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PLANUOJAMOS KINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENT  RENGĖJO PATEIKIAMA 
INFORMACIJA 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS KINĖS VEIKLOS 
ORGANIZATORI  (UŽSAKOV ) 

1. Informacija apie planuojamos kin s veiklos organizatori  (užsakov ) 

mon s pavadinimas: UAB „Philip Morris Lietuva“ ( monės kodas 110506132) 

kontaktinis asmuo: 
Aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir apsaugos skyriaus 
vadovė Sonata Lapinskienė 

adresas: Vilniaus pl. 16, Klaipėda, LT-94104 Klaipėdos m. sav. 
telefonas, faksas: tel.: (8 20) 38 283 
el. paštas: sonata.lapinskiene@pmi.com 
web.: http://www.pmi.com 

 

2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokument  reng j  

mon s pavadinimas: UAB „Ekosistema“ ( monės kodas 140016636) 
kontaktinis asmuo: direktorius Marius Šileika 
adresas: Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. savivaldybė 

telefonas, faksas: 
tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 0469, mob.: (8 698)  47 
300 

el. paštas: info@ekosistema.lt 
web.: http://www.ekosistema.lt 

II. PLANUOJAMOS KINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

3. Planuojamos kin s veiklos pavadinimas: 

Planuojamos kinės veiklos (toliau - P V) pavadinimas - gamybos modernizavimas. 

UAB „Philip Morris Lietuva“ užsiima tabako gaminių gamyba. Pagrindiniai monėje gaminamos 
produkcijos prekių ženklai yra: „L&M“, „Marlboro“, „Parliament“, „Bond Street“, „Red & 
White“, „Partner“. Šiuo metu daugiau nei 90 proc. Klaipėdoje pagamintos produkcijos yra 
eksportuojama  maždaug 60 pasaulio šalių. Cigarečių gamyboje naudojamas tabakas  Klaipėdą 
atgabenamas iš vairių pasaulio šalių. Tačiau didžioji jo dalis tenka Pietų Amerikai. Klaipėdos 
gamykloje tabakas paruošiamas, drėkinamas, smulkinamas ir iš jo gaminamos r kaliams skirtos 
cigaretės.  
monė veiklą vykdo vadovaudamasi turimų Taršos leidimu Nr. TL-KL.1-7/2014, nes atitinka 

taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos 
ministro 2014-03-06 sakymo Nr. D1-259 1 priede nustatytus kriterijus: 

2.2 – naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru k renamas katilas, kurio 
k ryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW; 

2.3 - iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų. 
monė numato vykdyti gamybinių renginių modernizacija - rengti naujas cigarečių gamybos 

mašinas su rankoviniu filtru, perkelti tabako priedų (padažų) išpurškimo liniją bei 
akumuliatorinės patalpas. 

Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant pagerinti darbo sąlygas monėje, optimizuoti 
gamybos technologinių linijų išdėstymą gamybinėse patalpos. Šiuo projektu esami gamybos 
pajėgumai nedidinami. 

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 sakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos kinės 
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veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 
priedu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos kinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
statymo pakeitimo statymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedo 7.3, 

ir 14 punktais (14.  planuojamos kinės veiklos, kuriai turi b ti atliekama atranka dėl poveikio 
aplinkai vertinimo, r šių sąrašą rašytos planuojamos kinės veiklos (7.13 Tabako gaminių 
gamyba) keitimas ar išplėtimas, skaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir 
technologinės rangos modernizavimą ar keitimą, gamybos b do, produkcijos kiekio (masto) ar 
r šies pakeitimą, naujų technologijų diegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą 
poveik  aplinkai) reikia atlikti atranką dėl PAV b tinumo. 

4. Planuojamos kin s veiklos fizin s charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo 
naudojimo paskirtis ir b das(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi 
statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastrukt ra, 
susisiekimo komunikacijos): 

Žemės sklypas, kuriame numatoma P V veikla yra LEZ teritorijoje, adresu Vilniaus pl. 16, 
Klaipėda. P V žemės sklypas registruotas V  „Registrų centras“. Sklypo unikalus Nr. 2101-
0035-0020, kadastrinis numeris 2101/0034:22 Klaipėdos m. k.v. Bendras sklypo plotas – 
14.7000 ha, paskirtis – kita, naudojimo b das - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. V  
Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 1 
priede. 

P V metu naujų statinių statybą ar esamų pastatų išplėtimas nenumatomas. Naujos cigarečių 
gamybos mašinos bus statomos naujame planuojamame ceche, kurio statybos poveiklis aplinkai 
buvo vertintas 2016 m. PAV atrankos dokumentuose „Gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, 
Klaipėdos m., rekonstrukcija“. Šios planuojamos kinės veiklos Aplinkos apsaugos agent ros 
priimta atrankos išvada pateikta 2 priede, o sklypo planas su suprojektuotu gamybiniu cechu 
pateiktas 3 priede. 

Planuojamos kinės veiklos metu bus eksploatuojami esami ir suprojektuoti pastatai bei 
inžinerinė infrastrukt ra. P V metu naujų statinių ar inžinerinių tinklų statyba neplanuojama, 
kadangi objekte jau yra rengta visa reikalinga infrastrukt ra. 

Planuojama kinė veikla bus vykdoma esamo fabriko teritorijoje, kurioje yra pakankama 
vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir elektros energijos tiekimo infrastrukt ra. Vykdant 
planuojamą kinę veiklą, numatoma prisijungti prie esamos inžinerinės infrastrukt ros: elektros 
energija bus naudojama papildomoms cigarečių ir jų filtrų gamybos mašinoms bei oro valymo 
ventiliatorių varikliams.  

5. Planuojamos kin s veiklos pob dis (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 sakymu Nr.D -226 „Dėl ekonominės veiklos r šių klasifikatoriaus 
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama kinė veikla priskiriama: 

C sekcija APDIRBAMOJI GAMYBA 
12 skyrius Tabako gamini  gamyba 
12.0 grup  Tabako gamini  gamyba 
12.00 klasė Tabako gaminių gamyba 

Esama veikla 

UAB „Philip Morris Lietuva“ eksploatuojamame cigarečių gamybos fabrike vykdomi trys 
pagrindiniai procesai: 

- pjauto tabako paruošimas - procesas vykdomas pjauto tabako paruošimo ceche; 
- cigarečių gamyba - procesas vykdomas cigarečių gamybos ceche; 
- filtrinių t telių gamyba - procesas vykdomas filtrinių t telių gamybos patalpoje. 
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Ruošiant pjautą tabako mišin ,  liniją paduodamas lapinis tabakas arba apdirbtas tabakas. Linijoje 
jis yra drėkinamas, pašalinamos netabakinės priemaišos, apipurškiamas tabako priedais, 
kompostuojamas, pjaustomas, džiovinamas, apipurškiamas aromatizavimo priedais, 
kompostuojamas ir išpilstomas  dėžės.  

Cigarečių gamybos procesas prasideda nuo to, kad paruoštas pjautas tabakas iš dėžių yra išpilamas  
tabako padavimo renginius. Jais tabakas yra paduodamas  cigarečių gaminimo mašinas. 
Pagamintos cigaretės pakuojamos cigarečių pakavimo mašinose. Pakuojama  pakelius, blokus ir 
dėžes. Dėžės sukrautos ant palečių išvežamos  gatavos produkcijos sandėl . 

Detalus gamybos proceso aprašymas 

Prieš pradedant išpakuoti tabako žaliavą ji išskirstoma  tris grupes/tipus:  

- Tamsus tabakas (toliau TT) 
- Atstatytas / Homogenizuotas tabakas (toliau AT); 
- Šviesus tabakas (toliau ŠT). 

TT išpakuojamas ir paduodamas  pirmin  tabako pjaustymo rengin , kuriame tabakas 
padalinamas  gabalus po ~ 40 kg ir konvejeriais tiekiamas  drėkinimo cilindrą. Sudrėkintas TT 
po drėkinimo cilindro konvejeriais paduodamas  renginius, kurie atskiria netabakines 
medžiagas. Išvalytas TT konvejeriais paduodamas  pradin  TT sumaišymo silosą.  
Pabaigus TT apdirbimą naujoje linijoje apdirbamas AT. AT išpakuojamas ir paduodamas  
pirmin  tabako pjaustymo rengin , kuriame tabakas padalinamas  gabalus po ~ 40 kg ir 
konvejeriais tiekiamas  drėkinimo cilindrą. Sudrėkintas AT po drėkinimo cilindro yra 
konvejeriais paduodamas  renginius, kurie atskiria netabakines medžiagas. Išvalytas AT 
konvejeriais paduodamas  pradin  AT sumaišymo silosą.  
Tuo pačiu metu, kai vykdomas TT ir AT apdirbimas, naujoje linijoje, esamoje tabako apdirbimo 
linijoje apdirbamas ŠT. ŠT išpakuojamas ir paduodamas  pirmin  tabako pjaustymo rengin , 
kuriame tabakas padalinamas  gabalus po ~ 40 kg ir konvejeriais tiekiamas  drėkinimo cilindrą 
dar senoje linijoje. Sudrėkintas ŠT po drėkinimo cilindro konvejeriais paduodamas  pradin  ŠT 
sumaišymo silosą.  
Iš pradinio sumaišymo siloso TT per mini sukaupėją ir smulkių dalelių atskyrėją tiekiamas  
padažo apipurškimo cilindrą. Šiame cilindre TT apipurškiamas padažu.  

Iš pradinio AT sumaišymo siloso AT tiekiamas ant konvejerių, kuriais TT tabakas tiekiamas  
pagrindin  lapinio tabako sumaišymo silosą. 
Iš pradinio ŠT sumaišymo siloso ŠT konvejeriais paduodamas  renginius, kurie atskiria 
netabakines medžiagas. Išvalytas ŠT konvejeriais paduodamas  padažo apipurškimo cilindrą. Po 
padažu, purškimo cilindro ŠT yra sukraunamas  pagrindin  lapinio tabako sumaišymo silosais.  

Pradinio AT TT ir ŠT sumaišymo silosų iškrovimas prasideda vienu metu, taigi visų aukščiau 
paminėtų tipų tabakas patenka  pagrindin  lapinio tabako sumaišymo silosą vienu metu.  

Aromatinių priedų virtuvė 
Aromatiniai priedai gaminami iš propilenglikolio, etanolio, visų aromatų ir koncentratų ir šalto 
vandens. Medžiagos sumaišomos specialiuose maišytuvuose ir supilamos  mobilias aromatinių 
padažų talpas. Mobilios talpos išvežamos prie linijų ir prijungiamos prie atitinkamų stacionarių 
cilindrų.  

Padažų virtuvė 
Padažai gaminami iš cukraus sirupo, glicerino, propilenglikolio, biraus cukraus, vairių miltelių 
ir karšto vandens. Dėl didelio glicerino ir cukraus sirupo klampumo, prieš panaudojimą 
gamyboje jie pašildomi iki apie 40°C. Tam tikslui yra naudojama statinių atšildymo spinta, kuri 
yra šildoma el. energija. Milteliai gaunami popieriniuose, plastmasiniuose ir medžiaginiuose 
maišuose. Kad nedulkėtų išpilant birias medžiagas iš maišų, rengta speciali maišų išpylimo 
kamera su oro nutraukimu ir dulkių sugaudimu sausuose filtruose. Paruošti padažai naudojimui 
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tiekiami vamzdynais  padažų stacionarias talpas prie atitinkamų padažų cilindrų.  

Cigarečių gamybos procesas 

Tabakas  cigarečių gaminimo mašinas yra paduodamas vamzdžiais per tabako padavimo 
renginius. Mašinoje tabakas yra apvyniojamas cigaretiniu popieriumi, kuris suklijuojamas 

klijais. Gauti popieriumi apsukti vamzdeliai pjaustomi  atitinkamo ilgio dalis, prie kurių 
klijuojami cigaretiniai filtrai. Cigaretiniai filtrai yra gaminami kitomis mašinomis – filtrų 
gaminimo mašinomis. Filtrų gamyboje yra naudojamas acetatinis pluoštas, filtrinis popierius ir 
klijai. Pagaminti filtrai rankiniu b du transportuojami iki cigarečių gaminimo mašinų. Suklijuoti 
filtrai su tabako vamzdeliai dar kartą yra perpjaunami. Naudojant rašalą ant cigarečių yra 
užrašomas cigarečių r šies pavadinimas. Pagamintos cigaretės automatiškai yra pernešamos  
pakavimo mašiną, kur yra pakuojamos  pakelius po 20 vienetų. Pakavimui yra naudojamos šios 
medžiagos: kieti arba minkšti popieriniai pakeliai, metalizuotas popierius, kietas popierinis 
vidinis rėmelis, nuplėšiamoji plėvelė, polipropilenas, markutė. Pakeliai po 10 vienetų 
automatiškai mašinose yra pakuojami  blokus, kur naudojamos medžiagos yra kieti arba minkšti 
popieriniai blokai, polipropilenas, nuplėšiamoji plėvelė, klijai. Blokai automatiškai po 50 vienetų 
yra pakuojami  dėžes, kur naudojamos medžiagos yra gofruota kartoninė dėžė ir lipni juosta. 
Dėžes transporterio pagalba keliauja  robotų patalpą kur sudedamos ant medinių padėklų, kartu 
su padėklų apvyniojamos apvyniojimo plėvele ir išvežamas  gatavos produkcijos sandėl .  

Tabako paruošimo ir cigarečių gamybos metu  aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės (C), 
anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B) ir etanolis. 

Mechaninės dirbtuvės 

Dirbtuvėse nėra pastovių darbo vietų, darbai atliekami tada, kada yra reikalinga. Dirbtuvėse yra 
minimali sąranka remontinių prietaisų, mobil s rankių stalai, kurie nuvežami prie 
remontuojamos linijos. Taip pat yra elektriko ir automatikos prietaisų darbastaliai. Mechaninėse 
dirbtuvėse ar monės teritorijoje vykdomi minimal s suvirinimo darbai, kurių metu  aplinkos orą 
neorganizuotai išsiskiria: chromas šešiavalentis, geležis ir jos junginiai,  fluoro vandenilis ir  
mangano oksidai. 

Akumuliatoririnė. 
Esamoje akumuliatorinėje yra kraunami autokrautuvų akumuliatoriai, kurių krovimo metu  
aplinkos orą pro ventiliacijos ortak  išsiskiria sieros r gštis. 

Katilinė 
UAB „Philip Morris Lietuva“ cigarečių gamybos fabrike garas gaminamas esamoje garo 
katilinėje. Katilinėje sumontuoti du dujiniai garo katilai, kurie kaip rezervin  kurą gali deginti 
dyzelin  kurą, bei biokuro granulių katilas. Visų katilų degimo produktai atskirais d mtakiais 
nukreipiami ir išmetami per bendrą 35 metrų ir 0,3 m diametro degimo produktų išmetimo 
kaminą. Biokuro granulių deginimo metu išsiskiriančios kietosios dalelės, prieš išmetant  
aplinką, sugaudomos valymo nuo kietųjų dalelių renginyje - ciklone. 

Energetinių renginių pajėgumas ir jų naudojamo kuro r šys 

-  Dujinis garo katilas Vapor TTK150 (4,3 MW), rezervinis kuras - dyzelinas; 
-  Dujinis garo katilas Vapor TTK150 (4,2 MW), rezervinis kuras - dyzelinas; 
-  Biokuro katilas HSB 3000 (2,1 MW), kuras - šiaudų arba medienos granulės 

UAB „Philip Morris Lietuva“ gaminama produkcija ir jos gamybos našumas pateiktas 1 
lentelėje. 
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1 lentelė. Gaminama produkcija ir jos pajėgumai 
Pavadinimas 

(asortimentas) 
Mato vnt., Projektinis paj gumas Planuojama Pagaminti 

1 2 3 4 
Cigaretės mln., vnt./m. 37000 37000 

Paruoštas tabakas t/m. 31000 31000 
Filtrinės t telės mln., vnt./m. 10512 10512 

Planuojama veikla 

Uždara akcinė bendrovė „Philip Morris Lietuva“ numato gamybinių renginių modernizaciją. 
Planuojama sumontuoti keturias naujas greitaeiges cigarečių gamybos mašinas: 

 

1 pav. Cigareči  gamybos mašinos 

Esamame cigarečių gamybos ceche esančiose cigarečių gamybos mašinose susidarančios tabako 
dulkės yra nutraukiamos ir surenkamos dviejuose rankoviniuose filtruose (efektyvumas - 99,6 %), o 
išvalytas oras išmetamas  aplinką (atmosferos taršos šaltiniai (ATŠ) Nr. 017, 029 ir 037). Pastačius 
cigarečių gamybos mašinas jose susidarančių tabako dulkių surinkimui bus rengti ir papildomi 
analogiški esamiems oro valymo renginiai - rankoviniai filtrai (naujas taršos šaltinis Nr. 040) iš 
kurių išvalytas oras organizuotai bus išmetamas  aplinką. Nnumatomas filtro efektyvumas ne 
mažiau kaip 90 %).  

diegus naujas cigarečių gamybos mašinas monės esamas gamybinis pajėgumas (žr. 1 lentelę) 
nedidinamas, kadangi perspektyvoje numatomas esamų cigarečių gamybos mašinų naikinimas. 

Gamybos modernizacijos metu taip pat numatoma pakeisti padažų išpurškimo ant tabako 
technologiją. Šiuo metu tamsus tabakas praėjęs pirminio tabako paruošimo liniją tiekiamas  
Burlay tabako paruošimo cilindrą, kur yra apipurškiamas virtuvėje paruoštu padažu. P V metu 
padažų išpuškimą ant tabako numatoma perkelti iš esamo Burlay renginio  pirminio tabako 
paruošimo liniją. Esamas Burlay renginys bus nebeeksploatuojamas, o jo funkcija (padažų 
išpurškimas) perkeliama  pirminio tabako paruošimo liniją. Padažų sudėtyje esančio etanolio 
emisija taip pat persikels iš naikinamo taršos šaltinio Nr. 031 (Burlay renginys)  esamą taršos 
šaltin  Nr. 030 (pirminio tabako paruošimo linijos nutraukimo ortakis), kur bus apvalomas 
esamame hidrofiltre. Sunaudojamų padažų kiekis ir  aplinkos orą išsiskirsiančio etanolio emisija 
(iki 2,4 kg per metus) liks nepakitusi.  

Taip pat  kitas patalpas planuojama iškelti akumuliatorinę. Esamoje akumuliatorinėje yra 
kraunami autokrautuvų akumuliatoriai, kurių krovimo metu  aplinkos orą pro ventiliacijos 

ortak  išsiskiria sieros r gštis (taršos šaltinis Nr. 18). Teritorijos planas su nurodyta nauja taršos 
šaltinio vieta pateiktas 4 priede. 
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Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant optimizuoti gamybos technologinių linijų darbą. Šiuo 
projektu naujų darbo vietų sukurti nenumatoma, gamybos pajėgumai ir sunaudojamų medžiagų 
kiekiai nedidinami. 

6. Žaliav  naudojimas; chemini  medžiag  ir preparat  (mišini ) 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): 
Šiuo metu ir po P V gyvendinimo monėje sunaudojamų žaliavų kiekiai pateikiami 2 lentelėje. 
3 lentelėje pateikiama informacija apie monėje naudojamas pavojingas medžiagas. 

Kadangi gamybiniai pajėgumai nedidinami po P V gyvendinimo sunaudojamų žaliavų ir 
pavojingų medžiagų kiekiai liks nepakitę.  

2 lentelė. Žaliavų, medžiagų ir energijos vartojimas 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos, kuro r šies 
arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas 
naudoti 
kiekis, 

matavimo 
vnt. (t, m3 ar 

kt. per metus) 

Planuojamas naudoti kiekis 
po P V gyvendinimo 

Kiekis, vienu metu 
saugomas vietoje (t, m3 ar 
kt. per metus), saugojimo 
b das (atvira aikštel  ar 

talpyklos, uždarytos 
talpyklos ar uždengta 

aikštel  ir pan.) 
1 Gamtinės dujos (bendrai 

objekte) 
2300 t kst., m3 Nepadidės - 

2 Medienos granulės 3650 t Nepadidės 59 t (96 m3) talpos granulių 
silosas 

3 Šiaudų granulės 5041 t Nepadidės 59 t (96 m3) talpos granulių 
silosas 

4 Dyzelinas 10 t Nepadidės 127 t (150 m3) talpos 
stacionari talpykla 

5 Tabako žaliava- ET 15995 t Nepadidės 1200 t, stelažuose 
6 Pjautas tabakas 479 t Nepadidės 10 t, stelažuose 
7 Acetatinis pluoštas 11965 t Nepadidės 200 t, stelažuose 
8 Filtrinis popierius 498729 ritė Nepadidės 7000 ritė, stelažuose 
9 Cigaretinis popierius 320823 ritė Nepadidės 13000 ritė, stelažuose 

10 Apvado popierius 158212 ritė Nepadidės 7000 ritė, stelažuose 
11 Klijai 555 t Nepadidės 17 t, stelažuose 
12 Metalizuotas popierius 125454 ritė Nepadidės 2000 ritė, stelažuose 
13 Triacetinas 838 t Nepadidės 15 t, stelažuose 
14 Glicerinas 198 t Nepadidės 0,4 t, stelažuose 
15 Propilenglikolis 256 t Nepadidės 0,4 t, stelažuose 

16 AC ir PC priedai 153 t 
Nepadidės 150000 t, Sandėlyje su 

papildoma priešgaisrine 
apsauga 

17 Rašalas 5258 kg Nepadidės 17 t, stelažuose 
18 Polipropilenas 58487 ritė Nepadidės 2000 ritė, stelažuose 
19 Vidinis rėmelis 47583 ritė Nepadidės 2000 ritė, stelažuose 
20 Lipni juosta  13154 ritė Nepadidės 3000 ritė, stelažuose 
21 Palečių apvyniojimo 

plėvelė 
4930 ritė Nepadidės 

150 ritė, stelažuose 

22 Nuplėšiamoji plėvelė 5408 ritė Nepadidės 350 ritė, stelažuose 
23 

Kieti pakeliai 
1171597 

t kst.., vnt., 
Nepadidės 

80000 t kst.., vnt., stelažuose 

24 
Minkšti pakeliai 

54981 t kst.., 
vnt., 

Nepadidės 
1000 t kst.., vnt., stelažuose 

25 
Kietos pakavimo dėžutės 

154198 t kst.., 
vnt., 

Nepadidės 
7000 t kst.., vnt., stelažuose 

26 Kietos pakavimo dėžutės 
„Jumbo“  

5462 t kst.., 
vnt., 

Nepadidės 
350 t kst.., vnt., stelažuose 



10 
 

27 Dėžių etiketės 75666 ritė Nepadidės 150 ritė, stelažuose 
28 Palečių etiketės 182 ritė Nepadidės 100 ritė, stelažuose 
29 Minkštas vyniojamas 

popierius 
1180 ritė Nepadidės 

80 ritė, stelažuose 

30 
Gofruoto kartono dėžės 

4033 t kst.., 
vnt., 

Nepadidės 150000 t kst.., vnt., 
stelažuose 

31 
Insertai 

1532 t kst.., 
vnt., 

Nepadidės 
20 t kst.., vnt., stelažuose 

32 Cukrus (inverted) 608 t Nepadidės 35 t, stelažuose 

33 Etilo alkoholis 80000 litrai 
Nepadidės 8 t, Sandėlyje su papildoma 

priešgaisrine apsauga 
34 Pieno r gštis 5661 kg Nepadidės 8 t 
Pastaba: pateikta vadovaujantis 2014 m. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiška Taršos leidimui koreguoti. 
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3 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai 
Bendra informacija apie cheminę 

medžiag  arba mišin  
Informacija apie pavojing  cheminę medžiag  (gryn  arba esanči  mišinio sud tyje) Saugojimas, naudojimas, utilizavimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prekinis 
pavadi- 
nimas 

Medžiaga 
ar mišinys

Saugos 
duomen  lapo

(SDL) 
parengimo 
(perži r ji-

mo) data 

Pavo- 
jingos medžia- 

gos pavadi- 
nimas 

Koncent-
racija 

mišinyje

EC ir CAS
Nr. 

Pavojingumo klas  ir 
kategorija pagal 
klasifikavimo ir 

ženklinimo 
reglament  1272/2008

Pavojingumo 
fraz 1 

Vienu metu 
laikomas kiekis 
(t) ir laikymo 

b das 

Per metus 
sunaudo-

jamas 
kiekis (t) 

Kur 
naudoja

ma 
gamyboje

Nustatyti 
(apskai-
čiuoti) 

medžiagos 
išmetimai 

(išleidimai) 

Utilizavi-
mo b das 

Dyzelinas Mišinys 2011-06-03 Dyzelinas 
Iki 100 

% 
269-822-7 

68334-30-5

H226, H332, H315, 
H304, H351, H373, 

H411 

Deg s skystis ir garai; Kenksminga kvėpus; 
Dirgina odą; Prarijus ir patekus  kvėpavimo 

takus, gali sukelti mirt ; tariama, kad 
sukelia vėž ; Gali pakenkti organams, jeigu 

medžiaga veikia ilgai arba kartotinai; 
Toksiška vandens organizmams, sukelia 

ilgalaikius pakitimus 

127 t, 
stacionari 
talpykla 

10 t 

Garo 
gamyba, 

rezervinis 
kuras 

nėra 

Perduodama 
pavojingas 

atliekas 
tvarkančiai 
kompanijai 

AC/PC 
priedai 

Mišinys 2012-08-29 

Etilo alkoholis 10-20 
200-578-6 
64-17-5 

H225 Labai deg s skystis ir garai 

150000 t 
Sandėlyje su 
papildoma 

priešgaisrine 
apsauga 

153 t 
Tabako 
gamyba 

nėra 

Benzilo 
alkoholis 

5-10 
202-859-9 
100-51-6 

H302; H332 
Kenksminga prarijus; Kenksminga 

kvėpus 

Etilo vanilinas 0,5-1,5 
204-464-7 
121-32-4 

H302; H315; H319; 
H335 

Kenksminga prarijus; Dirgina odą; Sukelia 
smarkų akių dirginimą; Gali dirginti 

kvėpavimo takus 
Šaltmėčių 

aliejus 
0,5-1,5 

8008-79-5 
- 

H315; H319; H335 
Dirgina odą; Sukelia smarkų akių 

dirginimą; Gali dirginti kvėpavimo takus 

Rašalas 
IC-

001PM  
Mišinys 2013-08-01 

2-
METHYLPRO

PAN-2-OL 
<1 

200-889-7 
75-65-0 

H225; H332; H319;  
H335 

Labai deg s skystis ir garai; Kenksminga 
kvėpus; Sukelia smarkų akių dirginimą; 

Gali dirginti kvėpavimo takus 

17 t, 
stelažuose 

5,258 t 
Cigarečių 
gamyba 

nėra 

Acetonas 50-70 
200-662-2 
67-64-1 

H225; H066; H319;  
H336 

Labai deg s skystis ir garai; Sukelia 
smarkų akių dirginimą; Gali sukelti 
mieguistumą arba galvos svaigimą; 

C.I. juodas 
pigmentas 29 

10-30 
200-578-6 
64-17-5 

H225 Labai deg s skystis ir garai 

METHYL 
ACETATE 

10-30 
201-185-2 
79-20-9 

H225; H066; H319; 
H336 

Labai deg s skystis ir garai; Sukelia 
smarkų akių dirginimą; Gali sukelti 
mieguistumą arba galvos svaigimą 

Etilo alkoholis 10-30 
200-578-6 
64-17-5 

H225 Labai deg s skystis ir garai 

Pastaba: pateikta vadovaujantis 2014 m. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiška Taršos leidimui koreguoti 
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7. Gamtos ištekli  (nat rali  gamtos komponent : vandens, žem s, dirvožemio, 
biologin s vairov s ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis paj gumas (atsistatymas): 

Planuojamos kinės veiklos metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės vairovės ir kt. 
gamtos ištekliai nebus naudojami. UAB „Philip Morris Lietuva“ reikmėms vanden  tiekia AB 
„Klaipėdos vanduo“. 

Tiesiogiai tabako gaminių gamyboje vanduo nenaudojamas, papildomų darbo vietų neatsiras, 
todėl P V metu vandens suvartojimas liks nepakitęs. Kitų gamtos išteklių monė nenaudoja. 

8. Energijos ištekli  naudojimo mastas, nurodant kuro r š : 

Po P V gyvendinimo, pastačius naujas cigarečių gamybos mašinas nežymiai padidės bendras 
elektros energijos suvartojimo kiekis, nors monės gamybos pajėgumai ir nedidinami. 

Po P V gyvendinimo katilinėje sunaudojamo kuro kiekis ne padidės. UAB „Philip Morris 
Lietuva“ paraiškoje Taršos leidimui koreguoti (gauto taršos leidimo Nr. TL-KL.1-7/2014) 
nurodytas bendras maksimalus monės katilinėje sunaudojamo kuro (gamtinės dujos, medienos 
ir šiaudų granulės ir dyzelinas) kiekis (žr. 2 lentelę) bus pakankamas, todėl monės Taršos 
leidime nustatytas suvartojamo biokuro kiekis, o taip pat degimo produktų emisijos normatyvai 
nedidės. 

9. Pavojing , nepavojing  ir radioaktyvi j  atliek  susidarymas (nurodant atliekų 
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), 
preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo veiklos r šis): 

P V veiklos metu susidarančios atliekos. 

Planuojamos veiklos metu atliekų naudojimas ar šalinimas nebus vykdomas. P V taip ne takos 
naujų atliekų ar jų susidarymo kiekio. Šiuo metu ir po planuojamos kinės veiklos 
gyvendinimo susidarysiančių atliekų kiekiai pateikti 4 lentelėje.  

Atliekos bus renkamos  konteinerius, kaupiamos, ir išvežamos utilizavimui ar perdirbimui per 
atestuotus atliekų tvarkytojus. Atliekų kiekis bus toks pat, kaip dabar vykdomame gamybos 
procese.  

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011-05-03 sakymu Nr. D1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 
sakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002-12-31 sakymo Nr. 698 „Dėl alyvų atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ ir j  keitusių sakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 
57-2721) ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.  
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4 lentelė. UAB „Philip Morris Lietuva“ susidarysiančių atliekų kiekiai. 

Atliekos pavadinimas Patikslintas apib dinimas Kodas 
Kiekis,

t/m  
1 2 3 5 

Medžiagos, netinkamos vartoti ar 
perdirbti 

Skystos tabako mišiniu priedu atliekos 
(padažai, aromatai, ingredientai) 

020304 2 

Kitaip neapibrėžtos atliekos Tabako atliekos 020304 550 
kitos mechaninio atlieku 
apdorojimo atliekos ( skaitant 
medžiagų mišinius), nenurodytos 
19 12 11 

Klijai 080410 1,2 

Popieriaus ir kartono pakuotės Popierius ir kartonas 150101 2555 
Plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) pakuotės 

Plastikinės statinės nuo klijų 150102 12 

Plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) pakuotės 

Plastmasės atliekos 150102 115 

Medinės pakuotės Mediena 150103 120 
Metalinės pakuotes Metalas 150104 49 
Plastikinės (kartu su PET 
(polietilentereftalatas)) pakuotės 

Konteineriai nuo klijų 150102 74 

Absorbentai, filtrų medžiagos, 
pašluostės ir apsauginiai drabužiai, 
nenurodyti 15 02 02 

Jonitinių filtrų atliekos 150203 1 

Nebenaudojama ranga, nenurodyta 
16 02 09–16 02 13 

Elektrotechninis laužas 160214 5 

Organinės atliekos, nenurodytos 16 
03 05 

Netinkamos naudoti tabako ir tabako 
gaminių partijos 

160306 27,620 

Stiklo pakuotės Stiklas 150107 1 
Biologiškai suyrančios virtuvių ir 
valgyklų atliekos 

Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų 
atliekos 

200108 8 

Baterijos ir akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 33 

Išeikvotos baterijos su sausu elektrolitu 200134 0,05 

Organinės atliekos, nenurodytos 16 
03 05 

Mišrios gamybos atliekos 160306 
212,311

Kitaip neapibrėžtos atliekos 
Cheminių medžiagų ir cheminių produktų 
atliekos 

070799 0,407 

Kita variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

Panaudoti tepalai 130208 0,612 

Pakuotės, kuriose yra pavojingų 
cheminių medžiagų likučių arba 
kurios yra jomis užterštos 

Indai nuo pavojingų cheminių medžiagų 
(dažų ir tepalų) 150110 0,7 

Absorbentai, filtrų medžiagos 
( skaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 
filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis 

Tepaluoti skudurai 150202 0,4 

Organinės atliekos, kuriose yra 
pavojingų cheminių medžiagų 

Skystos tabako mišinių priedų atliekos, 
kuriose yra pavojingų medžiagų 160305 0,7 

Švino akumuliatoriai Išeikvoti švino akumuliatoriai su elektrolitu 160601 3 
Nebenaudojama ranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių 

rangos kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių atliekos 

200123 0,150 

Mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 
09 02 ir 17 09 03 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 170904 7,920 

Atskyrus alyvą/vanden  gautas 
riebalų ir alyvos mišinys, kuriame 

Debito išlyginimo talpos dumblas 190809 21,000 
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yra tik maistinio aliejaus ir riebalu 
Mazutas ir dyzelinis kuras Dyzelino rezervuaro valymo atliekos 130701 1,596 
Miesto buitinių nuotekų valymo 
dumblas 

Nuotekų valymo dumblas 190805 659 

Popierius ir kartonas Popierius ir kartonas 200101 272 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 
pavojingų cheminių medžiagų Aušinimo skysčiai 160114 0,060 

Lakieji durpių ir neapdorotos 
medienos pelenai 

Biokuro katilo pelenai (deginant medienos 
granules) 

10 01 03 90 

Dugno pelenai, šlakas ir garo 
katilų dulkės 

Biokuro katilo pelenai (deginant šiaudų 
granules) 

10 01 01 307 

Organinės atliekos, nenurodytos 16 
03 05 

Filtrų medžiagos (Acetatinio pluošto 
atliekos) 

16 03 06 60 

10. Nuotek  susidarymas, preliminarus j  kiekis, j  tvarkymas: 

Tiesiogiai tabako gaminių gamyboje nuotekų nenusidaro, naujų darbo vietų neplanuojama, 
todėl po P V gyvendinimo gamybinių/buitinių nuotekų susidarymo padidėjimas 
nenumatomas. monėje gamybinių/buitinių nuotekų susidaro iki 41 t kstančio m3/metus, kurios 
yra apvalomos biologiniuose valymo renginiuose ir išleidžiamos  esamus Klaipėdos miesto 
fekalinės kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus AB „Klaipėdos vanduo“.  

Vadovaujantis 2013 m. rugpj čio 1d., šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo 
pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-201300029 UAB „Philip Morris Lietuva“ gali sunaudoti 
iki 60 000 m3 vandens per metus ir  AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus 
gamybinių/buitinių nuotekų tinklus išleisti iki 50 000 m3 nuotekų. 
P V metu darbuotojų skaičius nebus didinamas. Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant 
pagerinti darbo sąlygas monėje. Todėl objekto geriamo vandens suvartojimas ir išleidžiamų 
buities nuotekų kiekiai ir tarša nesikeis. 

Nuo UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijos surinktos paviršinės lietaus nuotekos yra valomos 
vietiniuose lietaus nuotekų valymo renginiuose (purvo ir naftos separatoriuose) ir po valymo 
išleidžiamos  AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančius paviršinių nuotekų surinkimo tinklus. 

Planuojamos kinės veikla neturės takos monėje susidarančių paviršinių nuotekų kiekiui, jis 
išliks nepakitęs.  

Išleidžiamų nuotekų kontrolei yra vykdomas išleidžiamų nuotekų monitoringas. Planuojama 
vykdyti kinė veikla neigiamo poveikio vandens ir maisto kokybei neturės. 

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

Aplinkos oro tarša.  

Planuojamos kinės veiklos metu UAB „Philip Morris Lietuva“ gamyba nedidės, tik atsiras 
vienas naujas oro taršos šaltinis ir vienas taršos šaltinis bus panaikinta. 

Nuo papildomai sumontuotų cigarečių gamybos mašinų susidarančių tabako dulkių surinkimui 
bus rengti papildomi, analogiški esamiems, oro valymo renginiai - rankoviniai filtrai 
(numatomas efektyvumas - ne mažiau 90 %), iš kurių išvalytas oras, kartu su filtre 
nesugaudytomis kietosiomis dalelėmis (C), organizuotai bus išmetamas  aplinką (naujas ATŠ Nr. 
040). Planuojami pastatyti filtrai bus analogiški jau esančių cigarečių gamybos mašinų 
rankoviniams filtrams (ATŠ Nr. 017, 029 ir 037), kurių emisija, vadovaujantis galiojančiu UAB 
„Philip Morris Lietuva“ Taršos leidimu Nr. TL-KL.1-7/2014 (žr. 5 priedą), siekia atitinkamai 
3,7-10 mg/m3 (0,01591 – 0,11111 g/s). Priimama, jog iš planuojamų pastatyti papildomų 
rankovinių filtrų išmetamų kietųjų dalelių (C) koncentracija sieks iki 10 mg/m3. Maksimal s 
filtro išmetamo oro t rio debitas - 27000 m3/h (arba 7,5 m3/s).  

Momentinė tarša (g/s) perskaičiuojama pagal formulę: 
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1000
3/
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mmg

sg
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M


 , g/s 

kur: 
 V –taršos šaltinio t rio debitas, (7,5 Nm3/s); 
 Cmg/m

3 – išmatuota teršalo koncentracija, mg/m3. 

1000

105,7
/


sgM =0,07500 g/s 

 

Planuojamas taršos šaltinio darbo laikas 8760 val./metus.  

Iš taršos šaltinio išsiskiriančių teršalų metiniai kiekiai nustatomi - momentinę emisiją dauginant 
iš taršos šaltinio darbo laiko. Metinė emisija paskaičiuojama pagal formulę: 

6

/
/ 10

3600


TM
M sg

mt , t/m 

 
kur: 
 Mg/s – taršos šaltinio vidutinė vienkartinė emisija, g/s;  

 T – taršos šaltinio darbo laikas, val./m. 

6/ 10

3600876007500,0 
mtM =2,3652 t/m 

 
Gamybos modernizacijos metu taip pat numatoma pakeisti padažų išpurškimo ant tabako 
technologiją. Šiuo metu tamsus tabakas praėjęs pirminio tabako paruošimo liniją tiekiamas  
Burlay tabako paruošimo cilindrą, kur yra apipurškiamas virtuvėje paruoštu padažu. P V metu 
padažų išpuškimą ant tabako numatoma perkelti iš esamo Burlay renginio  pirminio tabako 
paruošimo liniją. Esamas Burlay renginys bus nebeeksploatuojamas, o jo funkcija (padažų 
išpurškimas) perkeliama  pirminio tabako paruošimo liniją.  
Vadovaujantis taršos leidimu iš Burlay padažų apipurškimo renginio (taršos šaltinis Nr. 031, 
žr. 5 priedą)  aplinkos orą išmetama 0,2580 t/metus kietųjų dalelių ir 0,0024 t/metus iš 
išpurškiamų padažų išsiskiriančio etanolio. Padažų sudėtyje esančio etanolio emisija persikels 
iš naikinamo taršos šaltinio Nr. 031 (Burlay renginys)  šaltin  Nr. 030 (pirminio tabako 
paruošimo linijos nutraukimo ortakis), kur bus apvalomas esamame hidrofiltre. Sunaudojamų 
padažų kiekis ir  aplinkos orą išsiskirsiančio etanolio emisija (iki 2,4 kg per metus) liks 
nepakitusi. Kadangi esamas Burlay renginys nebebus eksploatuojamas, tai kietųjų dalelių 
emisijos iš taršos šaltinio Nr. 031 nebebus - taršos šaltinis naikinamas. 

Taip pat  kitas patalpas planuojama iškelti akumuliatorinę. Esamoje akumuliatorinėje yra 
kraunami elektrinių autokrautuvų akumuliatoriai, kurių krovimo metu  aplinkos orą pro 

ventiliacijos ortak  išsiskiria sieros r gštis (taršos šaltinis Nr. 018, žr. 5 priedą). Teritorijos 
planas su nurodyta nauja taršos šaltinio vieta pateiktas 4 priede. Vadovaujantis Taršos leidimu 
iš esamos akumuliatorinės  aplinkos orą išmetamos sieros r gšties emisija siekia: momentinė - 
0,00015 g/s, metinė - 0,0041 t/metus. Esamoje akumuliatorinėje yra 20 baterijų krovimo vietų, 
tačiau vienu metu kraunama iki 10 vnt. baterijų. Naujoje akumuliatorinėje numatoma mažiau 
baterijų krovimo vietų - 18 vnt., o vienu metu bus kraunama iki 9 vnt. baterijų. Todėl sieros 
r gšties emisija iš naujos akumuliatorinės, lyginant su esama, nedidės ir prilyginama esamai: 
momentinė - 0,00015 g/s, metinė - 0,0041 t/metus. Keisis tik taršos šaltinio koordinatės ir 
fiziniai parametrai, kurie pateikiami 5 lentelėje. 

Taip pat naikinama kietųjų dalelių (0,0593 t/m) ir lakiųjų organinių junginių (0,0252 t/m) štarša 
iš taršos šaltinio Nr. 032, kadangi taršos šaltinis nebebus eksploatuojamas. 
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UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos sąlygojamų aplinko oro taršos šaltinių 
charakteristikos pateikiamos 5 lentelėje, o išmetamų teršalų kiekiai pateikiami 6 lentelėje. 
Kitų monėje esančių taršos šaltinių fiziniai parametrai ir emisija liks nepakitusi. Visi esami 
monės oro taršos šaltiniai taip pat nurodyti Taršos leidime (žr. 5 priedą).
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5 lentel . Taršos šaltinio fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
teršalų 

išmetimo 
trukmė,  
val./m 

Nr. koordinatės aukštis, 
m 

išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, m/s temperat ra, º C t rio debitas, Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 
017 X=6177149; Y=324060 10,0 Ø 0,70 11,18 37,0 4,30 8760 
018 X=6177111; Y=324117  11,0 0,5 6.92 21 1,36 8760 

019 X=6177151; Y=323916 35,0 Ø 0,30 

Deginant gamtines dujas 

8760 

5,97 131,0 0,42 
Deginant dyzelin  kurą 

6,09 176,0 0,43 
Deginant medienos granules 

31,44 145,0 2,226 
Deginant šiaudų granules 

33,09 145,0 2,339 
024 X=6177171; Y=324021 12,2 Ø 0,45 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
025 X=6177151; Y=323971 13,4 Ø 0,90 14,96 31,0 9,51 8760 
026 X=6177151; Y=323969 13,2 Ø 0,35 12,00 64,2 1,15 524 
027 X=6177150; Y=323967 12,6 Ø 0,20 19,60 56,4 0,62 8760 

028 X=6177131; Y=323963 12,2 Ø 0,18 
17,30 (kietosioms dalel.) 

16,12 (etanoliui) 
22,0 (kietosioms dalel.) 

28,0 (etanoliui) 
0,44 (kietosioms dalel.) 

0,42 (etanoliui) 
8760 

029 X=6177152; Y=324059 9,0 Ø 0,70 14,84 39,0 5,71 8760 
030 X=6177174; Y=324015 12,2 Ø 0,50 15,64 27,0 3,07 8760 
031 X=6177194; Y=324033 12,2 Ø 0,63 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
032 X=6177199; Y=324028 12,2 Ø 0,90 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
033 X=6177172; Y=323979 12,2 Ø 0,25 8,56 21,0 0,42 2190 
034 X=6177160; Y=323986 12,2 Ø 0,35 27,45 51,0 2,64 8760 
035 X=6177158; Y=324001 25,5 Ø 0,30 4,10 161,0 0,29 8760 
036 X=6177170; Y=323909 1,0 Ø 0,313 0,52 0,0 0,04 122 
037 X=6177142; Y=324063 10  1,1 11,7 40 11,11 8760 
038 X=6177188; Y=324091 11  1,0 9,9 28 7,77 8760 
039 X=6177192; Y=324065 4  0,4 21.4 28 2,69 8760 
040 X=6177096; Y=324103 11,5  0,8 14,9 26 7,5 8760 
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Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
teršalų 

išmetimo 
trukmė,  
val./m 

Nr. koordinatės aukštis, 
m 

išėjimo angos 
matmenys, m 

srauto greitis, m/s temperat ra, º C t rio debitas, Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 
601 X=6177104, Y=323996 10 Ø 0,50 5,0 0,0 0,98 300 
602 X=6177081, Y=323921 10 Ø 0,50 5,0 0,0 0,98 146 
603 X=6177184, Y=323903 10 Ø 0,50 5,0 0,0 0,98 8760 
604 X=6177064, Y=323931 10 Ø 0,50 5,0 0,0 0,98 400 
 Pastaba: P V takojami taršos šaltiniai pažymėti paryškintai. Kiti UAB „PhiIlip Morris Lietuva“ aplinkos oro taršos šaltiniai liks nepakitę, o jų fiziniai duomenys pateikti 
vadovaujantis UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiška Taršos leidimu koreguoti. 
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6 lentel . Tarša  aplinkos orą 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
Vienkartinis dydis metin , 

t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 

Gamybos cechas 017 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01591 0,4746 
Akumuliatorin  018 Sieros r gštis 1761 g/s 0,00015 0,0041 

Katilinė 019 

Anglies monoksidas (A) dujos 177 mg/Nm3 400 16,2720 
Azoto oksidai (A) dujos 250 mg/Nm3 350 5,8579 
Anglies monoksidas (A) dyzelinas 177 mg/Nm3 500 0,1389 
Azoto oksidai (A) dyzelinas 250 mg/Nm3 450 0,0385 
Sieros dioksidas (A) dyzelinas 1753 mg/Nm3 1700 0,0098 
Kietosios dalelės (A) dyzelinas 6493 mg/Nm3 200 0,0025 
Anglies monoksidas (A) medienos granulės 177 mg/Nm3 4000 29,5100 
Azoto oksidai (A) medienos granulės 250 mg/Nm3 750 5,4200 
Sieros dioksidas (A) medienos granulės 1753 mg/Nm3 2000 24,8200 
Kietosios dalelės (A) medienos granulės 6493 mg/Nm3 400 5,4750 
Anglies monoksidas (A) šiaudų granulės 177 mg/Nm3 4000 34,3343 
Azoto oksidai (A) šiaudų granulės 250 mg/Nm3 750 6,3063 
Sieros dioksidas (A) šiaudų granulės 1753 mg/Nm3 2000 3,4278 
Kietosios dalelės (A) šiaudų granulės 6493 mg/Nm3 400 15,3751 

Tabako paruošimas 024 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
Tabako paruošimas 025 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,05060 1,5705 
Tabako paruošimas 026 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02639 0,0430 
Tabako paruošimas 027 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01374 0,3545 

Tabako paruošimas 028 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00079 0,0208 
Etanolis 739 g/s 0,43714 29,2000 

Gamybos cechas 029 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02170 0,6484 

Tabako paruošimas 030 
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03880 1,1826 
Etanolis 739 g/s 0,00850 0,0024 

Tabako paruošimas 031 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
Tabako paruošimas 032 Taršos šaltinis neeksploatuojamas 
Tabako paruošimas 033 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00521 0,0311 
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Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

Taršos 
šaltiniai 

Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Nr. pavadinimas kodas 
Vienkartinis dydis metin , 

t/m. vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 

Tabako paruošimas 034 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01531 0,4828 

Tabako džiovinimas 035 
Anglies monoksidas (B) dujos 5917 g/s 0,03100 3,2205 
Azoto oksidai (B) dujos 5872 g/s 0,04295 1,1594 

Granulių silosas 036 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,000012 0,000027 
Cigarečių gamybos linija 037 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,11111 3,5040 

Filtrų gamybos linija 
038 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,08330 2,6269 
039 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02690 0,8497 

Cigareči  gamybos linija 040 Kietosios dalel s (C) 4281 g/s 0,07500 2,3652 

renginių dažymas 601 

Kietosios dalelės (C) 4281 - - 0,0201 
Acetonas 65 - - 0,0030 
Butanolis 359 - - 0,0053 
Butilacetatas 367 - - 0,0051 
2-etoksietanolis 771 - - 0,0001 
Toluolas 1950 - - 0,0165 
Ksilolas 1260 - - 0,0030 
Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 308 - - 0,0840 

Dujų metalo pjaustymas 602 

Anglies monoksidas (C) 6069 - - 0,0086 
Azoto oksidai (C) 6044 - - 0,0107 
Geležis ir jos junginiai 3113 - - 0,0173 
Mangano oksidai 3516 - - 0,0005 

Dyzkuro talpykla 603 Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 308 - - 0,0045 

Suvirinimas elektrodais 604 

Chromas šešiavalentis 2721 - - 0,0000411 
Geležis ir jos junginiai 3113 - - 0,0006 
Fluoro vandenilis 862 - - 0,0001 
Mangano oksidai 3516 - - 0,0003 

Iš viso renginiui: 194,9084 
Pastaba: P V takojami taršos šaltiniai pažymėti paryškintai. Kiti UAB „PhiIlip Morris Lietuva“ aplinkos oro taršos šaltiniai liks nepakitę, o jų fiziniai duomenys pateikti 
vadovaujantis UAB „Philip Morris Lietuva“ Taršos leidimu (žr. pried  Nr. 5). 
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Aplinkos oro užterštumo prognozė. 
Oro teršalų sklaidos modeliavimas – metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar 
vertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lyg . Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, 

kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos b seną. 
vair s teršalai skirtingais b dais patenka  atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis  atmosferą, gali 

b ti nustatomas turint žinių apie vykstant  procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 
b tų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, b tina vertinti priežeminės 
koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos 
sklaidos modelis. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė 
ranga „ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kur  naudoti rekomenduoja 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agent ros 
direktoriaus sakymu Nr. AV-200 „Dėl kinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 
13-600 ). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų 
kamuolio matomumą, kvapus, pastatų taką, sudėtingą reljefą ir pakrantės taką. Modelis vertina 
užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 4.2“ skaičiuoja 
iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore vertindamas vietovės reljefą, 
geografinę padėt , meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant 
miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama  vieną didesn , tuo tarpu didelių 
taškinių taršos šaltinių taką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, 
t rio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir 
daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti 
procentilius. 

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

y  - horizontalusis dispersijos parametras, m; 

z  - vertikalusis dispersijos parametras, m; 

U - vėjo greitis, m/s; 
H - šaltinio aukštis, m; 
Z - receptoriaus aukštis, m. 

 aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos 
šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos pateikti 5 ir 6 lentelėse. Kadangi P V metu  aplinkos orą 
bus išmetamos kietosios dalelės, etanolis ir sieros r gštis, skaičiuojama tik šių teršalų sklaida. 

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

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

reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų 
reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 
oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 
metų (2011-2015m.) metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperat ra, vėjo 
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greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentai patvirtinantys meteorologinių 
duomenų sigijimą iš LHMT pateikti 6 priede. 

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

 
2 pav. Meteorologinės duomen  rinkmenos vėj  rožė 

 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (užstatytos teritorijos); 

 Platuma lygi 55,4; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 Foninių koncentracijų vestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys 
parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 sakymu Nr. 
D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo 
tvarkos kinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189; 2008, 
Nr.79-3137; 2012, Nr. 14-610). Šiose rekomendacijose pirmoje eilėje nurodoma naudoti 
aplinkos oro kokybės tyrimo stočių duomenis – vidutines metines teršalų koncentracijas. 
Klaipėdos Šilutės pl. oro kokybės tyrimų stotis (0033) nutolusi iki 2 km nuo UAB „Philip 
Morris Lietuva“ (žr. 7 priedą). Aplinkos apsaugos agent ros internetiniame puslapyje 
publikuojamos 2015 m. vidutinės metinės teršalų koncentracijos. Klaipėdos Šilutės pl. oro 
kokybės tyrimų stotyje (0033) nustatytos šios teršalų vidutinės metinės koncentracijos: 
kietosioms dalelėms KD10 – 33,6 μg/m³. Vadovaujantis Rekomendacijų 3.1 p., foninės kietųjų 
dalelių aplinkos oro užterštumo reikšmė priimta pagal šios stoties duomenis. Etanolio ir sieros 
r gšties foninės koncentracijos priimamos vadovaujantis Rekomendacijų 3.4 punktu - pagal 
Agent ros pateiktų visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kinės veiklos objektų Aplinkos oro 
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų emisijas. Vadovaujantis 
Rekomendacijų 4 punktu Aplinkos apsaugos agent ra taip pat pateikia planuojamų kinių 
veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka b tų priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos 
kinės veiklos galimybių, duomenis. Šie duomenys taip pat panaudoti modeliavime kaip 
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papildomas fonas. Aplinkos apsaugos agent ros 2015-08-07 raštu Nr.(15.3)-A4-8741 „Dėl 
aplinkos oro foninės taršos“ kopija pateikiama 7 priede). 

 Atliekant modeliavimą „ADMS 4.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 
duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias 
koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus bet kokią 
vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja  j  patenkančias vidutines valandines 
koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama 
vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti 
vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą 
parą, savaitę, mėnes , sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, 
rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai takoja galutin  rezultatą: kuo parenkama laiko 
atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų 
pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja.  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 
intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus 
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 
2007-06-11 sakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. sakymo 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); 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008-07-10 sakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo kinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais 
pakeitimais).  

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. sakymu Nr. 
AV-200 patvirtintomis kinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo 
valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - 
atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai b na labai vair s ir rodo 
procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dal . Likę rezultatai yra atmetami 
išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 
vaizdą. 

 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas (8760 
val./m). 

Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos 
koncentracijos išreikštos µg/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau – RV). Ribinė 
vertė - mokslinėmis žiniomis pagr stas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti 
kelią ar sumažinti kenksmingą poveik  žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi b ti pasiektas per 
tam tikrą laiką, o pasiekus neturi b ti viršijamas. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 sakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. sakymo 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 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl 
Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. sakymo Nr. 591/640 „Dėl 
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aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo “ (Žin., 2010, Nr.82-4364). Šios RV pateiktos 
7 lentelėje.  

7 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas procentilis Ribinė vertė 
aplinkos ore 

Kietosios dalelės (KD10) 
24 val. 90,4 50 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 
Sieros r gštis 0,5 val. 98,5 0,3 mg/m3 
Etanolis 0,5 val. 98,5 1,4 mg/m3  

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, vertinus vyraujančius vėjus ir kitas 
meteorologines sąlygas, parodė, jog planuojamos kinės veiklos metu  aplinkos orą išmetamų teršalų 
pažemio koncentracijos neviršija ribinių reikšmių. 
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai neprognozuojamas. 

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 8 priede, rezultatų skaitinės reikšmės – 
8 lentelėje. 

8 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke 

Be fono Su fonu 
Koncentracija RV dalimis1 Koncentracija RV dalimis1

1 2 3 4 5 
Kietosios dalel s KD10 

paros, μg/m3 
kalendorinių metų, μg/m3 

 
13,2 
3,6 

 
0,26 
0,09 

 
47,2 
37,6 

 
0,94 
0,94 

Sieros r gštis 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,0000166 

 
0,00005 

 
0,0000167 

 
0,00005 

Etanolis 
0,5 valandos, mg/m3 

 
0,036 

 
0,03 

 
0,036 

 
0,03 

1- RV dalimis – modeliavimo b dų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės. 

Kvapai 

Planuojamos kinės veiklos metu naujų taršos kvapais šaltinių neatsiras (lieka esami kvapų taršos 
šaltiniai, kurių poveikis aplinkai buvo vertintas ankstesniuose UAB „Philip Morris Lietuva” PAV 
dokumentuose), papildomas kvapų pasklidimas  aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai nenumatoma ir šis punktas plačiau nagrinėjamas nebus. 

12. Fizikin s 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 kinė veikla tokios taršos ne takos. 
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Triukšmas.  

Priklausomai nuo pob džio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 

1. Esamas - foninis triukšmas. 
2. Esamos ir planuojamos kinės veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas 
triukšmas. 

Esamas -foninis triukšmas. 

Norint vertinti galimą triukšmo padidėjimą dėl planuojamos veiklos, reikia vertinti esamą fonin  
triukšmo lyg  teritorijoje.  

Triukšmo foninis lygis teritorijoje nustatytas vadovaujantis 2012-07-26 Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos patvirtintais strateginiais Klaipėdos miesto žemėlapiais. Objekto teritorija yra 
veikiama tiek transporto (Vilniaus plento ir krašto kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda Nr. 141 
transportas), tiek ir kitų aplinkoje esančių vairių triukšmo šaltinių, todėl triukšmo lygiui teritorijoje 
vertinti vadovautasi Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiu vairių triukšmo šaltinių bendro 

poveikio žemėlapiais (ži r. 3 ir 4 pav.). Iš pateikiamo triukšmo sklaidos žemėlapio paros laikotarpiui 
matyti, jog nagrinėjamoje teritorijoje ir ties artimiausia nuo taršos šaltinių sklypo riba, didžiausias 
ekvivalentinis triukšmo lygis siekia iki 74 dBA (ži r. 3 pav.). Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties 
periodu siekia atitinkamai iki 64 dBA (ži r. 4 pav.).  

Ties sklypo ribomis ekvivalentinis triukšmas siekia: 

Paros ekvivalentinis triukšmas (Ldvn): 

� šiaurinė pusė - 74 dBA; 
� rytinė pusė - 69 dBA; 
� pietinė pusė - 64 dbA; 
� vakarinė pusė - 64 dba. 

Nakties ekvivalentinis triukšmas (Ldvn): 

� šiaurinė pusė - 64 dBA; 
� rytinė pusė - 54 dBA; 
� pietinė pusė - 54 dbA; 
� vakarinė pusė - 59 dba. 

 
3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio vairi  triukšmo šaltini  bendro poveikio (suminio) 

žemėlapio, Ldvn 
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4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio vairi  triukšmo šaltini  bendro poveikio (suminio) 

žemėlapio, Lnakties 

Siekiant vertinti esamą triukšmo lyg  UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje, 2017-01-24 buvo 
atlikti akustinio triukšmo matavimai. Esamas akustinio triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties metu 
išmatuotas Nacionalinės visuomenės sveikatos prieži ros laboratorijos. Akustinio triukšmo matavimo 
protokolas Nr. F-AT-493/2017 pateiktas 9 priede. Matavimai buvo atlikti 3 taškuose (T1, T3 ir T4) 
monei vykdant ir nevykdant veiklos. Matavimo taškų išsidėstymo schema pateikiama 9 priede. 

UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje išmatuoto ekvivalentinio triukšmo lygio reikšmės pateiktos 
9 lentelėje: 

9 lentelė. Išmatuoto akustinio triukšmo lygio rezultatai 

Triukšmo 
matavimo 

taškas 

Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA 
Ldienos (07–19 h) Lvakaro (19–22 h) Lnakties (22–06 h) 

Vykdant 
veiklą 

Nevykdant 
veiklos 

Vykdant 
veiklą 

Nevykdant 
veiklos 

Vykdant 
veiklą 

Nevykdant 
veiklos 

T1 64,8 64,9 64,4 64,3 60,0 60,1 
T3 61,2 61,1 61,4 61,4 55,0 54,9 
T4 53,7 53,5 53,6 53,4 49,4 48,7 

Analizuojant matavimo protokole pateiktus duomenys nustatyta, kad UAB „Philip Morris Lietuva“ 
teritorijoje faktinis ekvivalentinis triukšmo lygis yra mažesnis ir nesiekia 2012 m. Klaipėdos miesto 
strateginiuose triukšmo žemėlapiuose nurodytų triukšmo lygių. 
Vadovaujantis Nacionalinės visuomenės sveikatos prieži ros laboratorijos Klaipėdos skyriaus 2017-
01-26 pateikiamais garso slėgio lygių matavimų rezultatais, kurie pateikiam 9 lentelėje, o matavimų 
protokolas pridedamas 9 priede, nustatyta, jog išmatuotų garso slėgio lygių negalima priskirti UAB 
„Philip Morris Lietuva“ veiklai, kadangi vertinant triukšmo šaltinių garsą, kai aplinkoje yra kitų 
triukšmo šaltinių (liekamojo garso šaltinių) ir liekamojo garso slėgio lygis yra 3 dBA arba mažiau 
matuotojo garso slėgio lygio, gaunama didelė matavimo neapibrėžtis, dėl ko negalima išmatuotų 
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garso slėgio lygių priskirti bandomajam šaltiniui, t.y. UAB „Philip Morris Lietuva“ veiklai (Lietuvos 
standartas LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 
dalis). Vadovaujantis matavimų rezultatais matavimo taškuose ir monės teritorijos ribose pagrindin  
triukšmą formuoja Vilniaus plentu ir Jakų žiedu važiuojantis transportas, kadangi tiek monei 
vykdant veiklą, tiek jos nevykdant matavimo taškuose triukšmo lygis skyrėsi nežymiai arba visai 
nesiskyrė. 

Esami ir planuojami UAB „Philip Morris Lietuva“ stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai 

Stacionar s triukšmo taršos šaltiniai 

Esamas gamybos cechas 

Stacionar s akustinio triukšmo taršos šaltiniai esamame gamybiniame ceche yra technologiniame 
procese naudojami renginiai: vair s tabako apdirbimo renginiai, cigarečių gamybos mašinos, oro 
valymo renginiai, elektros varikliai ir kt. Šie renginiai gamybos ceche dirba visą parą. Esamo ceche 
darbo vietose triukšmo lygis neviršija „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 
nuostatuose“ nustatytos viršutinės ekspozicijos vertės – 87 dBA, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
balandžio 15 d. sakymu Nr. A1-103/V-265 (Žin. 2005, Nr. 53-1804; 2013, Nr. 70-3541). Visi 
triukšmo šaltiniai yra esamų pastatų viduje, dėl ko triukšmas aplinkoje efektyviai slopinimas uždarų 
pastato sienų konstrukcijų.  
Esamo gamybinio pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, rengti 
kokybiški langai, kurių su garso izoliavimo rodiklis gali siekti nuo 35 iki 42 dBA. Patalpos izoliuotos 
taip, jog iš gamybinių pastatų  išorę sklindantis garso lygis ties veiklos sklypo ribomis neviršytų 
higienos normoje nustatytų ribinių verčių, t. y. dienos periodu neviršytų 55 dBA, vakaro – 50 dBA, 
nakties – 45 dBA. 

Esamo gamybinio pastato sienų (daugiasluoksnių plokščių) garso izoliavimo rodiklis - iki 32 dBA, 
todėl gamybinio cechų išorėje garso lygis sumažėja 32 dB ir maksimaliai gali siekti iki 55,0 dBA.  

Naujas gamybos cechas 

P V metu stacionar s akustinio triukšmo taršos šaltiniai bus papildomos keturios cigarečių gamybos 
mašinos bei planuojami papildomi oro valymo renginiai. Planuojama, kad šie renginiai gamybos 
ceche dirbs visą parą. Po planuojamos kinės veiklos gyvendinimo esamose darbo vietose triukšmo 
lygis neviršys „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatuose“ nustatytos 
viršutinės ekspozicijos vertės – 87 dBA, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. sakymu 
Nr. A1-103/V-265. Visi planuojami triukšmo šaltiniai numatomi naujo gamybinio cecho pastato 
viduje, dėl ko triukšmas aplinkoje bus efektyviai slopinimas uždarų pastato sienų konstrukcijų.  
Naujo gamybinio cecho statybos poveiklis aplinkai buvo vertintas 2016 m. PAV atrankos 
dokumentuose „Gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija“. Šios planuojamos 
kinės veiklos Aplinkos apsaugos agent ros priimta atrankos išvada pateikta 2 priede, o sklypo 

planas su suprojektuotu gamybiniu cechu pateiktas 3 priede. 

Naujo gamybinio cecho pastato viduje, kuriame planuojamos statyti papildomos cigarečių gamybos 
mašinos, triukšmo lygis neviršys 87 dBA. Planuojamo gamybinio pastato sienų (daugiasluoksnių 
plokščių) garso izoliavimo rodiklis - iki 32 dBA, todėl planuojamų gamybinių pastatų išorėje garso 
lygis sumažės 32 dB ir sieks - 55 dBA. Taršos šaltinio darbo laikas nuo 0:00 iki 24:00 val. 

Pastatų išorėje naujų stacionarių triukšmo renginių neplanuojama. 

Mobil s triukšmo taršos šaltiniai (Autotransporto skleidžiamas triukšmas) 

2016 m. „Gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija“ PAV atrankos 
dokumentuose buvo numatoma rengti 204 lengvojo automobilių stovėjimo vietų esamoje aikštelėje 
ir 80 vnt. planuojamoje naujoje. O per parą sunkiojo transporto srautas sieks iki 300 vnt. per parą, 
lengvojo - 600 vnt. Transporto eismas vyks 24 valandas per parą. Planuojama kinė veikla (gamybos 
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modernizavimas) neturės takos transporto srautų pasikeitimui, tačiau vertinant triukšmą vertinami ir 
2016 m. PAV atrankoje numatyti mobil s triukšmo taršos šaltiniai.  

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę 
rangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai 

programinė ranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, vertinimui ir 
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 
2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos 
ir standartai. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsn  ir II;ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
(2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas: 

- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 „Akustika. 
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ 
(tapatus ISO 9613:2:1996). 

- Kelių transporto triukšmas – Pranc zijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; 
Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Pranc zijos Respublikos aplinkos 
ministro 1995 m. gegužės 5 d. sakyme dėl kelių infrastrukt ros triukšmo, ir Pranc zijos 
standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo vesties 
duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo 
lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule 
prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais. 

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos: 

- oro temperat ra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės 

charakteristikos ne vertintos. 
- vertintas planuojamos kinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas. Visi stacionar s 

triukšmo taršos šaltiniai dirba 24 val./parą, t.y. skaičiuojamos maksimalios triukšmo 
reikšmės bet kokiam paros laikui (dienos, vakaro ar nakties periodui). Skitingai negu 
vertinant triukšmo taršos šaltinių darbo laiką (kada apskaičiuojamas triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 
dienos, vakaro arba nakties laikotarpiui) toks skaičiavimas leidžia vertinti ekvivalentin  
triukšmo lyg  labiau atitinkant  faktiniams ekvivalentinio triukšmoko matavimams. 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą esamo ir planuojamo (kuriame numatoma statyti naujos cigarečių 
gamybos mašinos ir rankovinis filtras) gamybinių cechų pastatų skleidžiamas triukšmas vertinamas 
kaip viso pastato (erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 55 dBA.  

Teritorijoje važinėsiančio transporto eismo keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai triukšmo 
taršos šaltiniai: 

- sunkiajam transportui: eismo intensyvumas - 12 vnt. per valandą (300 vnt. per parą), 
triukšmo galios lygis - 100 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h. 

- lengvajam transportui: eismo intensyvumas - 29 vnt. per valandą (600 vnt. per parą), 
triukšmo galios lygis - 80 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h. 

Planuojamoje teritorijoje ir gretimybėse esantys kiti statiniai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos 
barjerai, kad b tų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie vertinti ir modelyje. 
Bendras statinių aukštingumas, ir triukšmo taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje pateiktas 5 pav. 
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5 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas. 
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Pagal Direktyvą 2002/49/EB  skaičiavimus buvo traukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties 
ir Ldvn, kurie apibrėžiami, kaip: 

1. Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos 
laikotarpiui. 

2. Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro 
laikotarpiui. 

3. Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties 
laikotarpiui. 

4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – paros triukšmo sukelto dirginimo rodiklis. 

Akustinio triukšmo ribines vertės 

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 
d., Nr. V;604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
vertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo b du, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios 

higienos normos 7-2 ir 7-3 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais 
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.  

10 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje [HN 33:2011] 

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

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai,naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams vertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 65 70 6-18 
65 65 60 55 Vakaro 60 65 18-22 

Nakties 55 60 22-6 
Gyvenamųjų  pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kult ros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliam  triukšm  
Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai,naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams vertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 55 60 6-18 
55 55 50 45 Vakaro 50 55 18-22 

Nakties 45 50 22-6 

 
Prognozuojami triukšmo lygiai 

Planuojamos kinės veiklos triukšmo lygio vertinimui buvo atlikti skaičiavimai 2 variantais: 

I - apskaičiuotas tik planuojamos veiklos teritorijoje numatomu stacionarių ir mobilių 
(transporto) triukšmo taršos šaltinų keliamas triukšmo lygis (sklaidos žemėlapis pateikiamas 10 
priede). 

II - apskaičiuotas bendras, esamos ir planuojamos veiklos, teritorijoje numatomu stacionarių ir 
mobilių (transporto) triukšmo taršos šaltinų keliamas triukšmo lygis (sklaidos žemėlapis 
pateikiamas 10 priede). 

Sklaidos žemėlapiuose pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo lygiai 
konkrečiuose receptoriuose - 3 taškuose ties planuojamo žemės sklypo ribomis (šiaurinė pusė -T1, 
vakarinė pusė -T3, pietinė pusė -T4). Receptorių taškai atitinka 2017-01-24 atliktų triukšmo 
matavimų taškus (žr. 9 ir 10 priedus). 
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I - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Siekiant vertinti triukšmo lyg  po P V gyvendinimo prie matavimais nustatytų triukšmo lygio 
verčių (žr. 11 lentelę) pridėsime planuojamų taršos šaltinių skleidžiamą triukšmo lyg , kuris 
nustatytas sklaidos skaičiavimais (I variantas). Planuojamų taršos šaltinių skleidžiamo triukšmo 
sklaidos žemėlapis pateiktas 10 priede. UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos 
skleidžiamas triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties periodais bus vienodas, kadangi triukšmo 
šaltinių darbo laikas - 24 val. per parą, todėl pateikiamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis 
visiems paros periodams - dienos, vakaro ir nakties.  

Esamo foninio (išmatuoto) triukšmo lygio ir planuojamo triukšmo šaltinių suminis triukšmo lygis 
(LS) apskaičiuojamas pagal sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 „Acoustics 
– Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (ISO 
9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo 
metodas): 

  
n L

S
iL

1

1,010log10  

kur n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis; 

Li – šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA). 

11 lentelėje pateikti suminio triukšmo lygio skaičiavimai objekto teritorijoje. 

11 lentelė. Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 

Ekvivalentinis dienos (6:00 - 18:00 val.) triukšmo 
lygis, dBA 

T1 
(šiaurinė pusė)

T3 
(vakarinė pusė) 

T4 
(pietinė pusė))

Stacionar s ir mobil s P V teritorijos taršos 
šaltiniai (I skaičiavimo varianto rezultatai, žr. 
10 priedą) 

35,5 34,5 37,3 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 9 lentelę.) 64,8 61,2 53,7 

Suminis triukšmo lygis 64,805 61,209 53,798 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 

Ekvivalentinis vakaro (18:00 - 22:00 val.) triukšmo 
lygis, dBA 

T1 
(šiaurinė pusė)

T3 
(vakarinė pusė) 

T4 
(pietinė pusė))

Stacionar s ir mobil s P V teritorijos taršos 
šaltiniai (I skaičiavimo varianto rezultatai, žr. 
10 priedą) 

35,5 34,5 37,3 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 9 lentelę.) 64,4 61,4 53,6 

Suminis triukšmo lygis 64,406 61,409 53,7006 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 

Ekvivalentinis nakties (22:00 - 06:00 val.) triukšmo 
lygis, dBA 

T1 
(šiaurinė pusė)

T3 
(vakarinė pusė) 

T4 
(pietinė pusė))

Stacionar s ir mobil s P V teritorijos taršos 
šaltiniai (I skaičiavimo varianto rezultatai, žr. 
10 priedą) 

35,5 34,5 37,3 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 9 lentelę.) 60,0 55,0 49,4 

Suminis triukšmo lygis 60,015 55,038 49,660 
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Atsižvelgiant  tai, kad paskaičiuota suminio triukšmo dedamoji dalis yra labai maža - nuo 0,005 iki 
0,26 dBA, planuojama veikla bendram triukšmo lygiui tiek objekto teritorijoje, tiek artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, takos neturės ir nesąlygos Klaipėdos miesto strateginiame triukšmo 
žemėlapyje esamų triukšmo verčių pasikeitimo. Tai, jog UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdoma 
veikla, neturi reikšmingos takos teritorijoje ir jos gretimybėse esančiam triukšmo lygiui pagrindžia ir 
2017-01-24 atliktų akustinio triukšmo matavimų rezultatai (žr. 9 lentelę), kur triukšmo dedamoji 
monei vykdant veiklą ir nevykdant veiklos visuose matavimo taškuose siekia tik nuo 0,1 iki 0,7 

dBA. 

II - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Sklaidos rezultatų schema pateikta 10 priede. 

vertinus teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių keliamą 
triukšmą, nustatyta, kad planuojamos kinės veiklos metu UAB „Philip Morris Lietuva“ sukeliamas 
ekvivalentinis triukšmo lygis ties sklypo ribomis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių 
dydžių dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai teritorijai 
(vertinant išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Ekvivalentinis triukšmo lygis 
ties objekto teritorijos sklypo ribomis sieks (žr. 12 lentelę): 

12 lentelė. Dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu, ekvivalentinis triukšmo lygis ties 
planuojamos veiklos žemės sklypo ribomis. 

Triukšmo šaltinis 

Šiaurinė teritorijos pusė 
(Skaičiavimo taškas T1) 

Rytinė teritorijos pusė 
 (Skaičiavimo taškas T3) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Lvakaras dBA 
(RV -50 dBA)

Lnaktis dBA 
(RV-45 dBA)

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Lvakaras dBA 
(RV -50 dBA) 

Lnaktis dBA 
(RV-45 dBA)

Stacionar s ir 
mobil s P V 

teritorijos taršos 
šaltiniai 

36,1 36,1 36,1 34,5 34,5 34,5 

Triukšmo šaltinis 

Pietinė teritorijos pusė 
(Skaičiavimo taškas T4) 

 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Lvakaras dBA 
(RV -50 dBA)

Lnaktis dBA 
(RV-45 dBA)

Stacionar s ir 
mobil s P V 

teritorijos taršos 
šaltiniai 

37,9 37,9 37,9 

Pastaba: UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos skleidžiamas triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties 
periodais yra vienoda, kadangi triukšmo šaltinių darbo laikas - 24 val. per parą. 
Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog vertinus planuojamų gamybinių cechų (su 
naujomis cigarečių gamybos mašinomis) vykdomos veiklos it teritorijoje važinėsiančio transporto 
sukeliamą triukšmo lyg , esamos ir planuojamos veiklos keliamas triukšmas ties sklypo ribomis 
maksimaliai sieks iki 37,9 dBA ir neviršys ribinių triukšmo verčių dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaro) ir 
nakties (Lnaktis) metu, taikomos gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkai (išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN 33:2011. 

Kadangi UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos keliamas triukšmas neviršys triukšmo 
lygių ribinių verčių ties sklypo ribomis, o artimiausiose gretimybėse nėra gyvenamųjų teritorijų 
(artimiausia už 160 m, žr. 7 pav.) ar visuomeninės paskirties teritorijų, monės planuojamos veiklos 
keliamas triukšmas neturės takos jų aplinkoje esamam triukšmo lygiui, kadangi 160 m atstumu nuo 
triukšmo šaltinio garso galios lygis sumažėja 51,8 dB. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai kinei veiklai vertinant 
eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto 
srautų.  
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Atlikus P V akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos kinės veiklos 
metu ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių 
dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant 
stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Gyvenamoji 
aplinka nuo kinės veiklos vietos yra gana toli (160 m) todėl triukšmo lygio pokyčių gyvenamojoje 
aplinkoje UAB „Philip MorrisLietuva“ veikla ne takos. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad P V neturės neigiamos 
takos gyventojų sveikatai. Ties nagrinėjama teritorija ir toliau pagrindinių triukšmo šaltiniu išliks 

Vilniaus plentu ir Jakų žiedu važiuojantis transportas. Per parą Jakų žiedu pravažiuoja apie 25 
t kstančiai automobilių. 

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

Biologinė tarša planuojamos kinės veiklos metu nebus takojama. 

14. Planuojamos kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j  vyki  (pvz., gaisr , 

dideli  avarij , nelaimi  (pvz., potvyni , jūros lygio kilimo, žemės drebėjim )) ir (arba) 

susidariusi  ekstremali j  situacij , skaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremali  
vyki  ir ekstremali  situacij  tikimyb  ir j  prevencija: 

Planuojama kinė veikla, kaip ir visos kitos kinės veiklos, gali b ti pažeidžiama dėl šių 
ekstremaliųjų vykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių 
vykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos ( staigos) 

bei kiti kio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių vykių ar ekstremalių 
situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos 
statymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir po statyminiais teisės aktais 

nustatytų kompetencijų ribose. 

Pati planuojama kinė veikla ekstremaliųjų vykių tikimybės niekaip ne takoja. 

monėje dirbantys darbuotojai yra supažindinti su darbo priemonėmis, kaip tinkamai jas valdyti ir 
naudotis bei turi didelę darbo patirt . Planuojamose patalpose bus rengtos priešgaisrinės priemonės 
pagal teisės aktų reikalavimus. 

15. Planuojamos kin s veiklos rizika žmoni  sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo): 

kinė veikla biologinės taršos, vandens užterštumo ir taršos kvapais nepadidins. Bus tik nežymiai 
takojama aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis, o fizinės tarša (triukšmas) bus minimali, kadangi 

ją takos. 

Atstumas nuo UAB „Philip Morris Lietuva“ žemės sklypo centro (gamybinės veiklos pastatų) iki 
artimiausios gyvenamosios aplinkos apie - 560 metrų (žr. 11 priedą), o nuo planuojamos kinės 
veiklos sklypo ribos - 160 m (žr. 7 pav.). Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties 
aplinkoje aplinkos oro, triukšmo ar kitos taršos rodikliai dėl P V veiklos neviršys Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir nekels rizikos žmonių sveikatai. 

Dalis žemės sklypo patenka  Klaipėdos LEZ sanitarinės apsaugos zoną, kuri registruota sklypo 
registro dokumentuose kaip gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio 
zona (0,021 ha). Vadovaujantis 2016-05-12 sakymu Nr. ad1-1084 patvirtintu detaliojo plano keitimu 
yra naikinama UAB „Philip Morris Lietuva“ sanitarinė apsaugos zona, kuri buvo nustatyta ankstesniu 
detaliuoju planu. Patvirtinus sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 2009 m. 
gruodžio 21 d. pakeitimą ( sakymo Nr. V-1052), tabako produktų gamybos monės kinė komercinė 
veikla nepatenka  kinės komercinės veiklos r šių, kurioms rengiamos sanitarinės apsaugos zonos, 
sąrašus, nėra kriterijų SAZ ribų nustatymui. 
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16. Planuojamos kin s veiklos s veika su kita vykdoma kine veikla ir (arba) pagal teis s akt  
reikalavimus patvirtinta kin s veiklos pl tra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus): 
Papildomos keturios cigarečių gamybos mašinos numatomos statyti naujame gamybiniame ceche, 
kurio statybos poveiklis aplinkai buvo vertintas 2016 m. PAV atrankos dokumentuose „Gamybinio 
pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija“. Šios planuojamos kinės veiklos Aplinkos 
apsaugos agent ros priimta atrankos išvada pateikta 2 priede, o sklypo planas su suprojektuotu 
gamybiniu cechu pateiktas 3 priede. 

2016 m. „Gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija“ PAV atrankos 
dokumentuose buvo numatoma rengti 204 lengvojo automobilių stovėjimo vietų esamoje aikštelėje 
ir 80 vnt. planuojamoje naujoje. O per parą sunkiojo transporto srautas sieks iki 300 vnt. per parą, 
lengvojo - 600 vnt. Transporto eismas vyks 24 valandas per parą. Vertinant triukšmą vertinami ir 
2016 m. PAV atrankoje numatyti mobil s ir stacionar s triukšmo taršos šaltiniai.  

2016 m. PAV atrankoje vertintos planuojamos kinės veiklos metu naujų aplinkos oro taršos šaltinių 
ne vardinta, todėl ši veikla neturės takos aplinkos oro taršos aspektu. 

UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdomos ir planuojamos vykdyti kinės veiklos sąveika su kita 
gretimybėse vykdoma kine veikla nenumatoma. 

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

Atlikus PAV proced ras ir parengus gamybos modernizavimo projektą bus keičiamas monės Taršos 
leidimas. Planuojamų renginių eksploatacijos laikas neterminuotas. 

III. PLANUOJAMOS KINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos kin s veiklos vietos: 

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves 
(apskritis, savivaldybė, seni nija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)): 

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos m. savivaldybė, Klaipėdos miestas, Vilniaus pl, 16. 

18.2. žem lapis su gretimyb mis ne senesnis kaip 3 met  (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose 
grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis 
pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama kinė veikla gali 
paveikti, dydžius): 

Objektas sik ręs adresu Vilniaus plentas 16, Klaipėda. Sklypas ribojasi su magistraliniais keliais: 
Vilniaus plentu ir krašto keliu Šilutė-Palanga. Pietinėje ir vakarinėje pusėje fabriko sklypas ribojasi 
su LEZ teritorija. Fabriko sklypas yra Klaipėdos miesto rytiniame pramonės rajone. Visas užimamas 
teritorijos plotas 14,7 ha.  

Mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų, istorinių, kult rinių arba archeologinių 
vertybių šalia planuojamos kinės veiklos vietos nėra. 

Teminis žemėlapis su išvardintomis veikiančiomis ir planuojamomis gretimybėmis pateiktas 4 pav. 

Teritorijoje bei artimoje aplinkoje gyvenamųjų namų, viešos paskirties statinių, istorinių, kult rinių 
ar archeologinių vertybių nėra, monė nesiriboja su gyvenamąją teritorija.  

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos teritorijos nutolusi: 
- Jakų kaimas - 160 m atstumu (nuo teritorijos centro - 560 m); 
- Sudmantų mikrorajonas – 430 m atstumu (nuo teritorijos centro - 730 m); 

Schema su nurodyta kinės veiklos padėtimi vietovės plane, su artimiausiu gyvenviečių ir pramonės 
objektų išdėstymu pateikiama 11 priede ir 6 pav. 

Gretimybėje esančių sklypų paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje (žr. 7 pav.). 
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6 pav. Teminis žemėlapis 

Planuojamos kinės veiklos gretimybėse veikiantys ir planuojami objektai: 
-  Klaipėdos skuba; -  RETAL Baltic; 
-  Vingės logistika LT; -  Espersen Lietuva; 
-  Yazaki W.T. Lietuva; -  Orion Global Pet; 
-  Klaipėdos verslo parkas I; -  ANIS LMK; 
-  Klaipėdos verslo parkas II; -  Albright Lietuva; 
-  Klaipėdos verslo parkas III; -  Mestila; 
-  Lindstrom; -  Fortum Klaipėda; 
-  AD REM LEZ; -  Heidelberg Cement Klaipėda; 
-  Glassbel Baltic; -  Vesvala; 
-  Pack Baltic; -  Laivytė; 
-  Pack Klaipėda; -  NEO GROUP; 
-  Helsina; -  DPD Lietuva. 



36 

 
Sklypas, kuriame numatyta veikla: kad. Nr. 2101/0034:22, paskirtis – kita, naudojimo b das - pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos); plotas - 14,7 ha. 
Gretimyb s: 
sklypo kad. Nr. 2101/7001:8, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), plotas – 15,4511 
ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0035:84, paskirtis – kita, (komercinės paskirties objektų teritorijos) plotas – 0,6000 ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0034:56, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), plotas – 22,6157 
ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0034:63, paskirtis – kita (inžinerinės infrastrukt ros teritorijos), plotas – 1,2202 ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0034:73, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 0,6986 ha;  
sklypo kad. Nr. 2101/0034:74, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,8817 ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0034:70, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,5000 ha; 
sklypo kad. Nr. 2101/0034:71, paskirtis – kita, (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) plotas – 4,0000 ha; 
sklypo kad. Nr. 5530/0005:362, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,3491 ha; 
sklypo kad. Nr. 5530/0005:161, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 0,6359 ha; 
sklypo kad. Nr. 5530/0005:162, paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos), plotas – 0,4908 ha.  

7 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © V  REGISTR  CENTRAS duomenys 

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

Sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. 1995-07-14 sudaryta Valstybinės žemės Nuomos sutartimi 
Nr. N55/95-30 bei 2014-07-07 Sutarties pakeitimu Nr. 13SŽN – (14.13.55.)-149 žemės sklypą 
nuomos teise valdo UAB „PHILIP MORRIS Lietuva“. 
Sklype registruoti statiniai: administracinis pastatas (1B2b, u.Nr. 2199-7000-6077), gamybinis 
pastatas (2P1g, unik. Nr. 2199-7000-6055), gamybinis pastatas (3P1g, unik. Nr. 2199-7000-6066), 
akumuliatorinė (4H1b, unik. Nr. 2199- 7000-6088), sandėlis (5F1g, unik.Nr. 2199-7000-6011), 
katilinė su kaminu (6P1g, unik.Nr. 2199-7000-6033), siurblinė (7P1g, u.Nr. 2199-7000-6022), 
sargybinė (8H1p, unik.Nr. 2199-7000-6044), garažas (9G1b, unik.Nr. 2199-7000-6144). 
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Visi pastatai yra UAB „Philip Morris Lietuva“ nuosavybė. 
Taip pat registruoti inžineriniai tinklai ir statiniai (vandentiekis, priešgaisrinis vandentiekis, buitinės 
nuotekos, lietaus nuotekų tinklai, suspausto oro linija, 2 vnt. rezervuarai, pėsčiųjų takas, stoginė, 
kiemo aikštelė, aptvėrimai), priklausantys žemės sklypui Vilniaus pl. 16. 

Žemės sklypo V  Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 
pateikiamas 1 priede. 

18.4. žem s sklypo planas (jei parengtas): 

Žemės sklypo planas pateikiamas 3 priede. 

19. Planuojamos kin s veiklos sklypo ir gretim  žem s sklyp  ar teritorij  funkcinis 
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorij  planavimo 
dokumentus (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir b das (-ai), nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis): 

Bendrovės nuomojamas žemės sklypas Vilniaus pl. 16 yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, 
pramoninėje teritorijoje, šalia Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos. Greta- Jakų žiedas, 
pagrindinis važiavimas  Klaipėdos miestą iš magistralinio kelio A1 Vilnius- Kaunas- Klaipėda ir 
krašto kelio Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- Šilutė- Klaipėda. 

P V žemės sklypas registruotas V  „Registrų centras“. Sklypo unikalus Nr. 2101-0035-0020, 
kadastrinis numeris 2101/0034:22 Klaipėdos m. k.v. Bendras sklypo plotas – 14.7000 ha. Pagrindinė 
tikslinė sklypo naudojimo paskirtis: kita, naudojimo b das: pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 

Žemės sklypo, kuriame numatoma P V veikla, gretimybėse yra susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos, pramoninės ir/ar sandėliavimo paskirties teritorijos su gamybos ir pramonės 
paskirties statiniais (žr. 7 pav.). 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ (plano 
ištrauka pateikta 12 priede) sprendiniais, teritorija, kurioje numatoma veikla, pažymėta kaip P - kita; 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. 

20. Informacija apie vietov s infrastrukt r , urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, 
pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir ši  teritorij  ir (ar) statini  
atstumus nuo planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Kaip matyti iš Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano ištraukos, pateiktos 12 priede, planuojama 
kinė veikla numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje, kurioje išvystyta ši 

infrastrukt ra: 
- Ryšių linijos; 
- Elektros linijos; 
- Dujotiekis; 
- Miesto vandentiekis; 
- Miesto buitinių nuotekų kanalizacijos tinklai; 
- Miesto lietaus nuotekų kanalizacijos tinklai; 
- Keliai; 
- Susisiekimas viešuoju transportu. 

Nagrinėjamas kinės veiklos sklypas yra Klaipėdos miesto administracinėse ribose, iš visų pusių 
esamos ir planuojamos veikos žemės sklypas ribojasi su inžinerinių infrastrukt rų arba pramoninės ir 
sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijomis. Atstumas nuo P V sklypo ribos iki artimiausių 
gyvenamųjų teritorijų (Jakų kaimas) - 160 metrų (žr. 7 pav.). Teritorijos planas su nurodytomis 
gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 11 priede).  
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21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žem s gelmi  telkini  plotus (naudingas 
iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., 
erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus: 

Veiklos vykdymo sklype ir jo gretimybėse nėra eksploatuojamų žemės gelmių telkinių (naudingų 
iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), skaitant dirvožemio, geologinius procesus ir 
reiškinius (pvz., eroziją, sufoziją, karstus, nuošliaužas). Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys 
(Rimkų smėlio ir žvyro karjeras, reg. Nr. 4710) nuo veiklos vietos pietų kryptimi nutolęs apie 5,6 km 
(ži r. 8 pav.). 

Artimiausias geologinis reiškinys (nuošliauža prie „meškos galvos kopos“) nuo veiklos vietos 
pietvakarių kryptimi nutolęs apie 7,4 km (ži r. 9 pav.). 

 

8 pav. Ištrauka iš LGT nauding j  iškasen  telkini  žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/) 
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9 pav. Ištrauka iš LGT geologini  reiškini  ir proces  žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/) 

22. Informacija apie kraštovaizd , gamtin  karkas , vietov s reljef : 

Sklypas, kuriam vykdoma ir planuojama kinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio pob d  
priskirtinas pamario lygumos kraštovaizdžio tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai – uosis. 
Teritorijos sukult rinimo pob dis – agrarinis urbanizuotas (ži r. 10 pav.). Papildančios 
architekt rinės kraštovaizdžio savybės – urbanistinių kompleksų aukštingumas. 

Teritorijos vizualinei strukt rai b dinga (ži r. 11 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida, lyguminis 
kraštovaizdis su 1 lygmens videotipais (V0H0-a). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja uždarų 
neperžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje strukt roje išreikštas vertikalių ir 
horizontalių dominantų kompleksas. 

Teritorija, kurioje vykdoma esama ir numatoma veikla yra urbanizuotoje teritorijoje, sklype jau kelis 
dešimtmečius vykdoma pramoninė veikla. P V metu teritorijoje, kaip ir iki šiol, vyraus gamybiniai 
pastatai, teritorijoje bus statomi nauji šiuolaikinės architekt ros statiniai, bus tinkamai sutvarkyta 
teritorija, todėl numatomas galimai teigiamas poveikis kraštovaizdžio estetinei vertei. 

Planuojama kinė veikla nepatenka  gamtinio karkaso teritoriją, todėl planuojama kinė veikla 
neturės takos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar 
buveinių, taip pat netrikdys augalų ar gyv nų migracijos tarp jų. 
vertinus esamą vietovės situaciją numatoma, kad planuojama veikla bendrai kraštovaizdžio 

strukt rai takos neturės. 
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10 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotop  žemėlapio 

 

 

 

11 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 
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23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), skaitant Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir ši  teritorij  atstumas nuo planuojamos kin s 
veiklos vietos: 

Planuojamos kinės veiklos vietoje saugomų teritorijų nėra, sklypas nepatenka  NATURA 2000 
teritorijų ribas ir su jomis nesiriboja. Arčiausiai nuo planuojamos kinės veiklos (P V) yra šios 
saugomos teritorijos: 

1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas (atstumas nuo P V 4,5 km); 
2. Kalvių karjeras (atstumas nuo P V 7,9 km); 
3. Lužijos botaninis draustinis (atstumas nuo P V 9,9 km); 
4. Smeltės botaninis draustinis (atstumas nuo P V 5,3 km); 

 
12 pav. Vietovėje esanči  saugom  teritorij  žemėlapis 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 sakymu Nr. D1-255 „Dėl planų 
ar programų ir planuojamos kinės veiklos gyvendinimo poveikio steigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
61-2214) nustatytais reikalavimais, P V gyvendinimo poveikio steigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga. 

24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens 
telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, j ros aplinką ir kt.); biotop  buvein se esančias saugomas 
r šis, j  augavietes ir radavietes, j  atstum  nuo planuojamos kin s veiklos vietos ir biotop  
buferin  paj gum : 

UAB „Philip Morris Lietuva“ veiklos sklype biotopų nėra, todėl informacija nepateikiama. 



42 

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

kinės veiklos sklypo ribose ir gretimybėse jautrių aplinkos poži riu teritorijų nėra. 

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

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent ros patvirtinta UAB „Philip Morris Lietuva“ kio subjekto 
aplinkos monitoringo programa monė vykdo taršos šaltinių išmetamų  aplinkos orą teršalų ir su 
nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, 
faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų normų. 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka UAB „Philip Morris Lietuva“ cigarečių 
gamybos fabrike vykdomai veiklai neprivaloma vykdyti žemiau išvardintus monitoringus: 

- kio subjektų technologinių procesų monitoringo; 
- kio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo; 
- poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo; 
- poveikio požeminiam vandeniui monitoringo; 
- poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo; 
- poveikio dirvožemiui monitoringo; 
- poveikio biologinei vairovei ir kraštovaizdžiui monitoringo. 

Duomenys apie esamą aplinkos oro užterštumą teritorijoje pateikti 11 punkte. 

Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų 
koncentracijos neviršijo nustatytų normų. Kiti duomenys, apie teritorijoje buvusios ar esamos taršos, 
neturimi.  

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir j  atstum  nuo planuojamos kin s 
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Sklypas ribojasi su magistraliniais keliais: Vilniaus plentu ir krašto keliu Šilutė-Palanga. Pietinėje ir 
vakarinėje pusėje fabriko sklypas ribojasi su LEZ teritorija. Fabriko sklypas yra Klaipėdos miesto 
rytiniame pramonės rajone. 

Atstumas nuo UAB „Philip Morris Lietuva“ žemės sklypo centro iki artimiausios gyvenamosios 
aplinkos apie - 560 metrų (žr. 11 priedą), o nuo planuojamos kinės veiklos teritorijos - 160 m (žr. 7 
pav.). Klaipėdos mieste 2016 m. duomenimis gyveno 156,1 t kst. gyventojų.  
P V aplinkinių teritorijų urbanistinė strukt ra pagal užstatymo tipą yra pilnai susiformavusi – 
pramonės ir infrastrukt ros teritorijų užstatymas – gamybos ir technologijų procesų nulemtas, 
užstatytos pramonės ir infrastrukt ros teritorijų užstatymas. 

28. Informacija apie vietov je esančias nekilnojam sias kult ros vertybes ir j  atstum  nuo 
planuojamos kin s veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos): 

Planuojamos kinės veiklos teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vertybių ar jų 
fragmentų nėra. Artimiausia kult ros vertybė - Sudmantų kaimo antrosios senosios kapinės 
vadinamos „Maro kapeliais“ (unikalus objekto kodas 22063) nuo planuojamos veiklos sklypo yra 
nutolusi apie 500 m atstumu 

P V vietovės padėt  kult ros paveldo vertybių objektų atžvilgiu žr. 13 pav. 

Planuojamos kinės veiklos teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vertybių ar jų 
fragmentų nėra.  

Šalia planuojamos kinės veiklos vietovės yra šios nekilnojamosios kult ros vertybės: 
1.  Sudmantų kaimo antrosios senosios kapinės vadinamos „Maro kapeliais“ - nuo P V 
nutolusios 500 m;  
2.  Sudmantų kaimo pirmosios senosios kapinės - nuo P V nutolusios 1350 m; 
3.  Joniškės kapinynas - nuo P V nutolęs 2400 m; 
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4.  Sendvario dvaro sodybos fragmentai – nuo P V nutolę 2450 m; 
5.  Jakų, Moz riškių, Sudmantų senovės gynybinis tvirtinimas, vadinamas „Piltine“ - nuo 
P V nutolęs 3010 m; 
6.  Mižeikių, Mišeikių pilkapynas - nuo P V nutolęs 3300 m; 

 

  
13 pav. Vietovėje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI R ŠIS IR APIB DINIMAS 

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant  dyd  ir erdvin  mast , 
pob d , poveikio intensyvum  ir sud tingum , poveikio tikimybę, tik tin  poveikio pradži , 
trukmę, dažnum  ir gr žtamum , bendr  poveik  su kita vykdoma kine veikla ir (arba) pagal 
teis s akt  reikalavimus patvirtinta kin s veiklos pl tra gretimose teritorijose, galimybę 
veiksmingai sumažinti poveik : 

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ P V nenumatomas. 
Galimas nereikšmingas (nesiekiantis nustatytų ribinių verčių) sąlyginis oro taršos (kietosiomis 
dalelėmis) ir triukšmo lygio padidėjimas.  

29.1. poveikis gyventojams ir visuomen s sveikatai: 
kio veiklos rizika žmonių sveikatai minimali, nes artimiausios tankiai apgyvendintos vietovės gana 

toli.  

Planuojama kinė veikla neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi 
planuojamos kinės veiklos metu papildomų kvapų taršos šaltinių neatsiras, o triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus takojamas. Vadovaujantis oro teršalų sklaidos 
modeliavimo duomenimis, esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, suskaičiuota 
kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. P V 
taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežym s ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių 
verčių, reglamentuojančių galimą poveik  aplinkai ir visuomenės sveikatai. 

P V 

1

2

3

4

5

6
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29.2. poveikis biologinei vairovei: 
kio teritorija neturi jokio ypatingo apsaugos statuso, nepatenka ir nesiriboja su saugomomis 

teritorijomis, tame tarpe ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis.  

Žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti P V, ir aplink j  artimiausiose gretimybėse (mažiausiai 4 
km spinduliu) nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų. Poveikis biologinei vairovei nenumatomas. 

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui: 
Statybos laikotarpiu statybos darbų zonoje numatomas mechaninis poveikis dirvožemiui, t.y. 
nukasimas, nust mimas, sumaišymas. Objekto eksploatacijos metu planuojamos kinės veiklos 
teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma. Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos 
tikrinti techninę b klę, kada neb tų naftos produktų nutekėjimo.  

29.4. poveikis vandeniui, pakranči  zonoms, j r  aplinkai: 
Planuojama kinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar j rų 
aplinkai neturės, kadangi P V sklypo gretimybėse nėra upių ir vandens telkinių. 

29.5. poveikis orui ir vietov s meteorologin ms s lygoms: 
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, P V metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų 
neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių, todėl poveikio visuomenės 
sveikatai, aplinkos orui ar meteorologinėms sąlygoms per aplinkos orą nėra. 

Planuojamos kinės veiklos metu kvapų pasklidimas  aplinką nenumatomas, todėl neigiamo 
poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.  

29.6. poveikis kraštovaizdžiui: 
P V metu nebus statomi nauji statiniai, todėl poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. 

29.7. poveikis materialin ms vertyb ms: 
P V reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. 

gyvendinus P V planus, bus efektyviau eksploatuojamas jau sukurtas stambus verslo objektas, kuris 
generuos pajamas  valstybės ir rajono savivaldybės biudžetus vairių mokesčių pavidalu, užtikrins 
pajamas darbuotojams ir šio verslo vystytojams.  

29.8. poveikis kult ros paveldui: 
P V teritorijoje saugotinų vertybių ar jų fragmentų nėra. Artimiausia kult ros vertybė - Sudmantų 
kaimo antrosios senosios kapinės vadinamos „Maro kapeliais“ (unikalus objekto kodas 22063). Ši 
Valstybės saugoma teritorija nuo planuojamos veiklos sklypo yra nutolusi apie 500 m. Planuojama 
kinė veikla neigiamo poveikio kult ros paveldui neturės. 

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodyt  veiksni  s veikai: 
Planuojama kinė veikla galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės. 

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kur  lemia planuojamos 
kin s veiklos pažeidžiamumo rizika d l ekstremali j  vyki  ir (arba) ekstremali j  situacij : 

Planuojamos kinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų vykių ir (arba) ekstremaliųjų 
situacijų galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės. 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis: 
Planuojama kinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio. 

32. Planuojamos kin s veiklos charakteristikos ir (arba) priemon s, kuri  numatoma imtis 
siekiant išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam keli : 
Planuojama kinė veikla ne takos 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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V  Registrų centras Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašai 
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2016 m. PAV atrankos dokumentų „Gamybinio pastato 
Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija“ PAV 

atrankos išvada 
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Nacionalinio ｶｩｳｵｯｭ･ｮｳ＠ sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠
departamentui 
ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ miesto ｳ｡ｶｩｶ｡ｬ､ｹ｢ｳ＠ administracijai 
ｋｵｬｴｲｯｳ＠ paveldo departamento prie ｋｵｬｴｲｯｳ＠
ministerijos ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ teritoriniam padaliniui 
ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ apskrities priešgaisrinei ｧ･ｬ｢ｪｩｭｯ＠
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＠ 2016-09-21 

ATRANKOS IŠVADA 

Nr. (28.3)-A4- 10&1/IJ 
Nr. 16/A-2611 

､ｬ＠ UAB "Philip Morris Lietuva" planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos- gamybinio pastato 
rekonstrukcijos Vilniaus pl. 16, ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ m. -poveikio aplinkai vertinimo 

1. Informacijos ｰ｡ｴ･ｩｫｪ｡ｳＺ＠
UAB "Ekosistema", Taikos pr. 119, ｋｬ｡ｩｰ､｡Ｌ＠ LT-94231 ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ m. ｳ｡ｶｩｶ｡ｬ､ｹ｢Ｌ＠ tel.: (8 

46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 0469, mob.: (8 698) 47 300. 
2. Planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos užsakovas: 
UAB "Philip Morris Lietuva" Ｈｭｯｮｳ＠ kodas 11 0506132), Vilniaus pl. 16, ｋｬ｡ｩｰ､｡Ｌ＠ LT-

94104 ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ m. sav. 
3. Planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos pavadinimas: 
Gamybinio pastato rekonstrukcija. 
4. Numatoma planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos vieta: 
Planuojama ｫｩｮ＠ veikla (toliau - ｐｖＩ＠ bus vykdoma Vilniaus pl. 16, ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ m. 

ｳ｡ｶｩｶ｡ｬ､ｹ｢ｪ･Ｌ＠ ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ apskrityje. Sklypo savininkas- Lietuvos Respublika. 1995-07-14 sudaryta 
ｖ｡ｬｳｴｹ｢ｩｮｳ＠ ･ｭｳ＠ nuomos sutartimi Nr. N55/95-30 bei 2014-07-07 sutarties pakeitimu Nr. 13SŽN 
- (14.13.55.)-149 ･ｭｳ＠ ｳｫｬｹｰ＠ nuomos teise valdo UAB "Philip Morris Lietuva". Fabriko sklypas 
yra ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ miesto rytiniame ｰｲ｡ｭｯｮｳ＠ rajone. Visas užimamas teritorijos plotas 14,7 ha. Sklypas 
ribojasi su magistraliniais keliais: Vilniaus plentu ir krašto keliu ｩｬｵｴＭｐ｡ｬ｡ｮｧ｡Ｎ＠ ｐｩ･ｴｩｮｪ･＠ ir 
ｶ｡ｫ｡ｲｩｮｪ･＠ ｰｵｳｪ･＠ fabriko sklypas ribojasi su LEZ teritorija. ｍｯｫｹｫｬＬ＠ ｬｩｧｯｮｩｮｩＬ＠ ｳ｡ｵｧｯｭ＠ ｴ･ｲｩｴｯｲｩｪ＠

bei apsaugos ｺｯｮＬ＠ ｩｳｴｯｲｩｮｩＬ＠ ｫｵｬｴｲｩｮｩ＠ arba ｡ｲ｣ｨ･ｯｬｯｧｩｮｩ＠ ｶ･ｲｴｹ｢ｩ＠ šalia planuojamos ｫｩｮｳ＠
veiklos vietos ｮｲ｡Ｎ＠ Teritorijoje bei artimoje aplinkoje ｧｹｶ･ｮ｡ｭｪ＠ ｮ｡ｭＬ＠ viešos paskirties ｳｴ｡ｴｩｮｩ＠
ｮｲ｡Ｌ＠ ｭｯｮ＠ nesiriboja su ｧｹｶ･ｮ｡ｭｪ｡＠ teritorija. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos 
teritorijos nutolusi: ｊ｡ｫ＠ kaimas - 160 m atstumu (nuo teritorijos centro - 560 m); ｓｵ､ｭ｡ｮｴ＠
mikrorajonas - 430 m atstumu (nuo teritorijos centro - 730 m). ａｲｩ｡ｵｳｩ｡ｩ＠ nuo ｐｖ＠ yra šios 
saugomos teritorijos: ｋｵｲｩ＠ nerijos nacionalinis parkas (atstumas nuo ｐｖ＠ 4,5 km); ｋ｡ｬｶｩ＠
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karjeras (atstumas nuo ｐｖ＠ 7,9 km); Lužijos botaninis draustinis (atstumas nuo ｐｖ＠ 9,9 km); 
ｓｭ･ｬｴｳ＠ botaninis draustinis (atstumas nuo ｐｖ＠ 5,3 km). Artimiausia ｫｵｬｴｲｯｳ＠ ｶ･ｲｴｹ｢＠ -

ｩｬｵｴｳ＠ miesto ｩｳｴｯｲｩｮ＠ dalis (unikalus objekto kodas 12331), nuo planuojamos veiklos sklypo yra 
nutolusi apie 230 m atstumu ーｩ･ｴ＠ kryptimi. 

5. Trumpas planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos aprašymas: 
Planuojama ｫｩｮ＠ veikla- gamybinio pastato rekonstrukcija. ｭｯｮ＠ numato ｮ｡ｵｪ＠ ｳｴ｡ｴｩｮｩ＠

ｳｴ｡ｴｹ｢＠ ir ･ｳ｡ｭ＠ ｰ｡ｳｴ｡ｴ＠ ｩｰｬｴｩｭＮ＠ Pastatais užimamas ･ｭｳ＠ plotas ｰ｡､ｩ､ｳ＠ 5291 m2 (nuo 24354 
m2 iki 29645 m2

). Numatoma iš ･ｳ｡ｭ＠ ｧ｡ｭｹ｢ｩｮｩ＠ ｰ｡ｴ｡ｬｰ＠ ＠ ｮ｡ｵｪ＠ ｧ｡ｭｹ｢ｩｮ＠ ｰｲｩ･ｳｴ｡ｴ＠ perkelti ､｡ｬ＠
ｴ･｣ｨｮｯｬｯｧｩｮｩ＠ ｲ･ｮｧｩｮｩＬ＠ ｲ･ｮｧｴｩ＠ kitas gamybines, ｳ｡ｮ､ｬｩ｡ｶｩｭｯ＠ patalpas. Gamybos pertvarkymas 
vykdomas siekiant pagerinti darbo ｳｬｹｧ｡ｳ＠ ｭｯｮｪ･Ｌ＠ optimizuoti gamybos ｴ･｣ｨｮｯｬｯｧｩｮｩ＠ ｬｩｮｩｪ＠

ｩ､ｳｴｹｭ＠ ｧ｡ｭｹ｢ｩｮｳ･＠ patalpose, ｡ｬｩ｡ｶ＠ ｳｲ｡ｵｴ＠ padavimo prie ｲ｡ｮｧｯｳ＠ ｯｰｴｩｭｩｺ｡ｶｩｭＬ＠ gatavos 
produkcijos išvežimo ｰ｡ｧｲ･ｩｴｩｮｩｭＮ＠ ｎ｡ｵｪ＠ darbo ｶｩ･ｴ＠ sukurti nenumatoma, gamybos ｰ｡ｪｧｵｭ｡ｩ＠
nedidinami. Rekonstrukcijos metu bus griaunami esami ｡ｫｵｭｵｬｩ｡ｴｯｲｩｮｳ＠ (unik. Nr. 2199-7000-
6088) ir garažo (unik.Nr. 2199-7000-6144) pastatai, demontuojamas ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠ (unik.Nr. 2199-7000-
6011) priestatas - galerija, ｩｰｬ･ｩ｡ｭ｡ｳ＠ gamyklos pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6066), užstatant 
ｬ｡ｩｳｶ＠ ｺｯｮ＠ tarp esamo gamyklos pastato (unik.Nr. 2199-7000-6066) ir ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠ (unik.Nr. 2199-
7000-6011), rekonstruojamas esamas gamyklos pastatas (unik. Nr 2199-7000-6055) perplanuojant 
pagrindinio reprezentacinio ｪｩｭｯ＠ holo ｺｯｮ＠ ir ｲ･ｮｧｩ｡ｮｴ＠ ｮ｡ｵｪ＠ ｴ｡ｭ｢ｲ＠ bei ｲ･ｮｧｩ｡ｮｴ＠ papildomus 
persirengimo kambarius darbuotojams, naujai statomas pagalbinis pastatas su stogine, kuris viena 
siena priblokuojamas prie gamyklos pastato (unik. Nr. 2199-70002-6055). Rekonstrukcijos metu 
taip pat numatoma: 

• padidinti ･ｳ｡ｭ＠ ｧ｡ｭｹ｢ｩｮ＠ ｣･｣ｨ＠ (gamybos pastate, kurio unik. Nr. 2199-7000-6066) ｾ＠ 2400 
m2 gamybiniu plotu. Palei ｰｩ･ｴｩｮ＠ ｩｰｬｳｴｯ＠ gamybos cecho ｳｩ･ｮ＠ pristatyti ｰ｡ｧ｡ｬ｢ｩｮｩ＠ ir 
｢ｵｩｴｩｮｩ＠ ｰ｡ｴ｡ｬｰｾ＠ 430 m2

; 

• esamo gamybos pastato (unik.Nr. 2199-7000-6066) kelios patalpos apjungiamos ＠ kelias 
didesnes patalpas - ｴ･｣ｨｮｩｮｳ＠ ｰｲｩ･ｩｲｯｳ＠ patalpa, ｫｬｩｪ＠ talpos plovimo patalpa ir kt; 

• demontuoti ･ｳ｡ｭ＠ ｧ｡ｲ｡＠ ｰ｡ｳｴ｡ｴ＠ (unik. Nr. 2199-7000-6144), kuris blokuojasi prie esamo 
ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠ pastato (unik. Nr. 2199-700-6011) bei galerijos tarp ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠ ir gamybinio pastato 
išorines atitvaras su ｬ｡ｩｫ｡ｮｩｯｭｩｳ＠ konstrukcijomis: "uždaryti" ｺｯｮ＠ tarp gamybinio pastato ir 
ｳ｡ｮ､ｬｩｯＬ＠ joje numatant ｲ｡ｭｰＬ＠ pravažiavimo ｫｯｲｩ､ｯｲｩＬ＠ gamybos ｰ｡ｴ｡ｬｰＬ＠ ＠ ｫｵｲｩ＠ sistemingai 
bus perkelti visi dabar atskirose ir nesukoncentruotuose ｧｲｵｰｳ･＠ dirbantys darbuotojai, 
ｲ･ｮｧｩ｡ｮｴ＠ pagalbines ir san. ｭ｡ｺｧ＠ patalpas. Virš pravažiavimo koridoriaus numatoma 
ｲ･ｮｧｴｩ＠ ｡ｮｴｲ･ｳｯｬＬ＠ kurioje planuojama pastatyti ｶ､ｩｮｩｭｯ＠ ｲ･ｮｧｩｮｩｵｳ［＠

• demontuoti ･ｳ｡ｭ＠ ｡ｫｵｭｵｬｩ｡ｴｯｲｩｮ＠ (unik. Nr.2199-7000-6088), "uždaryti" ｺｯｮ＠ tarp ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠
(unik.Nr. 2199-7000-6011) ir esamo gamybos pastato (unik. Nr. 2199-7000-6066) ir šioje 
zonoje ｲ･ｮｧｴｩ＠ ｮ｡ｵｪ＠ gamybos ｰ｡ｴ｡ｬｰＮ＠ Naujos gamybos patalpos ｲ･ｮｧｩｭｵｩ＠ numatoma 
pertvarkyti esamo gamybos pastato ｩｰｬ｡ｮ｡ｶｩｭ［＠

• ｰｩ･ｴｩｮｪ･＠ esamo ｳ｡ｮ､ｬｩｯ＠ lauko sienoje pristatoma rampa; 
• esamame gamybos pastato, unik. Nr. 2199-7000-6055, dalyje ｲ･ｮｧｩ｡ｭｩ＠ persirengimo 

kambariai su ､ｵ＠ zonomis ir tualetais; 
• prie esamo gamybinio pastato (unik.Nr.2199-7000-6055) pristatomas pagalbinis priestatas, 

kuriame numatoma ｲ･ｮｧｴｩ＠ ｳ｡ｮ､ｬｩ｡ｶｩｭｯ＠ ir kt. patalpas; 
esamame gamybos pastate, unik. Nr. 2199-7000-6055, pertvarkomas pagrindinis ｪｩｭｯ＠
holas bei ｡ｰｬｩｮｫｩｮｳ＠ ｲ･ｰｲ･ｺ･ｮｴ｡｣ｩｮｳ＠ patalpos - pagal ｰ｡ｴ･ｩｫｴ＠ interjero ｰｲｯｪ･ｫｴ＠ patalpos 
perplanuojamos, ｪｩｭｯ＠ ｴ｡ｭ｢ｲｯ＠ lauko siena demontuojama, jis perkeliamas ＠ ｰｲｩ･ｫＬ＠

ｲ･ｮｧｩ｡ｭ｡＠ ｳｴｩｫｬｩｮ＠ vitrina su sukamomis durimis, kuri sulyginama su esamu pastato fasadu. 
Greta holo ｲ･ｮｧｩ｡ｭ｡ｳ＠ ｰｯｳ､ｩ＠ kambarys; 
ｐｖ＠ metu numatoma ｩｰｬｳｴｩ＠ ･ｳ｡ｭ＠ ｬ･ｮｧｶｪ＠ ｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｡ｩｫｴ･ｬ＠ ｰｩ･ｴ＠ kryptimi, 
ｲ･ｮｧｩ｡ｮｴ＠ 80 ｮ｡ｵｪ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｶｩ･ｴＮ＠ Esamoje ｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｡ｩｫｴ･ｬｪ･Ｌ＠ greta 
apsaugos posto, 4 ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ vietos pritaikomas ･ｬ･ｫｴｲｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｫｲｯｶｩｭｵｩＮ＠ Šiuo metu 
teritorijoje yra ｲ･ｮｧｴｯｳ＠ 204 ｬ･ｮｧｶｪ＠ ｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ vietos (poreikis yra 159 vietos) 
ir 18 ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｶｩ･ｴ＠ sunkiasvoriam transportui. Lietaus vanduo nuo ｳｴｯｧ＠ surenkamas 
ｬ｡ｪｯｭｩｳ＠ ir išleidžiamas ＠ teritorijoje ･ｳ｡ｮｩｵｳ＠ lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ tinklus. Nuo ｩｰｬ･ｩ｡ｭｯｳ＠
｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｡ｩｫｴ･ｬｳ＠ numatyta surinkti lietaus nuotekas. Lietaus nuotekos bus 
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surenkamos lietaus ｵｬｩｮｬｩ＠ pagalba ir pajungiamos ＠ esamus lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ tinklus, 
･ｩｮ｡ｮｩｵｳ＠ per valymo ｲ･ｮｧｩｭｵｳＮ＠ Nuo ｩｰｬ･ｩ｡ｭｯｳ＠ ｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｡ｩｫｴ･ｬｳ＠ lietaus 
nuotekos bus valomos naftos separatoriuje. Esami lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ valymo ｲ･ｮｧｩｭ｡ｩ＠ yra 
ｰ｡ｪｧｳ＠ valyti ー｡､ｩ､ｪｵｳ＠ lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ ｫｩ･ｫ［＠

• prie ｡ｴｬｩ･ｫ＠ rampos, ｰｩ･ｴｩｮｪ･＠ sklypo ｰｵｳｪ･Ｌ＠ ｲ･ｮｧｩ｡ｭ｡＠ nauja asfaltuota kiemo ｡ｩｫｴ･ｬＬ＠

kurioje numatomas ｡ｴｬｩ･ｫ＠ surinkimo transporto ｪｵ､ｪｩｭ｡ｳ＠ bei galimas laikinas sunkiasvorio 
transporto sustojimas. 
Naujai objekto galiai užtikrinti projektuojamos ｭｯ､ｵｬｩｮ＠ 10 kW skirstykla (MTI) ir 

ｭｯ､ｵｬｩｮ＠ ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｴｯｲｩｮ＠ (MTl-1) su dviem 1600 kV A 1 0/0,4kV sauso tipo galios 
transformatoriais ir 0,4 kV paskirstymo punktais. Naujieji moduliniai ｲ･ｮｧｩｮｩ｡ｩ＠ projektuojami šalia 
esamos ｭｯ､ｵｬｩｮｳ＠ ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｴｯｲｩｮｳＬ＠ laisvai prieinamoje eksploatuoti ir aptarnauti vietoje. 

POV metu UAB "Philip Morris Lietuva" gamyba ｮ･､ｩ､ｳＬ＠ ｮ｡ｵｪ＠ taršos ｡ｬｴｩｮｩ＠ neatsiras ir 
ｮ･ｰ｡､ｩ､ｳ＠ ･ｳ｡ｭ＠ taršos ｡ｬｴｩｮｩ＠ tarša. ＠ ｴ･ｲｩｴｯｲｩｪ＠ ｡ｴｶｹｫｳｩ｡ｮｩｯ＠ transporto eismas taip pat ｮ･､ｩ､ｳＬ＠
ｴｯ､ｬ＠ POV ｮ･ｴｵｲｳ＠ ｴ｡ｫｯｳ＠ aplinkos oro taršos ｰ｡､ｩ､ｪｩｭｵｩＮ＠ Gamybinio pastato rekonstrukcijos metu 
numatoma ＠ ｫｩｴ＠ ｶｩ･ｴ＠ perkelti ｶｩ･ｮ＠ ･ｳ｡ｭ＠ taršos ｡ｬｴｩｮ＠ Nr. 039 - ｦｩｬｴｲ＠ gamybos mašinose 
ｳｵｳｩ､｡ｲ｡ｮｩ＠ ､ｵｬｫｩ＠ sugaudymo ｦｩｬｴｲＮ＠ Kadangi esamo filtro vietoje numatomas gamybinio priestato 
ｩｰｬｴｩｭ｡ｳＬ＠ šis oro filtravimo ｲ･ｮｧｩｮｹｳ＠ perkeliamas apie 9 m ｩ｡ｵｲｳ＠ kryptimi. POV metu nežymiai 
ｫ･ｩｩ｡ｳｩ＠ taršos šaltinio (Nr. 039) lokacija, tarša iš jo lieka esama, ｭｯｭ･ｮｴｩｮｳ＠ ir ｭ･ｴｩｮｳ＠ taršos 
normatyvai ｮ･ｳｩｫ･ｩｩ｡Ｌ＠ ｴｯ､ｬ＠ poveikio aplinkos orui nebus. Po POV ｧｹｶ･ｮ､ｩｮｩｭｯ＠ ｰ｡､ｩ､ｳ＠ ｫ｡ｴｩｬｩｮｪ･＠

gaminamos ｩｬｵｭｩｮｳ＠ energijos kiekis, kuris reikalingas naujai ｰｲｯｪ･ｫｴｵｯｪ｡ｭ＠ ｰ｡ｴ｡ｬｰ＠ apšildymui. 
POV metu ｮ｡ｵｪ＠ taršos kvapais ｡ｬｴｩｮｩ＠ neatsiras, papildomas ｫｶ｡ｰ＠ pasklidimas ＠ ｡ｰｬｩｮｫ＠

nenumatomas, ｴｯ､ｬ＠ neigiamo poveikio ｶｩｳｵｯｭ･ｮｳ＠ sveikatai nenumatoma. Atlikus POV akustinio 
triukšmo sklaidos ｳｫ｡ｩｩ｡ｶｩｭｵｳ＠ nustatyta, kad POV metu ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys 
､ｩ､ｩ｡ｵｳｩ＠ ｬ･ｩ､ｩ｡ｭ＠ akustinio triukšmo ｲｩ｢ｩｮｩ＠ ｶ･ｲｩ＠ dienos, vakaro ir nakties metu, ｴ｡ｩｫｯｭ＠
gyvenamajai teritorijai, ｮｵｳｴ｡ｴｹｴ＠ Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir ｶｩｳｵｯｭ･ｮｩｮｳ＠ paskirties pastatuose bei ｪ＠ aplinkoje". 

SI. Planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 
teritorijoms reikšmingumas: 

Atsižvelgiant ＠ planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos vietos ｰ｡､ｴ＠ Europos ekologinio tinklo Natura 
2000 ｴ･ｲｩｴｯｲｩｪ＠ atžvilgiu (artimiausia Natura 2000 teritorija yra nutolusi 4,5 km nuo POV vietos -
ｋｵｲｩ＠ nerijos nacionalinis parkas) planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos poveikio reikšmingumo Natura 
2000 teritorijoms nustatymas netikslingas. 

6. Pastabos, ｰ｡ｳｩｬｹｭ｡ｩＺ＠
6.1. Vykdomos veiklos metu ｰ｡｡ｩｫｪｵｳＬ＠ kad daromas didesnis poveikis aplinkai_ už 

informacijoje PA V atrankos išvadai pateiktus arba ｴ･ｩｳｳ＠ aktuose nustatytus rodiklius, veiklos 
vykdytojas ｰｲｩｶ｡ｬｳ＠ nedelsiant taikyti papildomas ｰｯｶ･ｩｫ＠ aplinkai ｭ｡ｩｮ｡ｮｩ｡ｳ＠ priemones arba 
mažinti veiklos apimtis/nutraukti ｶ･ｩｫｬＮ＠

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais ｰｲｩｶ｡ｬｳ＠ laikytis ｶｩｳ＠ ｡ｫｴｵ｡ｬｩ＠ ｶ･ｩｫｬ＠

ｲ･ｧｬ｡ｭ･ｮｴｵｯｪ｡ｮｩ＠ ｴ･ｩｳｳ＠ ｡ｫｴ＠ ｲ･ｩｫ｡ｬ｡ｶｩｭＬ＠ ｫ･ｩｩ｡ｮｴｩｳ＠ teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti 
veiklos rodiklius. 

6.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo ､ｯｫｵｭ･ｮｴ＠ ｲ･ｮｧｪ｡ｳ＠ apie ｰｲｩｩｭｴ＠ atrankos 
ｩｶ｡､＠ per 1 O darbo ､ｩ･ｮ＠ turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 
ｳ｡ｫｹｭｵ＠ Nr. D 1-370 patvirtintame ｖｩｳｵｯｭ･ｮｳ＠ informavimo ir dalyvavimo planuojamos ｫｩｮｳ＠
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio 
aplinkai vertinimo ､ｯｫｵｭ･ｮｴ＠ ｲ･ｮｧｪ｡ｳ＠ nedelsdamas turi raštu informuoti ｡ｴｳ｡ｫｩｮｧ＠ ｩｮｳｴｩｴｵ｣ｩｪ＠ apie 
pranešimo ｰ｡ｳｫ･ｬ｢ｩｭ＠ ｭｩｮｴ｡ｭ･＠ tvarkos apraše nurodytose ｶｩｳｵｯｭ･ｮｳ＠ informavimo ｰｲｩ･ｭｯｮｳ･Ｌ＠
kartu pridedant ｬ｡ｩｫｲ｡ｩＬ＠ kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto ｳ｡ｶｩｶ｡ｬ､ｹ｢ｳ＠
Ｈｳ･ｮｩｮｩｪｯｳＩ＠ lentoje, ｫｯｰｩｪ＠ su ｳ｡ｶｩｶ｡ｬ､ｹ｢ｳ＠ Ｈｳ･ｮｩｮｩｪｯｳＩ＠ informacine žyma apie ｰ｡ｳｫ･ｬ｢ｩｭＮ＠

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos ｩｶ｡､Ｚ＠
7.1. ＠ POV ｴ･ｲｩｴｯｲｩｪ＠ saugomi gamtos ir ｫｵｬｴｲｯｳ＠ paveldo objektai, Natura 2000 teritorijos 

nepatenka. ｶ･ｲｴｩｮｵｳ＠ POV ｶｩ･ｴＬ＠ reikšmingas neigiamas poveikis artimiausioms ｧ｡ｭｴｩｮｭｳ＠ paveldo 
ｶ･ｲｴｹ｢ｭｳＬ＠ ｫｵｬｴｲｩｮｩｯ＠ kraštovaizdžio ｶｩ･ｴｯｶｭｳＬ＠ ｫｵｬｴｲｯｳ＠ paveldo ｶ･ｲｴｹ｢ｭｳＬ＠ saugomoms 
teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas. 
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7.2. Planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos metu UAB "Philip Morris Lietuva" gamyba ｮ･､ｩ､ｳＬ＠ ｮ｡ｵｪ＠

taršos ｡ｬｴｩｮｩ＠ neatsiras ir ｮ･ｰ｡､ｩ､ｳ＠ ･ｳ｡ｭ＠ taršos ｡ｬｴｩｮｩ＠ tarša. ＠ teritorija ｡ｴｶｹｫｳｩ｡ｮｩｯ＠ transporto 
eismas taip pat ｮ･､ｩ､ｳＬ＠ ｴｯ､ｬ＠ ｐｖ＠ ｮ･ｴｵｲｳ＠ ｴ｡ｫｯｳ＠ aplinkos oro taršai. Planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos 
metu ｮ｡ｵｪ＠ taršos kvapais ｡ｬｴｩｮｩ＠ neatsiras, papildomas ｫｶ｡ｰ＠ pasklidimas ＠ ｡ｰｬｩｮｫ＠ nenumatomas. 

7.3. Atlikus ｐｖ＠ akustinio triukšmo sklaidos ｳｫ｡ｩｩ｡ｶｩｭｵｳ＠ nustatyta, kad nustatyta, kad 
triukšmo lygis ｐｖ＠ metu neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir ｶｩｳｵｯｭ･ｮｩｮｳ＠ paskirties pastatuose bei ｪ＠ aplinkoje" ｮｵｳｴ｡ｴｹｴ＠

､ｩ､ｩ｡ｵｳｩ＠ ｬ･ｩ､ｩ｡ｭ＠ triukšmo ｲｩ｢ｩｮｩ＠ ､ｹ､ｩ＠ ｧｹｶ･ｮ｡ｭｪ＠ bei ｶｩｳｵｯｭ･ｮｩｮｳ＠ paskirties ｰ｡ｳｴ｡ｴ＠
aplinkoje. 

7.4. Taršos nuotekomis nebus, nes susidariusios ｢ｵｩｴｩｮｳ＠ nuotekos bus nuvedamos ＠ esamus 
buities ｮｵｯｴ･ｫ＠ tinklus. Lietaus vanduo nuo ｳｴｯｧ＠ bus surenkamas ｬ｡ｪｯｭｩｳ＠ ir išleidžiamas ＠

teritorijoje ･ｳ｡ｮｩｵｳ＠ lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ tinklus. Nuo ｩｰｬ･ｩ｡ｭｯｳ＠ ｡ｵｴｯｭｯ｢ｩｬｩ＠ ｳｴｯｶｪｩｭｯ＠ ｡ｩｫｴ･ｬｳ＠

lietaus nuotekos bus surenkamos lietaus ｵｬｩｮｬｩ＠ pagalba ir valomos esamuose ｰ｡ｶｩｲｩｮｩ＠ ｮｵｯｴ･ｫ＠

valymo ｲ･ｮｧｩｮｩｵｯｳ･Ｌ＠ o po valymo išleidžiamos ＠ esamus lietaus ｮｵｯｴ･ｫ＠ tinklus. 
7.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, nes visas veiklos metu ｳｵｳｩ､｡ｲｹｳｩ｡ｮｩ｡ｳ＠ atliekas 

numatoma ｲｩｵｯｴｩ＠ ir perduoti atliekas ｴｶ｡ｲｫ｡ｮｩｯｭｳ＠ ｭｯｮｭｳ＠ tolimesniam tvarkymui. ｓｴ｡ｴｹ｢ｩｮｳ＠
atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ｓｴ｡ｴｹ｢ｩｮｩ＠ ｡ｴｬｩ･ｫ＠ tvarkymo ｴ｡ｩｳｹｫｬｭｩｳＬ＠ patvirtintomis LR 
aplinkos ministro 2006-12-29 ｳ｡ｫｹｭｵ＠ Nr. D1-637 Ｂｄｬ＠ ｳｴ｡ｴｹ｢ｩｮｩ＠ ｡ｴｬｩ･ｫ＠ tvarkymo ｴ｡ｩｳｹｫｬｩ＠

patvirtinimo". Statybos ｡ｩｫｴ･ｬ＠ bus aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus bus 
naudojamasi tik sklypo teritorija. 

8. Priimta atrankos išvada: 
Atsižvelgiant ＠ ｩ､ｳｴｹｴｵｳ＠ motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos 

ｫｩｮｳ＠ veiklos poveikio aplinkai vertinimo ｳｴ｡ｴｹｭｯ＠ 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos 
išvada: pagal UAB "Ekosistema" atrankos išvadai ｰ｡ｴ･ｩｫｴ＠ ｩｮｦｯｲｭ｡｣ｩｪ＠ UAB Philip Morris Lietuva" 
planuojamai ｫｩｮ･ｩ＠ veiklai - gamybinio pastato rekonstrukcijai Vilniaus pl. 16, ｋｬ｡ｩｰ､ｯｳ＠ m. -
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. 
Šis sprendimas gali ｢ｴｩ＠ persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ｳｴ｡ｴｹｭｯ＠ nustatyta tvarka - suinteresuota ｶｩｳｵｯｭ･ｮ＠ per 20 darbo ､ｩ･ｮ＠
nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi ｴ･ｩｳ＠ teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos 
apsaugos ｡ｧ･ｮｴｲ｡ｩＬ＠ ｰ｡ｳｩｬｹｭｵｳ＠ persvarstyti atrankos ｩｶ｡､Ｌ＠ kiti poveikio aplinkai vertinimo 
proceso dalyviai: planuojamos ｫｩｮｳ＠ veiklos subjektai per 1 O darbo ､ｩ･ｮ＠ nuo atrankos išvados 
gavimo dienos turi ｴ･ｩｳ＠ pateikti atsakingai institucijai ｭｯｴｹｶｵｯｴ＠ ｰｲ｡ｹｭ＠ persvarstyti atrankos 
ｩｶ｡､＠ arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Ｈｹｧｩｭ｡ｮｴ＠ g. 2, LT-01102 
Vilnius), per ｶｩ･ｮ＠ ｭｮ･ｳ＠ nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡｣ｩｮｩ＠ ｢ｹｬ＠

teisenos ｳｴ｡ｴｹｭｯ＠ nustatyta tvarka. 

Direktoriaus ｧ｡ｬｩｯｴ｡＠ Poveikio aplinkai vertinimo 
departamento ､ｩｲ･ｫｴｯｲ＠

Vaiva ｂｯｲ･ｩ｡ｩｴＬ＠ tel. 846 466465, el.p. vaiva.boreisaite@aaa.am.lt 
Rasa ｊｵｫ｡ｩｴＭ ｎｯｲ｢ｵｴｩ･ｮＬ＠ tel. 846 466451, el.p. rasa.norbutiene@aaa.am.lt 

Justina ･ｭｩ･ｮ＠



PPRRIIEEDDAASS  NNRR..  33  
  

Sklypo panas 



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Projektuojamas sklypas

www.pprojektai.lt

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda
Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

Atestato Nr./

Certificate No.

Statinių grupės pavadinimas/Building group title

Statinio pavadinimas/Building title

Brėžinio pavadinimas/Drawing title

Brėžinio žymuo/Drawing number

Projektuotojas/Design company

V. Pavardė/N. Surname Data/DatePareigos/Occupation

Užsakovas/Client

Parašas/Signature

16.02.31-00-TP-S-SP-1000UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA"
1

UAB PHILIP MORRIS LIETUVA,

Vilniaus pl. 16, KLAIPĖDA

Laida/Revision

0

Lapų/PagesLapas/Page No.

1

SITUACIJOS SCHEMA

GAMYBINIO PASTATO VILNIAUS PL. 16,

KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS27865 PV G.ZUBAVIČIUS 2016.05.

Arch. V.VIZGINTAITĖ

A 947 PDV D.ZUBAVIČIENĖ 2016.05.

2016.05.

LT

Laida/Revision Data/Date Keitimų pavadinimas (priežastis)/ Changes title (description)

0 2016.06

35

http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

> <

T

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

L

L

L

D

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
x

<
>

xx
x

x

x

x

x x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

x

x

<>

<
>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

< >

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

<
>

<
>

x x

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
><>

<>

<
>

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

< >

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

<
>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<
>

<
>

<
>

<

>
<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<
>>

<<

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

><

>
<

>
<

L

L

L

L

L

L

L

F

F

x
x

x

x

LF

L

L

L

L

L

K
L

K
L

x

01
±0.00=16.05* (esama)

02

03

08

06

0711

10 09

04

05

12

8
0
.9

2

Atliekų

konteineriai

2
.5

7.67

5.1

7.66

2
.5

5.1

40 vt.
40 vt.

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

T
O

R
IN
Ė

S
 2

 v
n
t.

Demontuojamas esamas

įrangos aptvėri
mas

0.00 = 16.05

Įrengiamos 4 vietos

elektromobiliams

E
sam

a k
aim

y
n
in

io
 sk

ly
p
o
 tv

o
ra

Metalo atliekų

konteineris

Medžio
 atliekų

konteineris

13

Stoginė

Įrengiamas

tambūras

1.17

2.46

Y = 323956.41
X = 6177044.24

Y = 323933.12
X = 6177056.99

Y = 323983.06
X = 6177048.13

Y = 323939.30
X = 6177038.51

Y = 324086.30
X = 6177083.07

Y = 324111.00
X = 6177080.50

Y = 324092.58
X = 6177074.33

Y = 324089.55
X = 6177073.32

+16.03

14

16

15

02

02

15

7
0
.5

3

Y = 324004.25
X = 6177055.61

1
5
.1

3

1.21

±0.00=16.05* (esama)

±0.00=16.05* (esama)

±0.00=16.05* (esama)

±0.00=16.05* (esama)

8
5
.6

6

7
6
.9

4

119.4

12

1
4
.9

8

Laida/Revision Data/Date Keitimų pavadinimas (priežastis)/ Changes title (description)

0 2016.06

www.pprojektai.lt
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

Automobilių judėjimo kryptys

BENDROS PASTABOS:

Projektuojamo sklypo riba

Statybos riba (pagal detaliojo plano keitimą)

1. Sklypo plano brėžinys atliktas skaitmeninės  topografinės nuotraukos

pagrindu.

2. Skaitmeninę  topografinę nuotrauką 2016-04 atliko UAB "Geoplanai".

3. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS94, aukščių sistema -

Lietuvos, horizontalių laiptas - 0.5m.

4. Projektuojamo pastato koordinatės išneštos pastato ašių susikirtimuose.

Koordinatės pateiktos kaip orientacinės, tikslus kolonų pririšimas tiklinamas

pagal kolonų planą ir esamą pastatą DP metu.

5. Sklypo palno sprendiniai atitinka 2016-05-12 įsakymu Nr. AD1-1084

patvirtinto detaliojo plano keitimo sprendinius.

6. Demontuojamų dangų kiekis pateiktas orientacinis, tinkslinamas DP metu

pagal natūrą.

7. Statybos darbų metu ir dėl tinklų tiesimo pažeistos esamos  dangos atstomos

ne prastesnės kokybės nei buvusios dangos. Dangų atstaymo kiekiai

nepateikti, juos įsiverina Rangovas statybos darbų metu.

8. Projektuojamas sklypo aptvėrimas -  cinkuoto metalo tinklinė tvora su

spygliuotos vielos višutine dalimi (analogiška esamam aptvėrimui).

Vakaruose prie naujai įrengiamos automobilių stovėjimo aiktelės esančio

kaimyninio sklypo riba paliekama esama kaimyninio sklypo tvora.

Demontuotų tvoros segmentų panaudojimas naujo aptvėrimo įrengimui

galimas tokiu atveju, jei šie segmentai nėra pažeisti demontavimo metu ir jų
fizinė būklė yra tinkama naujo atvėrimo įrengimui.

9. Matmenys duoti metrais.

Esama asfalto danga

Projektavimo riba

SKLYPO PLANAS M 1:500
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Esamas gamybos pastatas (unik.Nr. 2199-7000-6066)

Išplečiama gamybinio pastato dalis

Projektuojamas naujas pagalbinis pastatas

Esamas garažų pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6144) - griaunamas

Esamas akumuliatorinės pastatas (unik Nr. 2199-7000-6088) -

griaunamas

Esamas administracijos pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6077)

Esamas gamybos pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6055)

Esamas sandėliavimo pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6011)

Esamas katilinės pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6033)

Esamas siurblinės pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6022)

Esamas sargybos posto pastatas (unik.Nr. 2199-7000-6044)

Esama automobilių stovėjimo aikštelė
Projektuojama stoginė
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, 80 vt.

Projektuojama rampa

Projektuojama kiemo aikštelė

Esama trinkelių danga

Esama betoninė pėsčiųjų takų danga

Esami pastatai

Projektuojamas gamyklos išplėtimas

Griaunami pastatai (akumuliatorinė, unik. Nr. 2199-7000-6088 ir

garažai, unik. Nr. 2199-7000-6144, atliekų rampa)
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UAB PHILIP MORRIS LIETUVA,

Vilniaus pl. 16, KLAIPĖDA
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SKLYPO PLANAS M 1:500

GAMYBINIO PASTATO VILNIAUS PL. 16,

KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS27865 PV G.ZUBAVIČIUS 2016.05.

Arch. V.VIZGINTAITĖ

A 947 PDV D.ZUBAVIČIENĖ 2016.05.

2016.05.

Esama LEZ apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Demontuojami kelio bortai, atvėrimai, viso: ~310 m'

Išardomas esamas aptvėrimas(pagal galimybes panaudojamas),

viso: ~163 m'

Projektuojamas sklypo aptvėrimas - segmentinė cinkuto metalo

tinklė tvora su spygliuotos vielos viršutine dalimi, h ~ 3,5 m (tvora

analogiška esamai, tikslinti pagal natūrą)

LT

Demontuojama stoginė

Sunkiasvorio transporto judėjimo kryptys

Demontuojama betoninė pėsčiųjų danga ties pagrindiniu įėjimu,

viso: 18 m²

Demontuojama pėsčiųjų tako ir nuogrindos skaldos danga, viso:
590 m²

Demontuojama asfalto danga, viso: ~1905 m²

Demontuojama gelžbetoninė rampa viso: ~184 m²

Demontuojama betoninių trinkelių danga, viso: ~140 m²

Naikinama griovo atkarpa, patenkanti po naujai įreng. aikštelėmis,

viso: 95 m'

Naujai formuojama griovio atkarpa, kuri pajungiama prie esamo

griovio, viso: 110 m'

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos, 80 vt.

Projektuojamos elektromobilių įkrovimo vietos, 4 vt.

±0.00=16.05*

(esama)
Pirmo aukšto grindų altitudė - esama, prisirišama prie esamos

pastato pirmo aukšto grindų altitudės. Altitudė tikslinama DP metu.

Įėjimas į pastatą

Įvažiavimas į rampą

PASTATŲ UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - II  (PAGAL 2010-12-07 ĮSAKYMU

NR. 1-338 PATVIRTINTUS "GAISRINĖS SAUGOS  PAGRINDINIAI EIKALAVIMAI").

 ±0.00 = 16.05*  ABSOLIUTINEI ALTITUDEI . *- esama pirmo aukšto grindų
altitudė, tikslinama pagal natūrą DP metu.

TECHNINIAI RODIKLIAI :

PROJEKTUOJAMO SKLYPO PLOTAS:                                              - 147000 m²

ESAMAS PASTATAIS UŽIMAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS:
                  - 24354 m²

NAIKINAMAS PASTATAIS UŽIMAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS:

          - 558m²

PROJEKTUOJAMAS PASTATAIS UŽIMAMAS SKLYPO UŽSTATYMO

PLOTAS:                                                                                                    - 29645 m²

PROJEKTUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS

             - 20.19% (įskaičiavus stogines)

MAKSIMALUS UŽSTATYMO TANKIS (pagal Detalų planą)                    - 50  %

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS
                   -  21.93 %

MAKSIMALUS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS (pagal Detalų planą)
-  180 %

Projektuojamo stogo kraštas
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PPRRIIEEDDAASS  NNRR..  44  

  

Aplinkos oro tašos šaltinių išsidėstymo teritorijoje 
schema 





PPRRIIEEDDAASS  NNRR..  55  

  

UAB „Philip Morris Lietuva“ Taršos leidimas 













PPRRIIEEDDAASS  NNRR..  66  

  

Dokumentas, patvirtinantys meteorologinių duomenų 
sigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos 
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Duomenys apie aplinkos oro fonin  užteršimą 
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Planuojamos kinės veiklos  aplinkos orą išmetamų 
teršalų sklaidos žemėlapiai 
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Akustinio triukšmo lygių matavimo protokolai 
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UAB „Philip Morris Lietuva“ P V keliamo triukšmo 
sklaidos rezultatų schemos 







PPRRIIEEDDAASS  NNRR..  1111  

  

Schema su nurodyta kinės veiklos padėtimi vietovės 
plane, su artimiausiu gyvenviečių, monių išdėstymu 
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Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių 
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