 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. Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada 
reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus: 
UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribas, joje nėra gamtos paveldo objektų (žiūr. 
7 pav.). Artimiausia saugoma teritorija > Mažeikių miško beržo genetinis draustinis > yra 
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pietryčių kryptimi maždaug 2,4 km atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. Artimiausios 
„Natura 2000“ teritorijos – Kuršių nerija (buveinių apsaugai svarbi teritorija) ir Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas (paukščių apsaugai svarbi teritorija) yra vakarų kryptimi maždaug 5,9 km 
atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos. Planuojama veikla neigiamo poveikio šioms 
saugomoms teritorijoms nedarys. 

Planuojama veikla nesusijusi su „Natura 2000“ teritorijomis, todėl dėl galimo neigiamo poveikio 
reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvados nesikreipta. 

 
7 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro žemėlapio 

23. 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: 
UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse biotopų nėra, todėl 
informacija nepateikiama. 

24. 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 požiūriu teritorijų planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimybėse nėra. 
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25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma 

projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi: 
Duomenų apie teritorijos taršą praeityje nėra. 

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos 
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos r. savivaldybėje, 
Sendvario seniūnijoje, Sudmantų kaime, prie pat rytinės Klaipėdos miesto ribos, šalia 
magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius>Kaunas>Klaipėda. 

Sudmantų kaime pagal 2001 metų surašymo duomenis buvo registruota 213 nuolatinių 
gyventojų, o Klaipėdos rajono savivaldybėje, 1336 km2 teritorijoje, 2011 metų pradžioje buvo 
registruoti 49637 gyventojai. Klaipėdos mieste, 98 km2 teritorijoje, 2014 metų pradžioje buvo 
registruoti 157305 gyventojai. 

Nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų iki artimiausios pietų pusėje esančios 
gyvenamosios aplinkos yra 140 metrų atstumas. Teritorijos planas su nurodytomis 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 2 paveiksle. 

27. 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 duomenimis (http://kvr.kpd.lt/heritage/), planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos 
(žiūr. 8 pav.). Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės > tai 450 m atstumu į vakarus 
nutolusios Sudmantų kaimo pirmosios senosios kapinės (un. obj. kodas 22062) ir 660 m atstumu 
į šiaurę nutolęs Jono Birškaus sodybos namas (un. obj. kodas 37553). Neigiamo poveikio šiems 
objektams nenumatoma. 

 

8 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, 
pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio 
pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir 
(arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose 
teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį: 
Reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Silberauto“ planuojamos ūkinės 
veiklos (lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo salono statyba ir eksploatacija) 
nenumatomas. 

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, 
kadangi planuojamos ūkinės veiklos taršos (aplinkos oro, triukšmo) rodikliai bus nežymūs ir 
nesieks ribinių verčių, reglamentuojamų aplinkai ir visuomenės sveikatai. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama sukurti apie 20>30 naujų darbo vietų, todėl 
planuojama veikla teigiamai įtakos vietovės darbo rinką. Planuojama veikla vietovės gyventojų 
demografijos neįtakos. 

28.2. poveikis biologinei įvairovei: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės, objekto teritorija 
nepatenka į natūralių buveinių, saugomų rūšių ar kitas svarbias teritorijas. 

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės. 

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar 
jūrų aplinkai neturės. 

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės. 

28.6. poveikis kraštovaizdžiui: 
Poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. 

28.7. poveikis materialinėms vertybėms: 
Planuojama ūkinė veikla poveikio materialinėms vertybėms neturės. 

28.8. poveikis kultūros paveldui: 
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės. 

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai: 
Planuojama ūkinė veikla galimo reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai 
neturės. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia 
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) 
ekstremaliųjų situacijų: 
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų 
situacijų galimo reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytiems veiksniams neturės. 

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 
Planuojama ūkinė veikla nesukels tarpvalstybinio poveikio. 

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma 
imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba 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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PRIEDAI 

 

 



1 PRIEDAS 
 

VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ NEKILNOJAMOJO 
TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ 

BANKO IŠRAŠŲ IR SKLYPŲ PLANŲ KOPIJOS, 
9 LAPAI. 



N.l  l te gisrras 41!2150. l
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VALSTYAES IMONE REGISTRU CENTRAS
vinco Kudirkos g 18-3,  LT-03105 Vi tn i rs tet .  {5)2688 262.,aks (5)26A831t.e lp i r lc@regrsrrucer ras t r

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS
')--

4.48.48 15 24

Zemds sklypas
Klaipedos r. sav. Sendvario sen. Sudmantq k.
Pastaba.  Adreso objektu i  adrcsas nesute ik ias

UnrKalus Nr :  4400-0319_9531
Kadastrinis Nr: 9530/0001 :i76 Jaku x.v.pagrjndine naudojjmo paskirtis: Kita

Naudojimo budas. Komercinds paskirties objektq teritoriios

.,ra.kto is,o.iFtkl,s;: 3:lT$:ff i;ji:1&'j;ii: -,. ssso_ooor _ooaz
zemes sktypo ptotas:  1.993S ha

Zemes.0k io naudmenq p lotas v iso:  1.993S ha
, rs lo: aflamos Zemes plotas: 1.9935 ha
Zemes uk io naLrdmenq nasumo batas:48.0

Matavimq tipas:Zemes sklypas suformuotas afliekant kadastrinius maravrmustndeksuota Zemes sklypo verte:69g96 Lt
Zemds sklypo verte:43060 Lt

Vidutine rinkos verte:1351000 LtVidutines rinkos vertds nustatynro data: 201 4-OZ _1 1
Kadastro ciuomenq nustatymo data: 2004-05_28

3. Daikto priklausiniai iS kito registro: jrasll nera

Nekilnojamojo turto lreglstruotas turtas:

2.  Nek i lno jamie j i  da ik ta i :
2 . 1 .

4. N uosavyb6:
4 . 1 .

6 . 2 .

Regisko Nr. :44 i  215011
_ Regrst ro t rpas Zem6s sk lypas
Sudarymo dala. 2004-06-07

Klaip6dos r. sav. Sendvario sen. Sudmantu !..xegrstro tvarKyto]a s: Va lsty b6s imones Registrq centro Klaipddos fil ialas

^ Nuosavybes te isd
sav,nrnkas.  UAB -SILBERAUTO., ,  

a .k .  11.1748996
Daiktas: iem6s sklypas Nr. 4400.0319-9531, apraSytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas: pirkimo - pardavimo sutartis, eoialOl.2?, rrrr. oaeO
lraSas galioja: Nuo 20i4_Og-08

5. Valstybds ir savivaldybiq iemes paiikojimo teis6: jrasu nera

6. Kitos daiktinos teisds :
Kelio servitutas (vie6pata uia ntis)

I res i stravimo r,;;l::: 3""ffi J,i[Bii ]:; f,lg. l',!';lijJa i "..vtas 
p ? 1

lrasas galioia: Nuo 2004-12-22

Servitutas _ teise aptarnauti poZemines, ant2emines
komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas:Zemds sktypas. Nr..440b_0319-9531, apfaSyras p. z. i.lregrstravimo pagrindas:ApskritieJvi16ininko iu"r,y,nri, iribilrid-or, r.rr. rs.o-tasrplotas 0.307 ha
lrasas gatjojar Nuo 2004_06-21

7.  Ju r id in  ia i  fakta i :
7 1 . Sudaryta panaudos sutartis

lrttps:./'/rv\\'$'.registnlccntras.ltlnlr/paicska/r.php'/nocachc-.1407500640&rrn.nr-44&rcg 
n... 2()r4,0ti.0g
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7.2 

lrasas gatioia: Nuo 2014-09.08

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gav6]as: UZdaroji akcin6 bendrovi ,,SWELBALT,,, a.k. 110799646

Darktas iemds sk lypas Nr.4400-0319-9531,  aprasytas p.  2 .1.
lregistravimo pagrjndas: panaudos sutartis, 2004_0g-18

Plotas:0.1462 ha
ApraSymas:p lane pavaizduota kaip p lotas A,  apibrd2tas taskais  13-15_12_

1 't -10-9-5-6-7-8-1-1 3.
lraSas qaljoia Nuo 2004_10_21

l ermrnas: Nuo 2004-08-18 iki 2103,08-i8

B.  2ymos:  l rasq nera

9.  Specia l ios ios:emes i r  mi iko naudoj imo sqlygos:
I  1  X .  Suskyst in tq jq duj r l  degal in iq  apsaugos zonos

Darktas 2emes sk lypas Nr.  4400-0319-9531,  aprasytas p.2.1.
lreaistravimo pag rindas:Apskrities viriininko jsakymas, ZOOa-Oe-Og, N;. 13.6-,1831

Plotas: 0.47 ha
lraSas galloja: Nuo ZO04-06_21

9 . 2 . t. Ryiiq liniq apsaugos zonos
Daiktas::emds sklypas Nr. 4400-0319,9931, aprasytas p. 2.1.

l regrs l ravrmo pagr indas:Apskr i t ies v i rg in inko isakymas,  2004_06-03,  Nr .  13.6_1931
Plotast 0.059 ha

I 'aSas qal ro,a Nuo 2004-06-21
v J XLIX.  Vandent iek io,  l ie taus i r  fekal in6s kanal izac i jos t ink lq i r

irengin iq apsaugos zonos
Daiktas:iemds sktypas Nr. 4400-0319-9531, apraiytas p. 2.1

l regis t rav ino pagr indas:Apskr i t ies v i r i in inko isakymas,  2004:06-0 i ,  Nr . .13.5-1831
Plotas:  0.307 ha

Jrasas galioiat Nuo 2004-06-21
9.4 XXl .2em6s sk lypai ,  kur iuose i rengtos vals tybei  pr ik lausan6ios

metioraciios sistemos bei irengin iai
Daik tas:2em6s sktypas Nr.  4400-0319-9531,  apragytas p.  2 .1.

l re9rst rav imo pagr indas;Apskr i t ies v i rs in inko jsakymas,  2004_06-03,  Ni .  13.6-1S31
Plotas:  1,9935 ha

lraSas galjo ja: Nuo 2004_06_21
9.5.  l l .  Kel iq  apsaugos zonos

Daiktas: iemds sklypas Nr. 4400-0319-9S31, aprasytas p. 2.1 .
lregistravimo pag rindas: S utartis, 2001-05-31, Nr. KlMS-3904

Apskr i t ies v i r i in inko isakymas,  2004-06-03,  Nr .  13.6_1931
Plotas:0.464 ha

lraSas ga'ioja: Nuo 2004-06_21

'10. Oaikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasu nera

'11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasu nera

12.  Ki ta  in formaci ja :  j raS,  ne.a

1 3. - ln formacta apie duomenq sandor iu i  t iks l in imq:
l3 l 

Patiksiinirnas galioja iki: 2D#1o;Xeelvs 
patikslint' 2014-07'11' uzsakvmo Nr' 6879604

Patikslinirnas atliktas; UAB "Ektornet Land Lithuania". 302450508:

ht I ps:.1't'r r'i 'rr'. r'cgis tr uc ctt tlas.I l,/nl r',/pa ieska,t , php'.'}nocache- I40750064O&rrn nr-44&t.eg n... 2U i4.0g.OiJ

I
I

: - -  j ' i . . l ' " .  '

14-08-08 i  5:24
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V A L S T Y B E S  I M O N E  R F G I S T R U  C E N T R A S
V i r c o K u d i . k o s g .  1 A - 3 ,  l . f . 0 3 1 0 5 V r l n o s  t e I  ( S )  2 6 8 8 2 6 2  f a k s  ( 5 )  2 6 6 i 1  3 i 1  e t p  1 l r { c j @ f _ . !  s l r t r c e n t r n s  t r

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKOI S R A S A S

2014 1 09 38 07
1.  Neki lno jamojo tur to regis t re i reg is t ruotas tur tas:

Reg jstfo Nf 441'17 4224'l
Regis t ro t ipas:  Zernes sk lypas

sudarymo data. 201 4-1 0-1 3
Kla ipedos r .  sav.  Sendvar io sen.  Sudmantq k.

Regist ro tvarkyto jas:  Vals tyb6s imones Regist r l l  centro Kla ipedos f i l ia las

2.  Nek i lno jamie j i  da  ik ta i :
2 . 1 Zemds sklypas

Kla ipedos r .  sav.  Sendvar io sen.  Sudmantq k.
Unikalus N r . :  4400.3094-5376

Zem€s sk iypo kadastro numer is ;  5530/0001:331 Jaku x_v.
Pagr indine naudot  jmo paski r t is  Ki ta

Naudoi imo b idas Susis iek imo i r  inZiner in iq komunikaci jq  aptarnavimo objekt l l

Naudojimo ooo". !"J:1t"1:i'".o ir inzineriniq tinktq koridoriq teritoriJos
Statusas:  S uformuotas padal ius daik ta

Daikto is ior ine k i lme:  Gautas padai i ius daik tq unik .  Nr .  5530-000j  _0049
Zemes sklypo plotas: 2.4000 ha

Zemes 0k io naucjmenu p lotas v iso:  2.4000 ha

"  
iS jo t  ar iamos Zemes p lotas:2.4000 ha

Zemes uk lo naudmenLl  nasumo balas:  29.4
Matavlmu t rpas:2em€s sk lypas suformuotas at l iekant  kadastr in ius matav imus

lndeksuota Zemes sklvpo vefte: 51840 Lt
Zemes sklvpo verte 32400 Lt

Vidut ine r inkos ver te:  36S000 Lt
VidLrtines rinkos vedes nustatymo data. 201 4-1 O-1 3

Kadastro duomenq n ustatymo data.2014_09_22

3.  Daik to pr ik laus in ia i  i i  k i to  regis t ro:  l raSu nera

4.  Nuosavybe;
4 - 1 . Nuosavybes te ise

Savin lnkas:  UAB "StLBERAUTO".  a.k .  111748996
Daik ias:  Zemes sk lypas Nr.  4400-3094-5376,  apraSytas p.  2 . .1 .

l regrst rav imo pagr indas:  Pi rk imo -  pardavimo sutar t is ,  2014_10_14,  Nr .  90, t2
lrasas galioja: Nuo 2014-10-16

5. Valstybes ir savivaldybiq Zemds patikdjimo teisd: jrasq nora

6 .  K i t o s  d a i k t i n e s  t e i s d s  : l r a i r r ' r e r a

7.  Jur id in ia i  fakta i :  i raSu nera

B.  Zymos:  j raSq nera

9.  Specia l ios ios 2em6s i r  mi iko
9 . 1  .

naudoj imo sqlygos:
XXl.  Zemes sklypai ,  kur iuose i rengtos valstybei  pr ik lausandios
mel ioraci jos sistem06 bei  j renginiai

Daiktas. iemds sktypas Nr_ 4400-3094-5376. apraSytas p.  2.1.
l reglstravimo pagrindas: Neki lnojamojo daikto kadastro duomenq byla,  Z014_Og_22

Nacional inAs 2emes tarnybos ter i tor in io skyr iaus ved6jo
sprendimas, 201 4-10-02, Nr.  1 25K_(14.12.1 1 0.)_1 819

Plo fas t  2 .40  ha

hl tps: l r 'vr ' i '$ '  regis l f  t lccn t fas. l l i  ntrr 'pa icska,/r .  php' /nocechc= I  4 1 3 78 708-t&tLn nf=:I .+&rcg n., .  2()1 4.1{) .10



\  I  i tcgisrras 4:\ i t7 42241

9 .2 .

Irage 2 ol '2

l raSas g" l io ja Nuo 2014-10-13

Vlt .  tvtagistrat in iq dujot iekiq i r  naftot iekiq bei  jq i renginiqapsaugos zonos

9 .3 .

10.  Daik to regis t rav imas i r  kadastro Zvmos:
10.1.  Kaclast r in ius matav lmus a iko (kadastro zyma)

UAB "Vakarq vatda ' , ,  a .k .  300580549

Daiktasr :emds sk lypas Nr.  4400-3094-5376,  apra iy tas p.  2 .1.
Jreg'stravlrno pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla,2014-Og-22

Nacionalindjs :em6s tarnybos teritorinio'skyriaus ved6jo
sprendimas, 201 4-10-02, Nr. 1 25K_{1 4.1 2.1 10.)_1 81 9

Ptotas;  0.838 ha
l raSas gat jo ja :  Nuo ZO14-10-1 j

l l .  Kel iq  apsaugos zonos
Daiktas: iemos sklypas Nr. 4400-3094-5326, apraiytas p. 2.1.

iregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla,2O14-09-22
Nacional inds 2em6s ta,nybos ter i tor in io  skyr iaus vedejo
sprendimas,  2014_10-02,  Nr .  1  25K_(14.12.110.)_ j  819plotas: 0.934 ha

lrasas galioja: Nuo 2014-10-13

Dajktas:zemes sktypas Nr.  4400-3094-5376,  aprasytas p.  2 .1.
lregisiravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro cluomenu 

-t:yla, 
ZO14-09_22

Kvatifikacijos paZymdjimas, Nr. 2M_M_1493
lrasas galiojai Nuo 20,14-10-13

Suformuotas padal i j imo budu (daik to regis t rav imas)
Daiktas: 2emd,s sktypas Nr. 4400-3094-S326, apra-ytas p. 2..t.

lregistravirno pagrindast Nekilnojamojo daikto kadastro duomentl 
'byla, 

2014-0g-22
Nacionalinds iemes tarnybos teritorinio skyriaus vedejo
sprendimas,  201 4_10 -02,  Nr .  1  25K-(14. .1 2.1 1 0. ) -1 8 j  9

lrasas gatioja; Nuo 2014-10_13

1 4 . 2 .

11.  Regist ro pastabos i r  nuorodos:  j rasu nera

12. Kita informacija: jrasLl nera

'13.- ln formaci ja  apie duomenq sandor iu i  t iks l in imq:
13.1 Duomenys pat ikst in t i  2014-10_14,  u:sakymo Nr.7284659

Pat ikst in imas gat io ja  ik i :  2014-1 1 _12
PAiiKSIiNiMAS AiIiKIAS; DAUGALTEN6 DAIVA, 467 Q1O5OO44; DAUGALAS ARUNAS,

36309280093;

INGA SAVEIKYTE

*;;,

Doku mtjr t+alspa.rsgrno/ ./'/ i

r{a/ara o/tpro, \-*Mr/it fuft

l l l l l )s : , ' , ' \ \ \ \ \ \ . tco is t r l lccntra\ . l t /uU, ,paicska, i r . .php ' ' . )nocachc- .141j7870, j -5c! : tnr  t1 f=44&res r r . . .  lU l+.  l0 . l ( l
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V A L S T Y B E S  I M o N E  R E G I S T R U  c E N T R A S
V n c o K L , d t k o s g  l P - 3 ,  T . 0 l 1 0 5 V r h r u s  t c l  ( 5 ) 2 6 A 8 2 6 2 . f a k s  { 5 ) 2 6 8 8 3 1 1 . c t p  r D f o @ r e g r s k L c e f t r s s  l

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS

1 . N ekilnoj a m ojo tur6 resET;lE6iluo-i;Eji;; r4 -08-08 15

^ 5,13lij'i#!, 3i'il3oJ*',, o ""Sudarymo data: 200A-06_Oi

Resistro tvarkyroja., $:tUf3"" i;:X"uifi l$,llili**;i,nli'JJiXi;,,,,,,"
2 

2N€ki lno iamie j i  
da ik ta i :  

Zemes skrvoas
Kla ipedos r .  sav.  Sendvar io sen.  Sudmantq k.

Unrkalus Nr. : 4400-031 9-9586
Kadastr in is  Nr :  5530/0001:177 Jaku K.v.pagr ,ndine naLrdoJrmo paskrnrs.  K i ta

Naudojimo budas: InZinerines infrastruktUros teritorijos

o",*",uo,,iFly,"fi, B:11:T;:,i;,ii".i:,i[uT;i,li _. uu.o.ooo, _oo*
Zen1es sktypo plotas.0.0065 ha

zemes ukro naudmenq plotas vjso:0.0065 ha
,  iS jo t  ar iamos Zemds p lotas:0.0065 ha
Zemes 0k io naudmenq naSumo balas:4g.0

Matavimq tipasl Zemes sklypas suformuotas afl iekant kadastrinius matavimustndeksuota iemes skiypo velre:224 Lt
2ernes sklypo verte: 140 Lt

. Vidutine rinkos verte:2310 LtVrdutines rinkos vertes nustatymo data. ZO 1 4_Oi _1 1
Kadastro duomenq nustatymo data: 2004-Og_2g

3. Oaikto priklausiniai ii kito registro: jrasu nera

4.  N uosavybe:

Nuosavybis teis6
Savin inkas:  UAB,,StLBERAUTO",  a.k .  .111748996

l,esistravin,o"pa!,?;T3l,Fiilil."l'Jj,"r""),';:tjj"tif ;3?:;l;l:r,j:X;t.,
I.agas qai,oja Nuo 20.t 4_08_08

5. Va,stybes ir savivaldybiq Zemds patikejimo teis6: jrasu nera

6.  Ki tos da ik t inds te isds :
Kelio servitutas (viespataujantis)

r res,stra vimo *!,.';,t:: 3""[ff i[3f. ]:; i,'fl L 
t^l,tJ;1i33' a pras v tas p. 2. 1.

l raSas gal io ja :  Nuo ZOO4-12_22
6 . 2 . Servitutas._ teis6 tiesti pozemines, antZemines komunikacijas

{tarna ujantis)
Daiktas: iemes sk lypas Nr.4400_0319-9586,  aprasytas p"  2.1.  .ireqistravin'to paglndast Apskrities viriininko isakymas, Zob+iOg_og, Nr. 13,6-.1g31ptotas: 0,0065 ha

lfasas galiola: Nuo 2004"06-21

7.  Jur id in ia i  fakta i :  j rasq nera

8. Zymos: ira5ll nera

irllps j,//\\'\\,\\'.rcgislrLlcenlras.lt./t.tlrlpaicska/r.. php?nocachc_ l4t)7500629&tyn . n 1.=44greg n... 2014.0g.0g
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9. Speciatiosios iem6s ir miiko naudojimo sqlygos:
I 1 XLi*'-Vandentlekio, lietaus ir tekalinds kanalizacijos tinktq ir

irenginiq apsatgos zonos
Daiktas:iemds sklypas Nr. 4400-0319-9086, aprasytas p. 2.1.

Jregisiravimo pagrindas: Apskrities viriininko isakymas, 20b4:06-03, Nr, 13.6-1e31
Plotas:0.0012 ha

lrasas gatioja: Nuo 2004-A6_21
I2 XXl .Zemds sk lypai ,  kur iuose i rengtos vals tybei  pr ik lausanaios

melioractos sistemos bei irenginiai
Daiktas:iemes sklypas Nr. 4400-0319-9586, apfaiytas p. 2.1.jregrstravimo paqrindas:Apskrities viriininko isakymas, 2004_06_03, ttr. tg.O.tAft
Plotas;0.0065 ha

lra5as gatioja: Nuo 2Q04_06-21

10. Daikto registravimas ir kadastro iymos: jra6q nera

'11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasu nera

12. Kita informacija: jraSq nera

1 3,^lntormacija apie duomenq sandoriui tikslinimq:
13.1

patiksrinimas garioja ',,i, ?outo;:l"ilvs 
patikslinti 2o14'07'11' uzsakvmo Nr' 6879604

Patikslinimas atliktas: UAB,'Ektornet Land Lithuania,'. 302450508:

e+
Dokumentq atspausdino:

I l l tps:rTrvrvr 'v.rcgisnuccl l t fas. l t /n l r ' /paic5^k.r / r .phplnocache=1407500629&tr.n_nr.-44&r.eg_n.. .2014.0,g.0g



2 PRIEDAS 
 

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO 
IR NAUDOJIMO REŽIMO BRĖŽINYS, 1 LAPAS.





3 PRIEDAS 
 

INSTITUCIJŲ IŠDUOTŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ 
KOPIJOS, 25 LAPAI.



























KLAIPEDOS APSKRITIES PRIESGAISRINI1S GELBEJIMO VALDYBOS
GARGZDU PRIESGAISRINE GELBIJIMO TARNYBA

Biudzetine istaig4 Trilapio g. 12,92191 Klaipdda.
-Duomenys kaupiami ir saugomi JuridiniLl asmenq registre, kodas 191012312.

Tarnybos duomenyst Zemaites g. 68, 96124 cargZdai, tel. (8 46) 452 325, faks, (8 46) 452 201, el.p, gargzdai,pgt@vpgt.lr

Klaipedos raj ono savivaldybes
administracij os direktoriui
Leslovul lJanevlclur

Klaipedos g. 2, LT -96130, GargZdai

2015-02-A\ Nr.1-16-66

I  20 i5-01-14 Nr .

DEL SALYGU TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

Rengiant Teritorijos - Zemds sklypq (kad. Nr. 5530/0001:176, kad. Nr, 5530/0001:177),
Sudmantq k., Sendvario sen., Klaipddos r,, sav,, detalqji plan4, bDtina vadovautis Gaisrines
saugos normomis teritorijll planavimo dokumentams rengti (Teises aktq registras, 2014-02-10, Nr.
2014-01364).

Tomas Taudius

Originalas siundiamas nebus

Arunas Armalis, tel. (8-46) 45 23 95, el. p. arunas,armalis@vpgt.lt







,ffi\ t;ji;4:!;:;:;;::::a;.: trll',

PLANAVTMO SALYGOS NR. 15-02544 Parengta: 2015-01-29
Gaf ioja iki 201 8-0 1 -28

Klientas: UAB "SILBERAUTO"
Kliento kontaktiniai duomenys: Pirkliq g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav., , askaisgirys@gmail.com
Objekto pavadinimas: Zemes sklypq kad. nr. 5530/0001 :176 ir:177 detalusis planas

Objekto adresas: Sudmantq k., Sendvario sen., Klaipedos r. sav.

1. Sios planavimo sqlygos iSduodamos Kliento objekto, esandio Sudmantq k., Sendvario sen.,
Klaipedos r. sav. detaliojo plano parengimui.

Bendrieji planavimo reikalavimai:

Specialieji (techniniai) planavimo reikalavimai:

4. Kita informacija
4.1. Daugiau aktualios informacijos apie LESTO teikiamas paslaugas galite rasti www.lesto.lt arba
suZinoti klientq aptarnavimo telefonu 1802 (skambudio kaina skambinant i5 fiksuotojo rySio (TEO
tinkle) - 0,27 Lt/min., sujungimo mokestis - 0,14 Lt/min. Skambinant i5 mobiliojo rySio telefono - pagal
skambinandiojo asmens turimo plano galiojandius tarifus).

f;) -/
Skyriaus vadovas MARTI NKUS DONATA S t#t5w7

,-ar'..-,u{i

Vyresnysis inZinierius SAROCKA JUoZAS . fft+t:''

I nZin ierius ozELI s MAR| US 
t'.'"'t^'':'';*"',"''

2.

3.

patvirtino

suderino

parengd

Ali {..il$-i-i.l | ;f.vtl. t:1.a4. Vzh:ittr,, {":l}}1,.} l..i}11j",ti} t r"ovs2.1r,:,1r"t.11. I

1l*r;rr,:a*\a?.1;tltt1.tlr*g,'.|'r')'1?'i'''37.7t:|.i{,!''12.i"i?'2.4iY;tkr;.1|'!''i2i7?514||*.|.pl:i;i'as,:'lrl|t;l1t:*|*'1|'|
|r*trtt**..l.*tlitt;: 1t1?IlT*1; l7f l,i z's'Ja*: 1***{:{'8*1.itr12 | l1 l?*tlas\{t-t (**lta, l\*t}ielt.t rvark'iatlult i

Kliento paraiSkos Nr. 15-02544
duomenys

Elektros energijos tiekimo pati kimumo
kateooriia

Atvado tipas
(vienfazis,

trifazis)I ll ill
Esama leistinoji naudoti galia

(kw):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): 170 Trifazis

15 viso leistinoji naudoti galia
(kw): 170 Trifazis

lii{ffiNrlll ill,ill.ffi\\iilirii u.Lit3i.€:*;:;i:#.f##i;ilttJilt}{::::irw/,/il,;!"i,ff i







Teritorij q planavimo sqlygq
iSdavimo tvarkos apraSo
2 priedas
(Lietuvos Respublikos aplinko5 . , '.
ministro 2013 m. gruodZio 31 d','isal,<ymo
Nr. D1-999 redakcija) tt''

AB ..Klaipedos vanduo"
(vieSojo administravimo sub.jekto,.juridinio asmens, institucijos

Pletros deparlamento direktorius
Vltautas Valantinas
atsakingo asmens vardas, pavarde, pareigos)

2015 m. vasario 23 d.
(data)

AB "Klaipedos vanduo". R)'Sininku g. 11. LT-91116. Klaipeda.
rTerilorijq planavimo .411 gr1 isdarejas

el. p. ofisas@vanduo.lt. tel. 8-46-466171/faks.8-46-46 61 79
vieSojo administravimo subjektas,juridinio asmens, institucijos pavadinimas, adresas, el. p., tel./faksas)

Klaipedos rajono savivald)rbes administraci_ios direktoriaus Teritoriju planavimo proceso

inicijavimo sutartimi 2014-11-28 Nr. AS-859 UAB ..Silberauto". i/k 111748996. Pirkliu g. 6.

Vilnius. el. p. office@mercedes-benz.lt.. tel.: +37052665900
(Teritorij q planavimo organizatorius

vvriausvbes,'"""jilffi::,;,f#I1'j:il"TfJ,Jf::1l,ilJj:lx'.$i:iTT';THjil:$irektorius, istatvmq nustarlri asmenvs.

TERITORIJV PLANAVIMO SALYGOS

2015 m. vasario 23 d. Nr. 2015/5.6/3- /5/
(data)

1. Tikslus numatomo rengti teritorijq planavimo dokumento pavadinimas: Zemes sklvpu (kad.

Nr. 5530/0001:176. kad. Nr. 5530/0001:331. kad. Nr. 5530/0001:177). Sudmantq k.. Sendvario
sen.. Klaipedos r. sav.. detalusis planas.

2. Teritoriiq planavimo dokumento lygmuot Vi.,ou.t lug-t3,,,unn.,,.r","'ouor.,",..rrr..,

3. Teritorijq planavimo dokumento r[5is: Detalusis planas
(kompleksinio teritorijq planavimo dokumentas: valstybes teritorijos bendrasis planas, valstybes teritorijos dalies bendrasis planas, savivaldybes

bendrasis planas, savivaldybes dalies bendrasis planas, detalusis planas ar specialiojo teritorijq planavimo dokumentas: valstybes teritorijos
specialiojo teritorijq planavimo dokumentas, valstybes teritorijos dalies specialiojo teritorijq planavimo dokumentas, savivaldybes specialiojo

teritorijq planavimo dokumentas ar savivaldybes dalies specialiojo teritorijq planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija: olotas 4-40ha
(preliminarus teritorijos plotas, ha)

5. Teritorijq planavimo dokumento uZdaviniai: sujungti sklypus. nustatyti teritori_ios tvarkymo ir
naudoiimo reZimu reikalavimus statiniu sta[rbos projektams rengti ir Zemes sklypui naudoti.
Nustat)'ti Zemes iuostas komunikaciniu koridoriu ir susisiekimo komunikaci-iu irengimui.



6. Planuojamai teritorijai taikomi aukStesnio ir atitinkamo lygmens teritorijq planavimo
dokumentai, vienos ar keliq valdymo sriiiq pldtros programos, strateginds veiklos planai ir
kiti strateginiai dokumentai:

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

2) specialioj o teritorij q planavimo dokumentai :

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

3) planuojamai teritorijai taikomos vienos ar keliq valdymo sridiq pletros programos,

strateginesveiklosplanaiirkitistrateginioplanavimodokumentai:
(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

Vandentiekio tinklai:
Suformuoti komunikacinius koridorius vandentiekio tinklu trasavimui. pri-iungima numatant

Buitiniu nuoteku nuvedimo tinklai:
Suformuoti komunikacinius koridorius buitiniu nuotekq tinklu trasavimui. pri-iungima numatant

e artimiausi nduo" buitiniu nuo
Lietaus ir pavir5iniai vandenys neeali btti Salinami i buitiniu nuotekq tinklus.

7. Specialiojo teritorijq planavimo dokumentai, kuriq sprendiniai integruojami:

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

8. Kitos teritorijq planavimo s4lygos:
1) Ivertinti su planuoj ii usius natvirtintus teritorii
2) I5laikwi tinklu apsausos zonu reikalavimus bei tinklu normat)'vinius igilinimus. nustat)'tus

ealiojandiais teises aktais.
3) Gauti AB "Klaipedos vanduo" pritarimq.

9. Planuojamai teritorijai i5duotos kitq teritorijq planavimo dokumentq rengimo teritorijq
planavimo s4lygos:.

10. Techninio skvriaus lnzlnlere Lina Maklniene
(vardas ir pavarde)(Teritorijq planavimo s4lygas parengusio asmens pareigos)

11. Teritorijq planavimo s4lygos galioja: 2018-02-23
(nurodomas teritorijq planavimo s4lygq galiojimo terminas)

Pastabos:
l. Jei teritorijq planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma I punkte.

2. Teritorijq planavimo s4lygos sura5omos trimis egzemplioriais, kuriq vienas lieka teritorijq planavimo s4lygas

iSdavusioj e institucij oj e.







ORICINAI,AS N1)]TJi i  SiUNd:IAMA5

APLINKOS APSATJGOS AGIINT [JROS.TARSOS PREVE,NCIJOS IR LT4IDIMU D!]PARTAMENTO
KI,AIPEDOS SKYRIUS

BiLrd?er i .e ts ls iga,  A.  Juo:apavia iaus g g,  LT 0!)31i  Vi tn ius,
-  D l r o m e n y s  k a u p i a m i  ' r  s a u g o m i  J u r i d i n i q  a s r f l e  L i  r e g r s r f e ,  k o d a s  1 8 8 7 8 4 8 9 9 .
s k v r  i t u s  d u o m e n v s :  B l . u t e s  g  1 6 ,  L T - g 1 2 0 4  K l a i p a d a ,  i e i . i ( 8  4 6 ) i 6 a 6 4 6 6  i e k ; . 8  2 0 6 6  2 0 0 0 ,  e i . p .  k t a i p e d o s . s k y r t u s @ a s a  a n l . t r ,

IJAB,.A405"
Hl.p. saulius(rla405.lt

DF]I, PRASYMO ISDUOTI TERTTORIJV

Aplinkos apsaugos agent[ros Tar5os prevencijos ir lcidirnrl departamento Kiaipedos sklrius
gavo Jusq pateiktq pralym4 iSduoti teritoriiq planavimo sqlygas zcrnds sklypq (kati. Nr.
5530/00{) l :176.5530/0001:331,5530i0001:177) Sudmantq k. ,  Sent lvar. io sen.,  Klaipet ios r .  sav.
dctaliaiarn pianui.

hrtbmuojanc, kad planavirno s4lygq Siam detalial'am planui rengti nei5rinodamc, kaclangi
vadovaujantis 'l'erilorijil planavirno s4l5rgr1 iSdavirro ir Siq <iokunlcntr4 tlcrili6ro Aplinkos
minislerijoje bei jai pavaldiiose ir reguliavim0 sriiiai priskirtose islaigose tvarkos apraSo.
pafvirtinto Lictuvos Respublikos aplirkos ministro 2014 m. lapkr-idio 25 d. isakyrru Nr. D l-940
,,116l l,ieluvos Respublikos aplinkos ninisrft) 2008 rn. gcguzes 30 t1. lsaklmo Nr. D I -294 ,,Ddl
1'edtorijLl planavinio s4lygq iSdavitio ir Siq dokumcntq <ierilinrc Aplinkos milisteri;qe boi jai
pavaldiiose ir reguliavimo sriiiai priskirtose lstaigosc tvarkos apraio patvirtinimo" pakeitirto'. 4
pu kto nuostatomis, nera kriicrijq s4lygq parcngimui.

AlsiZvcigiant i 
'fclitorijr-1 pLuravimo lstatfino 49 straipsnio I dalics nuoslatas ir i 

'feritoriiq
planavimo ir statybos valstybines prieziuros istatyno uostatas, prasyrna. dcl sio sprendinro
panaikitiimo administraciue tvarka turite tcisQ teikti Aplinkos apsaugos agentrirai arba teismrri arba
turile tcisq leikti skund4 (pranesimzl) teritorijq pla.navimo valstybinq prie2iurq atliekaldiai
institucijai Valslybinei teritoriiq planavimo ir statybq inspekcijai pric Aplinkos ministerijos
(pastaixoiu atveju per vienerius mctus nuo Sio spr-endimo prieinimo dienos).

Trrr5os prcvcnoijos ir leidimq departamento
Klaipcdos skyriaus vcricjas Mindaugas Vaiivila

i .

201 5-0 | -,-,lrrr

120  r5 -01-14

PI,ANAVTMO SALYGAS

Nr. ( i 5.3.)-A4-,::,,,;
pfasyrn4

i-aima Prudnikoviene, 8 46 466465, cl. p. laima.prudnikoviere(r?)aaa.am.lt



KLAIPEDOS VISUOMENES SVEIKATOS CENTRAS

Liepq e. 17. LT-92138 Klaipeda. el. p. info@klaipedosvsc.sam.lt.
tel. (8 46) 41 03 34, faksa (8 46) 45 20 57

Klaipedos rajono savivaldybds administracijos direktorius
(Teritorijq planavimo organizatorius
(Planavimo iniciatorius UAB .,Silberauto" direktorius,
paeal 2014 m. laokridio 28 d. Teritoriiu planavimo

Vvriausvbes isaliotas viesoio administravimo subiektas.
savivaldybes administmciios direklodus. istatvmu nustatvti asmenys.

Pirkliu e. 9 LT-02300. Vilnius.
el. p. offi ce@mercedes-benz.lt, tel. +37052665900

TERTTORIJU PLAI{AVIMO S.4LYGOS

2015 m. sausio 23 d. Nr. GE2- 6
(data)

1. Tikslus numatomo rengti teritorijq planavimo dokumento pavadinimas:

Sudmantq k.. Sendvario sen.. Klaip€dos r. sav.. detalusis planas.

2. Teritorijq planavimo dokumento lygmuo:
Vietoves

(valstybes, savlvaloybes, vletoves)

3. Teritorijq planavimo dokumento ru5is:
Detalusis olanas

teritorijos bendrasis planas, planas, savivaldybes
bendrasis planas, savivaldybCs daliesbendrasis planas, detalusis planas ar specialiojo teritorijq planavimo dokumentas: valstybes teritori.jos

specialiojo teritorijq planavimo dokumentas, valstybds teritorijosdalies specialiojo teritorljq planavimo dokumenras, savivaldybas specialiojo
tedtorijq planavimo doL:um€ntas a.r savivaldybes dalies spechliojo teritorljq planavimo dokumentas)

4. Planuojama teritorija: teritorijos plotas - 4,40 ha.
(preliminarus teritorijos plotas, ha)

5. Teritorijq planavimo dokumento uZdaviniai:
Sujuneti sklypus. nustat\ti teritorijos tvaxkymo ir naudojimo reZimo reikalavimus statiniu statvbos
projektams reneti ir Zemes sklvpui naudoti. nustaMi Zemes juostas komunikaciniu koridoriu ir
susisiekimo komturikaciiu ireneimui.

6. Planuojamai teritorijai taikomi aukitesnio ir atitinkamo lygmens teritorijq planavimo
dokumentai, vienos ar keliq valdymo sridiq pletros programos, strategines veiklos planai ir kiti
strates.iniai dokumentai :



1) bendrieii planai: pasal Klaipedos raiono savivaldvbes administraciios nurodvta ealioianti
bendraii plana.

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

2) specialiojo teritorijq planavimo dokumentai:
pasal Klaipedos rajono savivaldybes administracijos nurodltus vietoveie saliojandius specialiuosius
olanus.

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

3) planuojamai teritorijai taikomos vienos ar keliq valdymo sridiq pletros programos,
strategines veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:

veiklos planus ir kitus strateeinio planavimo dokumentus.
(dokumento pavadinirnas, data, r€g. Nr.)

7. Specialiojo teritorijq planavimo dokumentai, kuriq sprendiniai integruojami:

(dokumento pavadinimas, data, reg. Nr.)

8. Kitos teritorijq planavimo s4lygos:
1) Ivertinti planuoiamos veiklos visuomends sveikatos rizikos veiksniu atitiktis visuomenes

sveikatos saugos teises akfuose nustatytiems reikalavimams (Lietuvos Respublikos visuomenes
sveikatos prieZiiros istatvmas):

2) Jei olanuojamoje teritoriioie numatoma wkdyti veikl4. kuri wa epidemioloei5kai svarbi arba
wa susijusi su Zmoeaus gyvenamosios aolintos tar5a. vadovaujantis Lietuvos Respublikos
visuomenes sveikatos prieZiiiros istatvmo 24 straipsniu. Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos istat-vmo 33 straipsniu. nustatvti sanitarines apsausos zonq ribas. Sanitarines apsaugos
zonu ribas nustafiti vadovaujantis: sanitarines apsaugos zonr+ ribu nustatvmo ir reZimo
taisvklemis. patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausvbes 1992 m. eesuZes 12 d. nutarimu Nr. 343 ..Del specialiuiq
Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygrl patvirtinimo":

3) Nurodlti ir iSlaik)iti eretimvbiq sanitarines apsausos zonq ribas ir tvarkvmo reZim4 (Sanitadnes
apsausos zonu ribq nustatvmo ir reZimo taisykles. patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. rumjiidio 19 d. isakymu Nr. V-586 ..Del sanitarines apsausos zonq
ribr+ nustatymo ir reZimo taisvkliu patvirtinimo": Specialiosios Zemes ir miSko naudoiimo
salyeos. patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. eeeuZes 12 d. nutarimu Nr. 343
.,Del soecialir{ir+ Zemes ir mi5ko naudojimo salveq patvirtinimo"):

4) Ivertinti eretimybes - kaimyninius Zemes sklypus ir kitas teritori.ias. besiribojandias su

kompleksinio teritorijr+ planavimo dokumentu reneimo taisyklir+ patvirtinimo").
9. Planuojamai teritorijai i5duotos kitq teritorijq planavimo dokumentq rengimo teritorijq planavimo
s4lygos: i
nustatomas sanitarines aosaugos zonas. iu tvarkymo reglamentus.

10. GargZdr+ skyriaus vyriausioji specialiste
(Teritorijq planavrmo s4lygas
Parcngusio asmens Par€lgos)

1 1. Teritorijq planavimo s4lygos galioja: 3 metus
(nurodomas tedtoriiq planavimo s4lygq galiojimo terminas)

Pastabos:
l Jei teritoriiq planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projeknri' tai nurodoma I punkte

2.Terito jq planavimo sqlygos surasomos trimis egzemplioriais, kuriq vienas lieka t€ritorijq planavimo

Vaida Zaueriene------Cil;" 
pav*d-")

reelamentus. Pateikti esamos blkles analizes duomenis (Lietuvos Resoublikos teritoriiq



4 PRIEDAS 
 

VIETOVĖS GEOGRAFINĖ IR ADMINISTRACINĖ 
PADĖTIS SU PAŽYMĖTA PŪV VIETA, 1 LAPAS.



VIETOVĖS GEOGRAFINĖ IR ADMINISTRACINĖ PADĖTIS 

�



5 PRIEDAS 
 

TRUMPAS MODELIO „ADMS 4.2“ APRAŠYMAS, 
6 LAPAI.
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TRUMPAS ADMS 4.2 MODELIO APRAŠYMAS 

Naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis ADMS turi tris versijas: ADMS 4.2, ADMS-Rouds ir ADMS-
Urban. Trumpas ADMS 4.2 modelio parašymas pateikiamas žemiau. 

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio (mikromastelio) atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 
kartos oro dispersijos modelis, kuris reiškia, kad atmosferos ribinio sluoksnio savyb�s yra aprašomos dviem 
parametrais: a) ribinio sluoksnio gyliu; b) Monin-Obukov ilgiu – vietoj vieno diskretaus parametro – Paskvilio 
stabilumo klas�s. Dispersija konvekcin�mis meteorologin�mis s�lygomis skai�iuojama asimetriniu Gauso 
koncentracij� pasiskirstymu. 

Šis modelis vertina saus� ir šlapi� teršal� nusodinim�, radioaktyvi�j� teršal� ir kvap� sklidim�, teršal� 
kamuolio matomum�, avarini� teršal� emisij� sklaid�, sud�tingo reljefo, pastat� ir pakrant�s �tak� teršal� 
sklaidai. ADMS 4.2 gali skai�iuoti taškini�, ploto, t�rio ir linijini� šaltini� ilgo ir trumpo laikotarpio vidutines, 
minimalias ir maksimalias koncentracijas. Koncentracijos gali b�ti nustatomos aukštyje, siekian�iame net iki 
3000 metr�. Modeliui reikia kasvalandini� skai�iuojamojo periodo duomen� apie vietov�s meteorologines 
s�lygas ir kasvalandini� teršal� išmetimo reikšmi�. Vertinant miesto oro kokyb�, dauguma maž� taršos šaltini� 
apjungiama � vien� didesn�, tuo tarpu dideli� taškini� taršos šaltini� �tak� skai�iuoja individualiai. Modelis 
skai�iuoja 300 šaltini� vienu metu, daugiausia 10 teršal� vienam šaltiniui ir daugiausia 5 grupes teršal�. 
Naudoja miesto ir kaimo vietov�s dispersijos koeficient�, gali skai�iuoti procentiles (pagal 2001-12-11 LR 
Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro �sakym� Nr. 591/640 „D�l aplinkos oro užterštumo 
norm� nustatymo“). 

„ADMS“ modelio veikimo principas pagr�stas formule: 

Koncentracijos pasiskirstymas:  

� � � � � � � � � �� �222222222222
2/22/22/22/2/2/

2
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kur: sQ - teršalo emisija, g/s ; 

y� - horizontalusis dispersijos parametras, m; 

z� - vertikalusis dispersijos parametras, m; 
U – v�jo greitis, m/s; 
h – šaltinio aukštis, m; 
z – receptoriaus aukštis, m. Modelio darbo aprašymas pateikiamas prieduose. 

Koncentracij� išsisklaidymo žem�lapius programa “ADMS 4.2” pateikia koordina�i� sistemoje arba ant 
žem�lapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 (g/m3 ar kitais programai užduotais matavimo vienetais). 

Teršal� fakelas. ADMS 4.2 naudoja Runge-Kutta metod� teršal� kilimo aukš�io skai�iavimams vietoj 
empirini� išraišk� (naudojam� daugelyje modeli�). ADMS 4.2 metodas atsižvelgia ir � teršal� fakelo 
prasiskverbim� per inversin� ribin� sluoksn�. 

Nus�dimai. ADMS 4.2 modeliuoja šlapi� bei saus� nus�dim� ant žem�s paviršiaus. Sausas nus�dimas laikomas 
proporcingu pažeminei koncentracijai, šlapias nus�dimas modeliuojamas naudojant išplovimo koeficientus. 

Išmetimai. ADMS 4.2 gali vienu metu modeliuoti nuolatinius išmetimus ir momentinius bei nuo laiko 
priklausomus išmetimus. 

Emisijos. Industrini� šaltini� emisij� grei�iai dažniausiai kinta laike. ADMS 4.2 gali modeliuoti emisij� grei�io 
kitim� kartu su kintamais dydžiais: emisijos temperat�ra, išmetimo grei�iu, šaltinio skersmeniu ir vandens 
sud�timi d�muose. 

Pastat� efektas. Oro teršal� dispersija aplink pastatus yra sud�tinga. Pastat� efektas ADMS 4.2 modeliuojamas 
atsižvelgiant �: 


  vartotojo apibr�žtus iki 10 pagrindini� pastat� kiekvienam šaltiniui; 

  kiekvienai v�jo kryp�iai apibr�žtas vienas efektyvus pastatas, aplink kur� yra 

modeliuojamos oro srov�s. 
Kvapai. Kvapai yra svarbi problema vietov�se, kuriose industrin�s teritorijos yra išsid�s�iusios greta 
gyvenam�j� plot�. ADMS 4.2 gali b�ti modeliuojama kvap� dispersija. Kvap� emisij� galingumai bei 
koncentracijos yra matuojami  kvap� santykiniais vienetais. 
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Koncentracij� svyravimai. ADMS 4.2 modeliuoja trumpojo laikotarpio teršal� koncentracij� svyravimus. Be 
to, modelis gali suskai�iuoti kvap� koncentracijas naudodamas 15 minu�i� vidurkinimo laikotarpius. Kvap� 
modulis taip pat atsižvelgia � turbulencijos ir meteorologini� s�lyg� kitim�. 
Atmosferos skaidrumas. Oro skaidrumo modulis naudoja duomenis apie vandens kiek� išmetamuose 
teršaluose ir aplinkinio oro santykin� dr�gm� teršal� matomumo nustatymui. Modelis taip pat atsižvelgia � 
išmetimuose teršal� fakelo tankio poky�ius, d�l jame esan�i� vandens gar�, bei � temperat�ros poky�ius 
vykstant kondensacijai ir garavimui. 
Cheminiai virsmai. ADMS 4.2 turi paprast� NOx chemijos virsm� schem�, aprašan�i� NO, NO2 ir O3 
konversij� dienos bei nakties metu, atsižvelgiant � ultravioletin� radiacij�. Iš viso ADMS 4.2 turi 8 pagrindini� 
reakcij� schem�. 
Sud�tingas reljefas. ADMS 4.2 naudoja FLOWSTAR sud�tingo reljefo model� oro masi� t�km�s, 
turbulencijos ir dispersijos ver�i� skai�iavimui. Modelis suskai�iuoja trij� dimensij� t�km�s ir turbulencijos 
vertes skai�iuojamajai teritorijai, priklausomai nuo reljefo aukš�io, šiurkštumo ir lokali� meteorologini� s�lyg�. 
ADMS 4.2 skai�iuojamos pažemin�s koncentracijos priklauso nuo kintam� t�km�s ir turbulencijos ver�i�, 
gautos koncentracij� vert�s gali b�ti aukštesn�s arba žemesn�s už pažemines koncentracijas, numatytas 
plokš�iam reljefui. 
Radioaktyvumas. ADMS 4.2 turi radioaktyvumo modul�, kuris skai�iuoja šaltini� išmest� radioaktyvi� 
medžiag� pusamžius. Modelis "žino" daugiau kaip 800 izotop� pusamži� ir gali suskai�iuoti gama spinduli� 
dozi� lygius. 
Pakrant�s linija. Oro dispersijos modeliavimui pakrant�s plotuose ADMS 4.2 turi pakrant�s linijos modul�, 
kuris gali b�ti aktyvuojamas jeigu: 


 j�ra yra šaltesn� už sausum�; 

 sausumoje veikia konvektyvios meteorologin�s s�lygos; 

 pu�ia j�ros v�jas; 

 šaltinis yra virš vidinio ribinio sluoksnio, suskai�iuoto šaltinio lokacijoje. 

ORO KOKYB�S VERTINIMO ADMS 4.2 MODELIU, ŽINGSNIAI 
Pirmasis žingsnis, atliekamas atidarius ADMS modelio darbo lauk�, - projekto ir jo dalies pavadinim� 
�vedimas. Tuomet pasirenkama modeliavimo kryptis: radioaktyvi� medžiag�, kvap� sklaida, chemin�s 
reakcijos, pastatai, kalvos, krantas, kintantys išmetimai, avariniai išmetimai. Taip pat galime skai�iuoti saus� ar 
šlapi� teršal� sklaid�, teršal� debesies matomum�. 

 
1 pav. Darbo apib�dinimas. 

Sekantis žingsnis – teršal� šaltinio parametr� apib�dinimas. �vedami šie pagrindiniai taršos šaltinio duomenys: 
pavadinimas, šaltinio tipas (taškinis, linijinis arba plotinis), išmetimo aukštis, šaltinio skersmuo, išmetimo 
greitis, t�ris, išskiriamo srauto temperat�ra ir taršos šaltinio koordinat�s LKS koordina�i� sistemoje. Taršos 
šaltini� koordinat�s gali b�ti �vedamos ir polin�je koordina�i� sistemoje.  
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2 pav. Taršos šaltinio parametr� �vedimas ADMS modelio darbo lauke. 

Galiausiai �vedami iš taršos šaltini� išsiskiriantys teršalai (parenkami iš modelyje esamos duomen� baz�s arba 
�vedami pažymint j� savybes) ir j� kiekiai. Esant žymiam teršal� emisijos kitimui paros b�gyje (pvz.: emisija 
vyksta tik �mon�s darbo laiku (8.00-17.00 val.), o kitu paros metu išmetim� n�ra. Tai galima pažym�ti 
specialioje lentel�je. 

 
3 pav. Teršal� ir j� kieki� �vedimas. 

Apibudinus taršos šaltini� parametrus, �vedami meteorologiniai duomenys. Skai�iuojant trumpo laikotarpio 
išmetimus, skai�iuojamojo laikotarpio meteorologiniai duomenys suvedami specialioje ADMS modelio darbo 
lauke esan�ioje lentel�je.  
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4 pav. Meteorologiniai duomenys. 

Skai�iuojant ilgalaikius išmetimus, metiniai arba ilgesnio periodo meteorologiniai duomenys suvedami � 
special� fail�, kurio adresas nurodomas ADMS darbo lauke. � duomen� masyv� suvedami šie kasvalandiniai 
meteorologiniai duomenys: v�jo greitis ir kryptis, debesuotumas, temperat�ra ir krituli� kiekis. Teisingai �vedus 
meteorologinius duomenis, rezultatai pateikiami v�j� rož�s pavidalu. 

T:\Musu darbai\Uostamiescio projektai\Jurininku prospekto sklaida\Sklaida\Klaipeda.met
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5 pav. Metin� v�j� rož�. 

Toliau �vedami duomenys apie teritorijos fonin� užterštum�. �rašant teršalo koncentracija, pažymimi reikiami 
matavimo vienetai. 
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6 pav. Fonin�s teršal� koncentracijos duomen� �vedimas. 

Suvedus duomenis apie teritorijos fonin� užterštum�, nurodomas koncentracij� skai�iavimo plotas ir aukštis. 
Taip pat suvedamos šalia taršos šaltini� esantys taršai jautr�s akceptoriai (pvz., mokyklos, darželiai, ligonin�s ir 
pan.). 

 
7 pav. Skai�iavimo ploto ir specifini� tašk� �vedimas. 

Toliau nurodomi rezultat� skai�iavimo parametrai: pasirenkama kokiam periodui (ilgalaikiam ar 
trumpalaikiam) skai�iuojamos koncentracijos, �vedamos procentili� reikšm�s ir galutini� teršal� koncentracij� 
pateikimo vienetai. 
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8 pav. Rezultat� pateikimo duomen� �vedimas. 

Rezultat� pateikimo duomen� lentel�je galima pažym�ti, kad tiriama visa taršos šaltini� grup� arba iš jos 
išskirti vien� taršos šaltin�. 

Suvedus visus reikiamus duomenis, ADMS 4.2 modelis atlieka skai�iavimus. Programai baigus skai�iuoti, 
galima �vertinti erdvin� teršalo pasiskirstym� atmosferoje. Rezultatai pateikiami grafiniu pavidalu pasirinktoje 
koordina�i� sistemoje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. ADMS modelio teršal� sklaidos skai�iavimo rezultatai. 



6 PRIEDAS 
 

DUOMENYS APIE TERITORIJOS FONINĮ 
APLINKOS ORO UŽTERŠTUMĄ, 13 LAPŲ.





X Y maks. vid. maks. vid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Katilinė Generatorius 

Tedom Cento! 20 

k\V

009-01 24 5700 Anglies monoksidas 

(A)

9,0737 09-01 7 0,1 6176328 324170 13,36 94 0,236 177 638,5 554,4

Azoto oksidas (A) 0,459 250 496,8 481,7

katilinė Generatorius 

Tedom Cento 120 

kW

006-01 24 5700 Anglies monoksidas 

(A)

8,9168 06-01 7 0,1 6176329 324171 19,36 68 0,152 177 646,1 562

Azoto oksidas (A) 0,4314 250 0,12607 0,11846 496,1 470,8

aukštis, m išėjimo 
matmenys, m

koordinatės vietos koordinačių 
sistemoje

kodas kiekis

temperatūra, 
oC

tuno debitas, 
Nm3/s

UAB „PACK Klaipėda" Pramonės g. 13, Klaipėda

per parą per metus pavadinimas kodas vienkartinis (kentreižnis)

g/s

DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

Cecho, baro ar 
kt. 

pavadinimas, 
gamybos 

rūšies 
pavadinimas

Teršalų išskyrimo šaltiniai Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paem. 
vietoje

Išmetami teršalai

pavadinimas numeris darbo laikas,vai. išsiskyrę teršalai

mg/Nm3

taškinio Šaltinio arba linij. 
šaltinio pradžia

srauto greitis, 
m/s

numeris

UAB "PACK Klaipėda"



















PHILIP MORIS LIETUVA PAV (planuojama situacija)

None set by Simona

Accepted set by Simona

Unmarked set by Simona



Planuojamo objekto vieta



Planuojamo objekto vieta

Accepted set by Simona

Cancelled set by Simona

Completed set by Simona

None set by Simona



7 PRIEDAS 
 

Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ 
SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI, 3 LAPAI. 

 








