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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMAS), NUMATOMOS VYKDYTI ŽEMĖS SKLYPUOSE (kad. Nr. 5552/0002:270 

ir 5552/002:222 Stragnų k.v.), ESANČIUOSE ADRESU 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): 

UAB „Barocenas“, 
juridinio asmens kodas 163735459, 
Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., 
direktorius Viktoras Kichtenka, 
tel./faksas: (8 46)  385 863, mob.: (8 614)  87 751, 
el. paštas: info@barocenas.lt. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas (vykdytojas): 

UAB „Ekosistema“, 
juridinio asmens kodas 140016636, 
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., 
direktorius Marius Šileika, 
telefonas: (8 46)  43 04 63, faksas: (8 46)  43 04 69, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 

2 žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222, Stragnų k.v.), esantys Dumpių k., 
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metai: 2017-2018 m. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas: 

Projekto vadovas Marius Šileika 
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMAS), NUMATOMOS VYKDYTI ŽEMĖS SKLYPUOSE (kad. Nr. 5552/0002:270 

ir 5552/002:222 Stragnų k.v.), ESANČIUOSE ADRESU 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

PAV ataskaitos rengėjų sąrašas: 

Poveikio aplinkai vertinimą atliko, PAV ataskaitą rengė ir PAV procedūras vykdė 
UAB „Ekosistema“ specialistai. PAV ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 
kopijos pridedamos 1 priede. 

Dalis Pavadinimas Rengėjo vardas, pavardė, tel.: 

1 skyrius Bendrieji duomenys Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 
2 skyrius Technologiniai procesai Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

3 skyrius Atliekos 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 

4 skyrius 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas 
poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį aplinkai 
mažinančios priemonės 

Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 
Neda Nemirovienė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.1. Vanduo Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.2. Aplinkos oras 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.3. Dirvožemis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
4.4. Žemės gelmės Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.5. Biologinė įvairovė 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.6. Kraštovaizdis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
4.7. Socialinė ekonominė aplinka Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
4.8. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.9. Visuomenės sveikata 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Neda Nemirovienė, tel.: (8 46) 43 04 63 

5 skyrius Tarpvalstybinis poveikis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
6 skyrius Alternatyvų analizė Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
7 skyrius Monitoringas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
8 skyrius Rizikos analizė ir jos vertinimas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

9 skyrius 
Visuomenės informavimas ir pasiūlymų 
vertinimas 

Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

10 skyrius Problemų aprašymas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
11 skyrius Literatūros sąrašas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
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TURINYS 

Skyrius Pavadinimas 
1 2 

 ĮVADAS 
I DALIS  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 
1 skyrius Bendrieji duomenys 
1.1 PŪV organizatorius (užsakovas) 
1.2 PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) 
1.3 PŪV aprašymas 
1.4 Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes 
1.5 Veiklos vykdymo etapai 
1.6 Duomenys apie gaminius 
1.7 Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba 
1.8 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 
1.9 Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus 
1.10 Numatomas prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 
2 skyrius Technologiniai procesai 
3 skyrius Atliekos 

4 skyrius 
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir 
poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

4.1 Vanduo 
4.1.1 Informacija apie vietovę 
4.1.2 Planuojamas vandens naudojimas 
4.1.3 Planuojama vandenų tarša 
4.1.4 Galima (numatomas) poveikis vandens telkiniams 
4.1.5 Poveikio sumažinimo priemonės 
4.1.6 Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai ir kita grafinė informacija 
4.2 Aplinkos oras 
4.2.1 Informacija apie vietovę 
4.2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai 
4.2.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė 
4.2.4 Poveikio sumažinimo priemonės 
4.2.5 Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 
4.3 Dirvožemis 
4.3.1 Informacija apie vietovę 
4.3.2 Galimas (numatomas) poveikis 
4.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 
4.3.4 Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 
4.4 Žemės gelmės 
4.4.1 Informacija apie vietovę 
4.4.2 Galimas (numatomas) poveikis 
4.4.3 Poveikio sumažinimo priemonės 
4.4.4 Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 
4.5 Biologinė įvairovė 
4.5.1 Informacija apie vietovę 
4.5.2 Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
4.5.3 Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 
4.6 Kraštovaizdis 
4.6.1 Informacija apie vietovę 
4.6.2 Galimas poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
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Skyrius Pavadinimas 

1 2 
4.6.3 Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, žemėlapiai 
4.7 Socialinė ekonominė aplinka 
4.7.1 Informacija apie vietovę 
4.7.2 Galimas poveikis  
4.7.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 
4.8 Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas 
4.9 Visuomenės sveikata 
4.9.1 Bendra informacija 
4.9.2 Galimas poveikis visuomenės sveikatai 
4.9.3 Sanitarinės apsaugos zonos formavimas 
4.9.4 Galimas (numatomas) poveikis darbuotojų sveikatai 
4.9.5 Poveikio sumažinimo priemonės 
4.9.6 Skyriaus „Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai 
5 skyrius Tarpvalstybinis poveikis 
6 skyrius Alternatyvų analizė 
7 skyrius Monitoringas 
8 skyrius Rizikos analizė ir jos vertinimas 
9 skyrius Visuomenės informavimas ir pasiūlymų vertinimas 
10skyrius Problemų aprašymas 
11skyrius Literatūros sąrašas 
II DALIS PRIEDAI 
III DALIS PAPILDOMI DOKUMENTAI 

TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI: 

AAA - Aplinkos apsaugos agentūra; 
AM - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 
ATVR - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registras; 
BAST - buveinių apsaugai svarbi teritorija; 
LGT - Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 
LHMT - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 
NTR - Nekilnojamojo turto registras; 
PAST - paukščių apsaugai svarbi teritorija; 
PAV - poveikio aplinkai vertinimas; 
PŪV - planuojama ūkinė veikla; 
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 
SAZ - sanitarinė apsaugos zona; 
SRIS - saugomų rūšių infromacinė sistema; 
UETK - upių, ežerų ir tvenkinių kadastras; 
VSTT - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
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ĮVADAS 

UAB „Barocenas“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas) 
žemės sklypuose (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), esančiuose adresu 
Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje. Aplinkos apsaugos 
agentūra, išnagrinėjusi planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo 
(toliau - PAV) atrankos dokumentus raštu Nr. (28.3)-A4-6360 priėmė išvadą (žiūr. 2 priede), kad 
UAB „Barocenas“ PŪV privalomas PAV. Išvada buvo priimta remiantis šiais motyvais: 

 PŪV numatoma vykdyti teritorijoje, kurios gretimybėje yra didelis pramonės ir atliekų 
tvarkymo objektų susitelkimas (UAB „Branda LT“, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 
valymo įrenginiai, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB „Grigeo 
Klaipėdos Kartonas“, UAB „Toksika“), todėl galimas akumuliuojantis poveikis aplinkai; 

 Aplinkos apsaugos agentūra nuolat gauna Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių gyventojų 
skundus dėl planuojamos teritorijos gretimybėse vykdomų ūkinių veiklų sukeliamos 
aplinkos oro taršos, triukšmo, nemalonių kvapų, vizualinės taršos ir išaugusių sunkiasvorio 
transporto srautų; 

 Atsižvelgiant į tai, kad gretimybėse yra gyvenamoji aplinka bei į tai, kad Klaipėdos miesto ir 
rajono savivaldybių gyventojai neigiamai vertina atliekų tvarkymo veiklą, galimas 
visuomenės nepasitenkinimas ir PŪV. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; aktuali redakcija) (toliau - PAV įstatymas) 4 straipsniu, PŪV 
PAV tikslai yra šie: 

 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai ir jos 
komponentų tarpusavio sąveikai; 

 sumažinti PŪV neigiamą poveikį aplinkai ir jos komponentams arba šio poveikio išvengti; 
 nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. 

Vadovaujantis PAV įstatymo 5 straipsniu, PAV proceso dalyviai yra: 
 Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra; 
 PŪV PAV subjektai - valstybės institucijos, atsakingos už: 

- sveikatos apsaugą - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Klaipėdos departamentas; 

- priešgaisrinę apsaugą - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; 

- kultūros vertybių apsaugą - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Klaipėdos teritorinis padalinys; 

- vietos savivaldos institucijos - Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių administracijos; 
 PŪV organizatorius (užsakovas) bei jo įgaliotas PAV dokumentų rengėjas; 
 visuomenė (vietiniai gyventojai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.). 

Tuo atveju, kai PŪV atliekamas PAV, vadovaujantis PAV įstatymo 8 ir 9 straipsniais bei Poveikio 
aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005-12-23 įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225; aktuali redakcija), yra 
rengiama PAV programa ir PAV ataskaita, vykdomos PAV procedūros. 

PAV programos tikslas - nustatyti PŪV PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei užtikrinti, kad 
ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas tik reikšmingas poveikis aplinkai ir bus pateikta informacija, 
reikalinga priimti motyvuotą sprendimą ar PŪV leistina pasirinktoje vietoje. 

PAV programa parengta vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo 
nuostatais bei atsižvelgiant į PŪV specifiką. PAV programoje apibrėžiama būsima PAV ataskaitos 
struktūra, pateikiama informacija apie PAV užsakovą, rengėją, bendrieji duomenys, pirminė 
informacija apie PŪV bei nurodomi atskiri aplinkos komponentai, kuriems gali būti daromas 
poveikis ir kuriems bus atliekamas išsamus vertinimas ir analizė. 
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PAV ataskaitoje nagrinėjamas galimas PŪV poveikis gamtinės aplinkos komponentams (vandeniui, 
aplinkos orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui), visuomenei 
(visuomenės sveikatai) ir socialinei aplinkai (socialinei-ekonominei bei etninei-kultūrinei aplinkai 
(kultūros paveldui)). 

Rengiant PŪV PAV ataskaitą, atsižvelgiama į neigiamo poveikio, galinčio atsirasti įgyvendinant 
PŪV, aplinkai mažinimo priemones. PAV ataskaitos rengimo metu nagrinėjami galimi reikšmingi 
tiesioginiai, netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, teigiami ir neigiami poveikiai. 

Vertinant galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams, naudoti PAV dokumentų rengėjo 
sukauptų pirminių ir antrinių informacijos šaltinių duomenys, statistinė duomenų analizė, lauko 
stebėjimai ir tyrimai, kompiuterinės modeliavimo programos. 

Pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 
įsakymu Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija), visuomenė supažindinta su PAV 
programa prieš pateikiant ją derinti PAV subjektams. Apie PAV programos parengimą 2017-09-09 
paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“, 2017-09-09 Klaipėdos rajono laikraštyje 
„Banga“, 2017-09-08 informuota Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos 
skelbimų lentoje, 2017-09-08 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje bei 
2017-09-08 paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros ir PAV dokumentų rengėjo tinklapiuose. PAV 
programa paskelbta PAV dokumentų rengėjo tinklapyje. 

PAV programai pritarė: 
 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 

2017-10-03 raštu Nr. (9.38-Kl)2KL-1247 nurodė, kad PAV programai pritaria, o PAV 
ataskaitos nenagrinės; 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamentas 2017-11-07 raštu Nr. raštu Nr. 2.3-4101 (16.8.3.3.11) programai pritaria; 

 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2017-10-13 raštu Nr. (5.1.42)-A5-4828 
suderino PAV programą su pastabomis, į kurias prašė atsižvelgti rengiant PAV ataskaitą; 

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2017-11-08 raštu Nr. (4.36.)-R2-3120 suderino 
PAV programą su pastabomis. 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-10-10 raštu Nr. 1-13-1268(8.3) nurodė, kad 
PAV programai pritaria, o PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja; 

Gavus PAV subjektų išvadas, PAV programa pateikta atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos 
agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą 2017-11-21 raštu Nr. (28.3)-A4-
12026. 

Visuomenės informavimo apie parengtą PAV programą, jos derinimo su PAV subjektais ir 
tvirtinimo Aplinkos apsaugos agentūroje dokumentų kopijos pateikiamos PAV ataskaitos III dalyje 
„Papildomi dokumentai“. 

PŪV PAV atliktas ir PAV ataskaita parengta pagal PAV programą, suderintą su PAV subjektais ir 
patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūroje, vadovaujantis PAV programos ir ataskaitos rengimo 
nuostatais. 

Apie parengtą PAV ataskaitą visuomenė buvo informuota vadovaujantis Visuomenės informavimo 
ir dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašu. 

Pažymime, jog atsižvelgiant į PAV ataskaitos derinimo metu Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento pateiktas 
pastabas, jog dėl UAB „Barocenas“ planuojamos teritorijos gretimybėse esančių įmonių veiklos, 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. rugsėjo 19 d. pavedimu Nr. S-3157 sudaryta 
komisija pasiūlė Dumpių k. nebeplanuoti įmonių, kurių veikloje gali kilti nemalonūs kvapai, nes 
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atsižvelgiant į suminius įmonių taršos kvapais modeliavimo rezultatus, Dumpių k. įmonių plėtros 
potencialas yra išnaudotas, UAB „Barocenas“ keičia PŪV apimtis ir pobūdį atsisakant 
planuojamos užteršto grunto valymo paslaugų teikimo veiklos. Kadangi PŪV metu atvira 0,6065 ha 
ploto grunto valymo aikštelė yra pagrindinis taršos kvapais šaltinis, dėl kurio maksimali kvapo 
koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 1,0 OUE/m3 ir gali bloginti esamą 
padėtį Dumpių k.  

Todėl PAV Ataskaitoje nėra nagrinėjama užteršto grunto valymo aikštelės eksploatacijos metu 
galimas poveikis aplinkai, kaip tai buvo numatyta PAV programoje.  
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

Skyrius Pavadinimas Lapo Nr. 
1 2 3 

1 skyrius Bendrieji duomenys 12 
1.1 PŪV organizatorius (užsakovas) 12 
1.2 PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) 12 
1.3 PŪV aprašymas 12 
1.4 Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes 13 
1.5 Veiklos vykdymo etapai 14 
1.6 Duomenys apie gaminius 17 
1.7 Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba 17 
1.8 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 19 
1.9 Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus 19 
1.10 Numatomas prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 19 
2 skyrius Technologiniai procesai 20 
3 skyrius Atliekos 30 

4 skyrius 
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

32 

4.1 Vanduo 33 
4.1.1 Informacija apie vietovę 33 
4.1.2 Planuojamas vandens naudojimas 37 
4.1.3 Planuojama vandenų tarša 39 
4.1.4 Galima (numatomas) poveikis vandens telkiniams 42 
4.1.5 Poveikio sumažinimo priemonės 42 
4.1.6 Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai ir kita grafinė informacija 42 
4.2 Aplinkos oras 42 
4.2.1 Informacija apie vietovę 42 
4.2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai 44 
4.2.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė 52 
4.2.4 Poveikio sumažinimo priemonės 57 
4.2.5 Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 58 
4.3 Dirvožemis 58 
4.3.1 Informacija apie vietovę 58 
4.3.2 Galimas (numatomas) poveikis 60 
4.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 60 
4.3.4 Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 61 
4.4 Žemės gelmės 61 
4.4.1 Informacija apie vietovę 61 
4.4.2 Galimas (numatomas) poveikis 64 
4.4.3 Poveikio sumažinimo priemonės 64 
4.4.4 Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 64 
4.5 Biologinė įvairovė 64 
4.5.1 Informacija apie vietovę 64 
4.5.2 Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 70 
4.5.3 Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 70 
4.6 Kraštovaizdis 71 
4.6.1 Informacija apie vietovę 71 
4.6.2 Galimas poveikis ir jo sumažinimo priemonės 71 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

1 SKYRIUS. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. PŪV organizatorius (užsakovas): 

Įmonės pavadinimas UAB „Barocenas“ 
registracijos adresas Kuodžių k., Priekulės sen., LT-96365 Klaipėdos r. sav. 
adresas korespondencijai Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo Direktorius Viktoras Kichtenka 
telefonas, faksas tel./faksas: (8 46) 385 863, mob.: (8 614) 87 751 

1.2. PŪV PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas): 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo Direktorius Marius Šileika 
telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698)  47 300 
el. paštas info@ekosistema.lt 

1.3. PŪV aprašymas 

1. PŪV vietos aprašymas 

UAB „Barocenas“ planuojama vykdyti ūkinė veikla - pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. 
PŪV numatoma vykdyti žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų 
k.v. Bendras žemės sklypų užimamas plotas - 2,2438 ha. UAB „Barocenas“ šiuos žemės sklypus 
nuomojasi iš fizinių asmenų. Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) centrinio duomenų banko 
išrašų kopijos, kuriose pateikiama informacija apie UAB „Barocenas“ nuomojamus sklypus, 
pateikiamos 3 priede. 

PŪV žemės sklypai yra adresu Ketvergių g. 9 ir 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. 
savivaldybėje. Žemės sklypų geografinė - administracinė padėtis nurodyta 1.1 pav. 

UAB „Barocenas“ 2009 metais įvykdė PAV procedūras atliekų saugojimo ir (arba) naudojimo 
veiklai žemės sklype, kurio kad. Nr. 555/0002:270 (iki sklypų apjungimo buvo du žemės sklypai 
kad. Nr. 5552/0002:137 ir 5552/0002:138), sklypo plotas 1,6128 ha. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2009-10-09 raštu Nr. 
(9.14.5.)-LV4-5010 (žiūr. 4 priedą) priėmė sprendimą, kad pareiškiama ūkinė veikla yra leistina 
pasirinktinėje vietoje Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Barocenas“ PŪV žemės sklype, kurio kad. Nr. 555/0002:270 nebuvo 
gavęs leidimo, suteikiančio teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamento 2009-10-09 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 priimtas sprendimas neteko 
galios, todėl atliekų saugojimo ir (arba) naudojimo veikla šioje PAV ataskaitoje vertinama kaip 
naujai planuojama. 
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1.1 pav. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis 

UAB „Barocenas“ numatoma vykdyti PŪV - pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimas 

UAB „Barocenas“ surenka atliekas iš atliekų turėtojų, jas saugo ir perduoda Atliekų tvarkytojų 
valstybės registre (toliau - ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams. Įmonė planuoja įsirengti ir 
eksploatuoti Atliekų saugojimo aikštelę, kurioje numatoma surinkti ir saugoti atliekas, kurios 
įvardijamos 2 skyriuje „Technologiniai procesai“. 

Šios atliekos bus surenkamos iš kitų ūkio subjektų ir atskirai pagal atliekų nomenklatūrą 
sandėliuojamos metalinėse arba platikinėse talpose, kurios bus laikomos atskirame atliekų laikymui 
skirtame sandėlyje. UAB „Barocenas“ šių surinktų ir laikinai saugomų atliekų rūšiavimo ar kitų 
naudojimo ar šalinimo būdų nevykdys. 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelės planas pateiktas 5 priede. 

1.4. Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes 

Ūkinė veikla planuojama žemės sklypuose (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), 
esančiuose Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

PŪV žemės sklypai nėra išvystyti infrastruktūros atžvilgiu. Informacija apie planuojamus 
infrastruktūros sprendimus pateikiama 1.10 poskyryje. VĮ „Registrų centras“ ištraukoje pateiktą 
informaciją apie PŪV vietos gretimybėse esančius objektus žiūr. 6 priede. 

Artimiausios esamos urbanizuotos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 1.2 pav.): 
a) artimiausias objektas - sodyba (adresas nesuteiktas, Dumpių k.) (atstumas 380 m); 
b) sodyba (Ketvergių g. 13, Ketvergių k.) (430 m); 
c) sodyba (adresas nesuteiktas, Ketvergių k.) (560 m); 
d) sodyba (adresas nesuteiktas, Ketvergių k.) (580 m); 
e) artimiausia tankiau apgyvendinta gyvenamoji aplinka - Spengių k. (630 m); 
f) kiek tankiau apgyvendinta gyvenamoji aplinka - Kaspariškių k. (1050 m). 
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Artimiausios esamos urbanizuotos pramoninės teritorijos (žiūr. 1.3 pav.): 
a) artimiausias objektas - UAB „Toksika“ pavojingų atliekų aikštelė (Ketvergių g. 11, Dumpių 
k.) (ribojasi (gretimybė)); 
b) AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo dumblo aikštelė (Dumpių k.) (25 m); 
c) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamas Klaipėdos regioninis 
buitinių atliekų sąvartynas (Ketvergių g. 2, Dumpių k.) (50 m); 
f) AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo padalinys (Dumpių k.) (200 m). 

Rekreacinių ir visuomeninės paskirties urbanizuotų teritorijų 1 km spinduliu aplink PŪV vietą nėra. 
PŪV nedarys neigiamo poveikio planuojamoms teritorijoms. Planuojamos teritorijos yra nutolusios 
pakankamu atstumu nuo PŪV žemės sklypų, artimiausia planuojama teritorija yra nutolusi 400 m 
atstumu. PŪV žemės sklypo padėtis planuojamų teritorijų atžvilgiu pateikta 7 priede. 

1.5. Veiklos vykdymo etapai 

Etapai Etapo pavadinimas Planuojamas įvykdymo terminas 
I Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas 2017 m. III-2019 m. II ketvirčiai 

II 
Projekto rengimas, statybą leidžiančio dokumento 
gavimas 

2018 m. III-IV ketv. 

III Statybos darbų vykdymas 2019 m. III-2020 m. II ketv. 
IV PŪV pradžia 2020 m. III ketvirtis 

PAV proceso sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais: 

PŪV neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas. PŪV numatoma pradėti vykdyti 2019 m. 
Atlikus PAV procedūras, bus rengiami suplanuotų objektų statybos projektai, vykdomi statybos 
darbai ir pradedama objektų eksploatacija. Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą dėl 
PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, bus galima 
suderinti suplanuotų objektų statybos projektus, gauti privalomus statybas leidžiančius dokumentus 
ir pradėti jų statybą ar įrengimą. 

 
1.2 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu 

(Šaltinis: Adresų ir Nekilnojamojo turto registrai, duomenų tvarkytojas - VĮ Registrų centras) 
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1.3 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių urbanizuotų pramoninių teritorijų atžvilgiu 

(Šaltinis: STK, duomenų tvarkytojas - VSTT prie LR AM). 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, 206 punktu, pavojingų atliekų laikinojo saugojimo 
aikštelėms nustatyta 500 metrų normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ) iki 
gyvenamųjų sodybų ir kvartalų.  

Atsižvelgiant į tai, kad į PŪV nustatytos normatyvinės SAZ ribas patenka dvi gyvenamosios 
sodybos (žiūr. 1.2 pav.), vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 
38-39 ir 41 punktais, normatyvinės SAZ ribos turi būti sumažintos atliekant PVSV. 

PAV ataskaitos sudėtyje atlikus PVSV ir parengus PAV ataskaitą, joje bus pagrįstas PŪV numatytų 
normatyvinių SAZ ribų sumažinimas - už SAZ ribų PŪV nekels rizikos aplinkai ir visuomenės 
sveikatai. UAB „Barocenas“ PŪV poveikis aplinkai neviršys teisės aktais reglamentuojamų teršalų 
ribinių verčių gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai už įmonei nustatytos SAZ ribų. 

Teritorijų planavimo dokumentai, įtakojantys PŪV: 

PAV ataskaitos rengimo metu PŪV vietoje galiojo šie teritorijų planavimo dokumentai, galintys 
daryti įtaką PŪV: 

 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos r. 
savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano sprendiniai. 

 Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos 
rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“; 

 Klaipėdos apskrities (Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų, Klaipėdos, Palangos 
miestų ir Neringos savivaldybių) miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011-02-19 įsakymu Nr. D1-150; 

Visi planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai nurodyti 8 priede. 
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Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai 
PŪV metu numatomos vykdyti veiklos atitinka Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano, 
patvirtinto Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius. Bendrojo plano 
sprendinių (bendrojo plano brėžinių ištraukas su pažymėta PŪV vieta žiūr. 9 priede): 

a) Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje PŪV vietoje suplanuotos Kitos paskirties 
žemės, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologinės inžinerijos objektų sklypai (indeksas K(S)S); 

b) Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialinės infrastruktūros brėžinyje PŪV vietoje suplanuota 
Kitų teritorijų zona - žemės ūkio teritorija; 

c) Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinyje PŪV 
vieta patenka į Kraštovaizdžio natūralumo apsaugos Geoekologinių takoskyrų zoną - čia turi 
būti grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai; 

d) Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje PŪV teritorija 
priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas yra mažas. 
Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių 
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetinė rekreacijos vystymo 
kryptis - bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - pažintinė 
ir verslinė rekreacijos; 

e) Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinyje PŪV vieta pažymėta kaip 
žemės ūkio teritorija. 

Pažymėtina, kad PAV ataskaitos rengimo metu Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas yra atnaujinamas (koreguojamas). 

Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniai 

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, kuris tikslina 
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius PŪV vietoje, planuojami žemės 
sklypai patenka į gamybinio/technologinio prioriteto technogeninio ir ekologinės apsaugos gamtinio 
kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas GTK 1.1/EGK 1.2). Ištrauką iš Klaipėdos r. savivaldybės 
kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano žiūr. 1.4 pav. 

PŪV atitinka tikslinės teritorijos naudojimo ir apsaugos požymio GTK 1.1 apibrėžiamas veiklas. 

Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniai 

Pagal Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemą, planuojama teritorija nei į esamas miškais 
apaugusias teritorijas, nei į prioritetinius plotus, kur miško sodinimas leistinas ar siūlomas, 
nepatenka (ištrauką iš Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės miškų tvarkymo schemos 
brėžinio žiūr. 1.5 pav.). Pažymėtina, kad PAV ataskaitos rengimo metu Klaipėdos apskrities miškų 
tvarkymo schema yra atnaujinama (koreguojama). 

Vyraujantys teritorijos naudojimo ir apsaugos požymiai - GTK 1.1., EGK 1.2: 
Kraštovaizdžio tipo 

indeksas 
Reglamentų 

indeksas 
Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai 

GTK 1 
Gamybinio ir 
technologinio 
prioriteto 
kraštovaizdis 

GTK 1.1 - 
intensyvaus 
pritaikymo 
gamybinis 
pramoninis 

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, 
terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Pramonės 
rajonų, LEZ teritorijos. Ekstensyviai arba intensyviai 
technogenizuojamos aplinkos reglamentų technologinis 
kraštovaizdis. 

EGK 1 
Ekologinės 
apsaugos prioriteto 
gamtinio 
kraštovaizdžio 
sklypai 

EGK 1.2 - 
atkuriančios 
apsaugos 

Atkuriančios apsaugos ekologinės apsaugos gamtinio 
kraštovaizdžio sklypuose numatomas miškingo kraštovaizdžio 
struktūros atkūrimas ir miškų gausinimas. Čia turi vyrauti 
ekosistemų apsaugos II A grupės (draustinių miškai; saugomų 
gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių 
sklypų miškai) miškai. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir 
atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu. 
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1.6. Duomenys apie gaminius (produkciją) 

UAB „Barocenas“ PŪV metu produkcija nebus gaminama. Planuojamoje atliekų saugojimo 
aikštelėje atliekos bus tik laikinai saugojamos (be papildomo apdorojimo). 

1.7. Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba 

Elektros energija bus naudojama administracinių patalpų šildymui, teritorijos apšvietimui ir 
technologiniams įrenginiams (pvz., siurbliams). 
Dyzelinas naudojamas atliekų transportavimui. Atliekų krovimui ir transportavimui naudojamos 
krovininės mašinos. 
Benzinas ir suskystintos dujos naudojamos įmonės administracijos personalo transporto poreikiams 
tenkinti. Šiam tikslui naudojami 4 lengvieji automobiliai. 

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.PŪV metu reikalingi energetiniai ištekliai 
ir jų kiekiai pateikti 1.1 lentelėje. 

Kuro ir energijos vartojimas 1.1 lentelė 
Energetiniai ir 

technologiniai ištekliai 
Matavimo vnt. (t, m3, 

kWh ir kt.) 
Sunaudojamas kiekis per 

metus 
Išteklių gavimo šaltiniai 

1 2 3 4 

Elektros energija kWh/m 32620 
ESO elektros 

skirstomieji tinklai 
Dyzelinas t/m 22 Bus perkama degalinėse 
Benzinas t/m 5 Bus perkama degalinėse 

Suskystintos naftos dujos t/m 1 Bus perkama degalinėse 
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1.4 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo 

plano Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinio 
(Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos tinklapis http://www.tpdris.lt.) 

 
1.5 pav. Ištrauka iš Klaipėdos apkrities Klaipėdos rajono savivaldybės miškų tvarkymo schemos 
(Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos tinklapis http://www.tpdris.lt.) 
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1.8. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 

PŪV metu numatomos naudoti šios žaliavos- cheminės medžiagos: 

PŪV metu bus naudojami tik naftos produktų sorbentai. Sorbentai bus naudojami atsitiktiniams 
išsiliejimams surinkti. 

1.2 ir 1.3 lentelėse pateikiami duomenys apie PŪV metu naudojamas žaliavas-chemines medžiagas 
bei jų saugojimą. 

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 1.2 lentelė 

Žaliavos, cheminės medžiagos ar 
preparato pavadinimas 

Kiekis per 
metus, 

t/m 

Cheminės medžiagos ar preparato 
klasifikavimas ir ženklinimas 

kategorija pavojaus nuoroda rizikos frazės 
Naftos sorbentai 0,09    

Žaliavų ir papildomų cheminių medžiagų ar preparatų saugojimas 1.3 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Pavojingos cheminės medžiagos ar 
preparato pavadinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, 
saugomas 
vietoje, t 

Saugojimo būdas 

1. Naftos sorbentai Autotransportas 0,09 
Plastikiniuose maišuose, 
sandėlyje vėsioje vietoje

1.9. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus 

UAB „Barocenas“ savo veikloje neplanuoja naudoti cheminių medžiagų ir preparatų, kurių sudėtyje 
yra tirpiklių, todėl duomenys apie šias chemines medžiagas ir preparatus PAV ataskaitoje 
nepateikiami. 

1.10. Numatomas prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 

PŪV žemės sklypuose šiuo metu nėra statinių bei inžinerinių tinklų.PŪV žemės sklypuose 
numatoma įrengti vandentiekio, nuotekų ir elektros inžinerinius tinklus, privažiavimus prie atliekų 
laikymo sandėlio. 

Geriamas ir darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti reikalingas vanduo bus atvežamas 
plastikinėje taroje. 

PŪV teritorijoje planuojama įrengti artezinį gręžinį iš kurio išgaunamas vanduo bus naudojamas tik 
gamybiams ir ūkio poreikiams bei gaisrų gesinimui. Perspektyvoje vandentiekio sistema gali būti 
prijungta prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. 

Eksploatuojant Atliekų saugojimo aikštelę, susidarys švarios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) 
nuotekos. 

Elektros energiją numatoma naudoti administracinių patalpų šildymui, teritorijos apšvietimui ir 
technologiniams įrenginiams. Elektros energijos tiekimui bus nutiesta kabelių sistema, elektros 
tiekimas numatomas iš AB „ESO“ elektros skirstomųjų tinklų. 

PŪV žemės sklypų dangų, nužymėjimo ir eismo organizavimo, inžinerinių tinklų, sandėlio 
technologinį ir fasadų planus žiūr. 5 priede.  

Teritorijos dalyje, kurioje veikla nebus vykdoma, bus įrengta veja.  
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

2 SKYRIUS. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

UAB „Barocenas“ numatoma vykdyti PŪV - pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kurios 
metu bus saugojamos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Įmonė surenka atliekas iš gyventojų, 
įmonių ir organizacijų, jas sandėliuoja ir perduoda kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelė 

Atliekų saugojimo aikštelės žemės sklype yra projektuojami šie statiniai (Sklypo planą žiūr. 
5 priede):  

1. Sandėlis pavojingoms atliekoms sandėliuoti. Pastate bus įrengtos 2 sandėliavimo ir viena 
perspektyvinė sandėliavimo patalpos, paskirstymo zona, priimamojo patalpa bei sanitarinis mazgas. 
Bendras pastato patalpų plotas - 1443 m2. 

2. Administracinis-buitinis pastatas. Tai konteinerinio tipo, lengvų metalinių konstrukcijų pastatas. 
Bendras pastato plotas yra 53,2 m2. Jame bus įrengta biuro patalpa, poilsio - pavalgymo patalpa, 
tamburas, skalbykla, persirengimo patalpa, dušas ir tualetas. 

3. Skystų pavojingų atliekų sandėliavimo aikštelė. Tai speciali įrengta betoninė aikštelė su visu 
perimetru ją juosiančia apsaugine betonine sienute, betoniniu pagrindu, nutekėjusių produktų 
surinkimo sistema (surinkimo prieduobiu), kurioje numatoma įrengti keturias antžemines talpas. 
Prie talpų numatytos aikštelės, laipteliai jų aptarnavimui, o taip pat perlipimai per asauginę sienutę. 

4. Įmonės teritorijoje numatoma stovėjimo aikštelė 8 krovininiams automobiliams laikyti. 

Vykdant atliekų saugojimo veiklą, UAB „Barocenas“ planuoja įrengti Atliekų saugojimo 
aikštelę, kurioje bus saugomos šios pavojingos ir nepavojingos atliekos: 

03 01 04* 
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

06 04 04* atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 
08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos 
08 01 20 vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 
13 01 04* chlorintosios emulsijos 
13 01 05* nechlorintosios emulsijos 
13 01 09* mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms 
13 01 10* mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms 
13 01 11* sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms 
13 01 12* lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms 
13 01 13* kita alyva hidraulinėms sistemoms 
13 02 04* mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 
13 02 05* mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 
13 02 06* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 
13 02 07* lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 
13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 
13 03 06* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 
13 03 07* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 
13 03 08* sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 
13 03 09* lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 
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13 03 10* kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 
13 04 01* vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys 
13 05 06* naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai 
13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras 
13 07 02* benzinas 
13 07 03* kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) 
13 08 02* kitos emulsijos 
13 08 99* kitaip neapibrėžtos atliekos 
15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės 
15 01 02 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 
15 01 07 stiklo pakuotės 

15 02 02* 
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai 
drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis 

15 02 03 absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 
16 01 13* stabdžių skystis 
16 01 14* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 
16 01 17 juodieji metalai 
16 01 18 spalvotieji metalai 
16 01 19 plastikai 
16 01 20 stiklas 
16 07 08* atliekos, kuriose yra tepalų 
17 02 03 plastikas 
17 02 04* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti 
17 04 02 aliuminis 
20 01 37* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų 
16 01 03 naudotos padangos 

16 02 11* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, 
hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) 

16 02 13* nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 - 16 02 12 
16 02 14 nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 - 16 02 13 
16 02 15* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos 
16 02 16 sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 
16 03 06 organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 

16 05 06* 
laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš 
pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 

16 05 07* 
nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų 
turinčios 

16 05 08* 
nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų 
turinčios 

16 06 01* švino akumuliatoriai 
16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai 
16 06 03* gyvsidabrio baterijos 
16 06 04 šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03) 
16 06 05 kitos baterijos ir akumuliatoriai 
17 06 01* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto 
17 06 03* kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 
17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 
17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 
18 01 01 aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) 
18 01 03* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 

18 01 04 
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., 
tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) 

19 12 04 plastikai ir guma 
20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 
20 01 23* nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 

20 01 33* 
baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar 
akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos  

20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 
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20 01 35* 
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų 
sudedamųjų dalių 

20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 
20 01 37* Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų 
15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos  

15 01 11* 
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų 
medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius 

16 01 21* 
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25 
(kuro ir oro filtrai, amortizatoriai) 

16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 
16 01 07* tepalų filtrai 
Pastaba: 
(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 

Informacija apie atliekų saugomus kiekius ir pavojingumą pateikta 1.4 lentelėje. 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimas 1.4 lentelė 

Atliekų pavadinimas 

Metinis 
tvarkomų 

atliekų kiekis, 
tonomis 

Didžiausias 
saugomas 

kiekis, 
tonomis 

Atliekų pavojingumas 

Skystos alyvų atliekos 1812 

150 

HP14 - ekotoksiškos 
Kuro atliekos (benzinas, dyzelinas, žibalas) 200 HP3 - degiosios 
Naftos ir naftos produktų atliekos 15 HP14 - ekotoksiškos 
Mazuto atliekos 150 HP6 - ūmiai toksiškos 
Aušinamieji skysčiai 10 HP14 - ekotoksiškos 
Stabdžių skystis 3 HP14 - ekotoksiškos 
Lijaliniai vandenys 100 20 HP14 - ekotoksiškos 

Naftos ir naftos produktų atliekos 15 50 
HP14 - ekotoksiškos; 
HP3 - degiosios 

Naftos produktais užterštos pašluostės, popierius, 
pjuvenos, tepaluota plastikinė plėvelė, guma, 
plastmasė, sorbentai. 

180 15 
HP14 - ekotoksiškos; 
HP3 - degiosios 

Tepaliniai amortizatoriai, tepalo, kuro ir oro filtrai 130 
6 

HP14 - ekotoksiškos 
Naftos produktais užteršta metalinė pakuotė 15 HP14 - ekotoksiškos 
Akumuliatoriai ir baterijos 37 3,5 HP8 - ėsdinančios 
Atliekos turinčios gyvsidabrio 10,5 2,1 HP7 - kancerogeninės 
Elektronikos ir elektros įrenginių atliekos su 
pavojingomis medžiagomis 

5 0,5 HP14 - ekotoksiškos 

Metalinės pakuotės su pavojingomis kietomis 
rišamosiomis medžiagomis (pvz. asbestu) 

2,0 0,5 HP7 - kancerogeninės 

Pavojingos dažų-lakų atliekos 50 10 HP14 - ekotoksiškos 
Medienos atliekos su pavojingomis medžiagomis 25 10 HP14 - ekotoksiškos 

Pavojingos laboratorijų atliekos 24 9,5 

HP8 - ėsdinančios; 
HP6 - ūmiai toksiškos; 
HP3 - degiosios; 
HP14 - ekotoksiškos 

Izoliacinės ir statybinės medžiagos ir kitos 
atliekos, turinčios asbesto 

58 24 HP7 - kancerogeninės 

Infekuotos medicininės atliekos 0,5 0,1 HP9 - užkrečiamosios 
Padangos 125 20 Nepavojingos 
Kitos surenkamos nepavojingos atliekos 187 91,8 Nepavojingos 

Surinktų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo (laikymo) technologija: 
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Atliekų saugojimo aikštelėje visos iš kitų ūkio subjektų surinktos atliekos bus tik laikinai laikomos 
(atliekų naudojimo būdas R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) iki kol bus 
priduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Alyvų, žalios naftos, mazuto atliekos, alyvos ir lijaliniai vandenys. Skystos naftos produktų atliekos 
bus sandėliuojamos keturiose talpyklose (3 × 50 m3 talpos ir 1 × 20 m3). Talpyklų parkas bus 
įrengtas pagal naftos produktų sandėliavimui keliamus reikalavimus. Po visa talpyklų parko 
teritorija bus paklota geoplėvelė, teritorija bus apjuosta apsauginiu aptvaru, kurio aukštis 
paskaičiuotas su sąlyga, kad avarijos atveju, talpyklų parke bus sulaikomas didžiausioje talpykloje 
galimas sandėliuoti atliekų tūris. Koncentruotų naftos produktų mišiniai bus laikomi sandėliavimo 
talpyklose, suprojektuotose ir įrengtose vadovaujantis tamsiųjų naftos produktų sandėliavimo 
talpykloms taikomais reikalavimais. Skystos atliekos surenkamos statinėse po 200 litrų arba įmonės 
autocisterna, kurios talpa 11 m3. 

Stabdžių ir aušinimo skysčiai su pavojingomis medžiagomis. Atliekos bus saugomos 200 litrų 
talpos statinėse atskirame konteineryje, sandėlyje. 

Kietos naftos produktais užterštos atliekos sandėliuojamos uždaruose metaliniuose konteineriuose, 
sandėlyje su skysčiams nelaidžia betono danga. 

Akumuliatoriai ir baterijos. Akumuliatorių atliekos bus priimamos su akumuliatorine rūgštimi. 
Atgabenus į surinkimo vietą konteineriai su akumuliatoriais bus pasveriami. Svėrimo duomenys 
registruojami akumuliatorių/baterijų pirkimo žurnale, lydraštyje ir vėliau išrašoma sąskaita-faktūra 
ir pažyma dėl akumuliatorių/baterijų priėmimo. Konteineriai - sandarūs, su plastikiniais dangčiais, 
atsparūs atmosferos poveikiui. Konteinerių dugne įrengtos angos elektrolito išleidimui. Konteineriai 
sandėliuojami uždarame sandėlyje. 

Naudotos padangos. Padangos krautuvu arba rankiniu būdu bus perkraunamos į uždarą sandėlį, 
kuriame saugomos rietuvėse. 

Pavojingos elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) atliekos. Atliekos bus sandėliuojamos 
paženklintuose uždaruose metaliniuose konteineriuose, kurie saugomi uždarame sandėlyje. 
Sandėlyje numatyta betono danga. Transportavimui naudojami sunkvežimiai sertifikuoti pagal ADR 
(ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių gabenimų keliais, 1959) reikalavimus. 

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio. Atliekos bus saugomos tvirtose 
kartoninėse dėžėse arba uždaruose konteineriuose ir sandėliuojamos atskiroje sandėlio patalpoje. 

Naftos produktais užteršta metalinė pakuotė, tepalo, kuro ir oro filtrai, tepaliniai amortizatoriai. 
Visos šios atliekos bus sandėliuojamos atskiruose metaliniuose konteineriuose. 

Pavojingos dažų-lakų atliekos. Kietos ir skystos atliekos bus saugomos atskirose sandariose 
statinėse sandėlyje. UAB „Barocenas“ pirminės atliekų pakuotės neardys ir medžiagų neperpylinės. 

Medienos atliekos su pavojingomis medžiagomis. Atliekos bus saugomos atskirame konteineryje 
sandėlyje. 

Pavojingos laboratorijų atliekos. Kietos ir skystos atliekos bus saugomos atskirose sandariose 
statinėse atskirame konteineryje sandėlyje. UAB „Barocenas“ pirminės atliekų pakuotės neardys ir 
medžiagų neperpylinės. 

Izoliacinės ir statybinės medžiagos ir kitos atliekos, turinčios asbesto. Atliekos bus saugomos 
sandariuose maišuose, atskirame konteineryje sandėlyje. 

Infekuotos medicininės atliekos bus pristatomos tiesiai galutiniam atliekų tvarkytojui. 

Kitos surenkamos nepavojingos atliekos. Vandeninių dažų atliekos, metalo, popieriaus, plastiko, 
gumos, stiklo atliekos, pakuotės, filtravimo medžiagos ir absorbentai, statybinės atliekos ir kitos 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo nepavojingos atliekos bus saugomos 
uždarame sandėlyje atskirose saugojimo zonose. 

Atliekų saugojimo aikštelės ir sandėlio planai pateikti 5 priede. 
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Į pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelę iš kitų subjektų surenkamos atliekos bus 
atsivežamos įmonės sunkiuoju autotransportu - iki 11 vnt. per dieną. Į aikštelė per metus 
nuamtoma atsivežti 3049 t/metus atliekų laikinam saugojimai. Vidutiniškai 12 t. per dieną (kai 
260 darbo dienų). Viena transporto premone vežama apie 10 t. atliekų. Taigi visam kiekiui 
atsivežti vidutiniškai per dieną reiktų 2 vnt. transporto priemonių. Kadangi atliekos bus 
atsivežamos iš kitų ūkio subjektų ir mažesniais kiekiais, priimama jog maksimaliai per dieną į 
aikštelę atvažiuos iki 11 vnt. sunkiojo transporto atvešiančio atliekas ir iki 2 vnt. per dieną 
išvešiančių atliekas. Atliekos, atsižvelgiant į jų tipą bus supakuotos ir išrūšiuotos pagal atliekų 
rūšį (kodus) ir rankiniu būdu arba panaudojant rankinius ar elektrinius krautuvus perkeliamos į 
sandėlį, kur saugomos konteineriuose arba kitaip supakuotos (žr. ankstesniam puslapyje). 
Atliekos saugomos kol prisipildo jų saugojimo talpykla, konteineris arba kol sukomplektuojamas 
jų išvežimas pagal sudarytas sutartis su kitais atliekų tvarkytojais. Surinktų atliekų saugojimo 
laikas neapibrėžiamas. Numatomas išvežamų atliekų transporto srautas iki 2 transporto 
priemonių per parą. Sukauptos atliekos kitiems atliekų tvarkytojams jų tolimesniam tvarkymui 
išvežamos įmonės autotransportu.  

Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. 
D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013; Nr. 77-3901; aktuali redakcija, toliau - TIPK 
taisyklės) 1 priedo 5 punktu „Atliekų tvarkymas“, UAB „Barocenas“ PŪV nereikalingas Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, todėl nereikalingas ir siūlomos technologijos 
(gamybos būdo, įrangos) palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos rūšies geriausius prieinamus 
gamybos būdus (toliau - GPGB) Europos Sąjungoje. 

1.5 lentelėje pateikta informacija apie nepavojingų ir pavojingų atliekų, numatomų laikyti 
aikštelėje, kiekius ir pavojingumą 
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Informacija apie PŪV metu tvarkomas pavojingas ir nepavojingas atliekas 1.5 lentelė 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelėje laikomos atliekos 

Atliekų 
surinkimas, 
saugojimas 

Chlorintosios emulsijos 

1812,0 skystas 

13 01 04* HP14 - ekotoksiškos

3×50 m3 
talpyklos 

100,0 R13 

Nechlorintosios emulsijos 13 01 05* HP14 - ekotoksiškos
Mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms 13 01 09* HP14 - ekotoksiškos
Mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms 13 01 10* HP14 - ekotoksiškos
Sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms 13 01 11* HP14 - ekotoksiškos
Lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms 13 01 12* HP14 - ekotoksiškos
Kita alyva hidraulinėms sistemoms 13 01 13* HP14 - ekotoksiškos
Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva 

13 02 04* 
HP14 - ekotoksiškos

Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva 

13 02 05* 
HP14 - ekotoksiškos

Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 13 02 06* HP14 - ekotoksiškos
Lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

13 02 07* 
HP14 - ekotoksiškos

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 13 02 08* HP14 - ekotoksiškos
Mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti 
alyva, nenurodyta 13 03 01 

13 03 06* 
HP14 - ekotoksiškos

Mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti 
alyva 

13 03 07* 
HP14 - ekotoksiškos

Sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 13 03 08* HP14 - ekotoksiškos
Lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą 
perduodanti alyva 

13 03 09* 
HP14 - ekotoksiškos

Kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva 13 03 10* HP14 - ekotoksiškos
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

10,0 skystas 16 01 14* HP14 - ekotoksiškos 0,2 m3 talpos 2,0 R13 
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 1.5 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atliekų 
surinkimas, 
saugojimas 

Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai 3,0 

skystas 

13 05 06* HP14 - ekotoksiškos

talpykla 50 R13 

Mazutas ir dyzelinis kuras 150,0 13 07 01* 
HP14 - ekotoksiškos

HP3- degiosios 

Benzinas 
200,0 

13 07 02* 
HP14 - ekotoksiškos

HP3- degiosios 

Kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) 13 07 03* 
HP14 - ekotoksiškos

HP3- degiosios 
Kitos emulsijos 

12,0 
13 08 02* HP14 - ekotoksiškos

Kitaip neapibrėžtos atliekos 13 08 99* HP14 - ekotoksiškos
Stabdžių skystis 3,0 skystas 16 01 13* HP14 - ekotoksiškos 0,2 m3 talpos 1,0 R13 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

10,0 skystas 16 01 14* HP14 - ekotoksiškos 0,2 m3 talpos 2,0 R13 

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

205,0 kietas 

15 02 02* HP14 - ekotoksiškos

konteineris 25,0 R13 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių 
plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

03 01 04* HP14 - ekotoksiškos

Stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti 

17 02 04* HP14 - ekotoksiškos

Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų 20 01 37* HP14 - ekotoksiškos
Atliekos, kuriose yra tepalų 16 07 08* HP14 - ekotoksiškos
Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų 
pavojingų cheminių medžiagų, atliekos 

50,0 
kietas, 
skystas 

08 01 11* HP14 - ekotoksiškos talpos 10,0 R13 

Švino akumuliatoriai 

32,0 

kietas, 
skystas 

16 06 01* HP8 - ėsdinančios 

konteineris 2,5 R13 
Nikelio-kadmio akumuliatoriai 

kietas 

16 06 02* HP14 - ekotoksiškos
Gyvsidabrio baterijos 16 06 03* HP14 - ekotoksiškos
Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 
16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose 
yra tos baterijos 

20 01 33* HP14 - ekotoksiškos

 



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 27 
 

 1.5 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai  

Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atliekų 
surinkimas, 
saugojimas 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų 
dalių1 

5,0 kietas 

20 01 35* HP14 - ekotoksiškos

konteineris 0,5 R13 

Nebenaudojama įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių 

20 01 23* HP14 - ekotoksiškos

Nebenaudojama įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, 
hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) 

16 02 11* HP14 - ekotoksiškos

Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų 
dalių2, nenurodytų 16 02 09 - 16 02 12 

16 02 13* HP14 - ekotoksiškos

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos 

16 02 15* HP14 - ekotoksiškos

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio 

10,0 

kietas 

20 01 21* HP7 - kancerogeninės

konteineris 

2,0 R13 

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0,5 06 04 04* HP7 - kancerogeninės 0,1 R13 
Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių 
arba kurios yra jomis užterštos 

15,0 15 01 10* HP14 - ekotoksiškos

6,0 R13 Kuro ir oro filtrai 
130,0 

16 01 21* HP14 - ekotoksiškos
Tepalų filtrai 16 01 07* HP14 - ekotoksiškos
Amortizatoriai 16 01 21* HP14 - ekotoksiškos
Popieriaus ir kartono pakuotės 4,0 kietas 15 01 01 - konteineris 5,0 R13 
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 2,0 kietas 15 01 02 - konteineris 3,0 R13 

Stiklo pakuotės 2,0 kietas 15 01 07 - konteineris 1,0 R13 

                                                           
1 Elektros ir elektronikos įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, dienos 

šviesos lempų stiklas ir kitas aktyvintas stiklas ir pan. 
2 Elektros ir elektroninės įrangos pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 ir pažymėtų pavojingais; gyvsidabriniai jungikliai, 

elektroniniai vamzdeliai ir kitas aktyvintas stiklas ir pan. 
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 1.5 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso 

pavadinimas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą

Pavoingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atliekų 
surinkimas, 
saugojimas 

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

60,0 kietas 15 02 03 - talpose 10,0 R13 

Juodieji metalai 10,0 kietas 16 01 17 - konteineris 15,0 R13 
Spalvotieji metalai 1,0 kietas 16 01 18 - konteineris 3,0 R13 
Aliuminis 1,0 kietas 17 04 02 - konteineris 2,0 R13 
Plastikai 0,5 kietas 16 01 19 - 

konteineris 
2,0 R13 

Plastikas 1,0 kietas 17 02 03 - 2,0 R13 
Stiklas 0,5 kietas 16 01 20 - konteineris 2,0 R13 
Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 4,0 kietas 16 01 22 - konteineris 5,0 R13 
Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03) 

5,0 kietas 
16 06 04 - 

konteineris 1,0 R13 Kitos baterijos ir akumuliatoriai 16 06 05 - 
Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 20 01 34 - 
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 
01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

15,0 kietas 

20 01 36 - 

konteineris 1,5 R13 Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 - 16 02 13 16 02 14 - 
Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, 
nenurodytos 16 02 15 

16 02 16 - 

Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 
08 01 19 

10,0 
kietas, 
skystas 

08 01 20 - talpos 5,0 R13 

Naudotos padangos 125,0 kietas 16 01 03 - konteineris 20,0 R13 
Laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių 
cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių 
medžiagų arba jų turinčios 

2,0 

kietas, 
skystas 

16 05 06* 
HP8 - ėsdinančios;

HP6 - ūmiai toksiškos;
HP3 - degiosios; 

HP14 - ekotoksiškos

statinėse, 
konteinery-

je 

0,5 

R13 Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš 
pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 

2,0 16 05 07* 3,0 

Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš 
pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios 

20,0 16 05 08* 6,0 
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 1.5 lentelės tęsinys 

Technologinio 
proceso pavadinimas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai  Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą

Pavojingumas Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atliekų surinkimas, 
saugojimas 

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto 4,0 

kietas 

17 06 01* HP7 - kancerogeninės
maišuose, 

konteinery-
je 

8,0 

R13 
Kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų 
cheminių medžiagų arba jų turinčios 

4,0 17 06 03* HP7 - kancerogeninės 8,0 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 50,0 17 06 05* HP7 - kancerogeninės 8,0 
Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, 
kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų 
(pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius 

2,0 kietas 15 01 11* HP7 - kancerogeninės konteineris 0,5 R13 

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

40,0 
kietas 

17 09 04 - konteineris 20,0 R13 

Aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) 0,5 18 01 01 - statinėse 0,2 R13 

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 

0,5 kietas 18 01 03* HP9 - užkrečiamosios

maišuose, 
statinėse, 
konteiner-

yje 

0,1 R13 

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., 
tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai) 

0,5 
kietas 

18 01 04 - 

maišuose, 
statinėse, 

konteinery-
je 

0,1 R13 

Plastikai ir guma 25,0 19 12 04 - konteineris 5,0 R13 
Pastabos: 

(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 
2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

3 SKYRIUS. ATLIEKOS 

UAB „Barocenas“ planuoja įrengti pavojingų ir kitų atliekų saugojimo aikštelę, kurioje bus 
saugomos šios atliekos - akumuliatoriai, dienos šviesos lempos, elektronikos ir elektros įrenginių 
atliekos su pavojingomis medžiagomis, naudotos padangos, skystų alyvų atliekos, naftos produktais 
užterštos pašluostės, popierius, pjuvenos, tepaluotos plastikinės plėvelės, guma, plastmasė, 
sorbentai, žalios naftos, kuro (benzino, dyzelino, žibalo) ir mazuto atliekos, tepalinių amortizatorių, 
tepalo, kuro ir oro filtrų, naftos produktais užterštos metalinės pakuotės, laboratorijų, gydymo 
įstaigų atliekos, atliekos turinčios asbesto, gyvsidabrio, kurios bus surenkamos iš gyventojų, įmonių 
ir organizacijų, laikomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams. 

Aikštelės veiklos metu susidarys sekančios atliekos: 
 Talpyklų valymo atliekos (19 12 11*). Šios atliekos susidarys valant keturias atliekų 

saugojimo aikštelės talpyklas, keičiant jose laikomas atliekas). Talpyklų valymo naftuotos 
atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams. 

 Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai (13 05 06*) - paviršinių nuotekų 
valymo įrenginiais sugaudytas naftos produktų mišinys, kuris perduodamas kitiems atliekų 
tvarkytojams. 

 Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (13 05 08*) tai 
paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarysiantis naftos produktais užterštas šlamas, 
kuris bus perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams. 

 naftos produktais užterštas sorbentas (15 02 02*) (atliekos susidarys įvykus atsitiktiniams 
naftos produktų nutekėjimams). 

 mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) (atliekos susidarys technologinių procesų metu ir 
darbuotojų fiziologinių poreikių tenkinimo metu). 

 dienos šviesos lempos (20 01 21*) (atliekos susidarys eksploatuojant patalpų ir Atliekų 
saugojimo aikštelės teritorijų apšvietimo sistemas). 

Radioaktyviųjų atliekų į Atliekų saugojimo aikštelę priimti ir tvarkyti nenumatoma. Atvežus 
tokias atliekas į UAB „Barocenas“ PŪV teritoriją, jos nebus priimamos, apie šį faktą informuojant 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą. 

Visos eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus perduodamos pagal sutartis atliekas 
tvarkančioms ir/ar transportuojančioms įmonėms, kurios registruotos Lietuvos Respublikos Atliekų 
tvarkytojų valstybės registre (toliau - ATVR) ir turi teisę (aplinkosauginius leidimus, licencijas ar 
kitus privalomus dokumentus, leidžiančius užsiimti atliekų tvarkymo veikla) tvarkyti atitinkamas 
atliekas. PŪV metu privalo būti vedama atliekų susidarymo apskaita, laikomasi Atliekų tvarkymo 
įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3016; aktuali redakcija) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų. 

PŪV objektų statybos ir įrengimo metu gali susidaryti tam tikri kiekiai statybinių ir griovimo 
atliekų. Šiame etape prognozuoti susidarysiančių atliekų kiekius yra sudėtinga. Statybinių ir 
griovimo atliekų kiekiai gali būti detalizuoti statybos bei įrengimo etapuose. Minėtos atliekos bus 
tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403; aktuali redakcija). 

Informacija apie PŪV metu susidarančias atliekas, jų kiekį, agregatinį būvį, saugojimą objekte bei 
numatomus atliekų tvarkymo būdus pateikiama 3.1 lentelėje.  
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Informacija apie PŪV metu susidarančias atliekas, jų kiekį, agregatinį būvį, saugojimą objekte bei numatomus atliekų tvarkymo būdus 3.1 lentelė 

Technologinio 
proceso pavadinimas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai pavadinimas 
kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t t/dieną t/metus 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

Atliekų saugojimo 
aikštelė 

Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) 
apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų 

1,0 2,0 kietas 19 12 11* 
(3 × 50 m3 ir 1 

× 20 m3) 
talpyklos 

-1 

Perduodamos 
kitiems 
atliekų 

tvarkytojams 

Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai 0,1 0,1 skystas 13 05 06* 
Nuotekų 
valymo 
įrenginiai 

-1 

Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių 
kietosios medžiagos 

0,2 0,2 pasta 13 05 08* 
Nuotekų 
valymo 
įrenginiai 

-1 

Buitinė veikla 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis (panaudoti naftos 
gaudyklės filtrai) 

0,02 0,5 kietas 15 02 02* Konteineris -2 
Perduodamos 
kitiems atliekų
tvarkytojams Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
- 0,002 kietas 20 01 21* Konteineris -2 

Mišrios komunalinės atliekos 0,01 3,0 kietas 20 03 01 Konteineris 0,5 
Pastabos: 

1 - Susidaranęios atliekos nebus saugomas, o tiesiai, iš jų susidarymo vietos, priduodamas kitiems atliekų tvarkytyojams. 
2 - Buitinės veiklos metu susidarančios atliekos perkeliamos į Atliekų saugojimo aikštelės konteinerius, kuios laikomos kartu su iš kitų ūkio subjektų surinktomis atliekomis.  
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

4 SKYRIUS. PŪV GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR 
POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

Skyrius Pavadinimas Lapo Nr. 
1 2 3 

4 skyrius 
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

32 

4.1 Vanduo 33 
4.1.1 Informacija apie vietovę 33 
4.1.2 Planuojamas vandens naudojimas 37 
4.1.3 Planuojama vandenų tarša 39 
4.1.4 Galima (numatomas) poveikis vandens telkiniams 42 
4.1.5 Poveikio sumažinimo priemonės 42 
4.1.6 Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai ir kita grafinė informacija 42 
4.2 Aplinkos oras 42 
4.2.1 Informacija apie vietovę 42 
4.2.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai  44 
4.2.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė 52 
4.2.4 Poveikio sumažinimo priemonės 57 
4.2.5 Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 58 
4.3 Dirvožemis 58 
4.3.1 Informacija apie vietovę 58 
4.3.2 Galimas (numatomas) poveikis 60 
4.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės 60 
4.3.4 Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 61 
4.4 Žemės gelmės 61 
4.4.1 Informacija apie vietovę 61 
4.4.2 Galimas (numatomas) poveikis 64 
4.4.3 Poveikio sumažinimo priemonės 64 
4.4.4 Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 64 
4.5 Biologinė įvairovė 64 
4.5.1 Informacija apie vietovę 64 
4.5.2 Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 70 
4.5.3 Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 70 
4.6 Kraštovaizdis 71 
4.6.1 Informacija apie vietovę 71 
4.6.2 Galimas poveikis ir jo sumažinimo priemonės 71 
4.6.3 Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, žemėlapiai 72 
4.7 Socialinė ekonominė aplinka 74 
4.7.1 Informacija apie vietovę 74 
4.7.2 Galimas (numatomas) poveikis 77 
4.7.3 Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 77 
4.8 Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas 78 
4.9 Visuomenės sveikata 80 
4.9.1 Bendra informacija 80 
4.9.2 Galimas poveikis visuomenės sveikatai 87 
4.9.3 Sanitarinės apsaugos zonos formavimas 96 
4.9.4 Galimas (numatomas) poveikis darbuotojų sveikatai 99 
4.9.5 Poveikio sumažinimo priemonės 99 
4.9.6 Skyriaus „Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai 99 
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PAV ataskaitoje aprašytas ir išanalizuotas PŪV galimas poveikis aplinkai. Nagrinėjamas bet koks 
(tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis, laikinas, negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ar 
neigiamas ir kt.) reikšmingas poveikis, apibūdinami poveikio prognozavimo ir įvertinimo metodai. 
Galimas neigiamas ar teigiamas poveikis gamtinei ir antropogeninei aplinkai išreikštas kiekybiškai. 
Ataskaitoje taip pat pateikiamas priemonių, numatytų neigiamo poveikio aplinkai prevencijai 
(išvengimui), sumažinimui ar kompensavimui, aprašymas ir analizė. Šios priemonės nurodomos 
kiekvieno aplinkos komponento, kuriam PŪV gali turėti neigiamą poveikį, atveju. 

4.1. VANDUO 

4.1.1. Informacija apie vietovę 

Artimiausias PŪV vietai vandens telkinys - D-2 upelis (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 
17010721), kuris nuo PŪV vietos yra nutolęs 440 m atstumu. 1000 m atstumu nutolęs S-3 upelis 
(20010360), 1120 m atstumu nutolęs Kalvių karjeras (17060007). Visiems šiems vandens telkiniams, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinio 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2001, Nr. 95-3372; aktuali redakcija), nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos 
juostos ir zonos. 

Minėti upeliai ir karjeras bei jiems nustatytos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių 
apsaugos juostos su nurodytais atstumais nuo PŪV vietos pažymėti UETK duomenų ištraukoje, 
pateikiamoje 4.1 pav. 

 
4.1 pav. Šalia numatomos sodybvietės esančių vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų schema 
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(Šaltinis: Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras, duomenų tvarkytojas - Aplinkos apsaugos agentūra). 

Informacija apie paviršinius vandens telkinius 

Kalvių žvyro karjeras - dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys, esantis Klaipėdos r. sav. 
teritorijoje. Tvenkinys susiformavo gruntiniams vandenims užpildžius išeksploatuotą žvyro karjerą. 
Minėtas vandens telkinys priklauso Nemuno upių baseinų rajonui, Nemuno upės baseinui, Minijos 
upės pabaseiniui. Bendras karjero plotas 48,4 ha. 

Kalvių karjere įsteigta saugoma teritorija - Kalvių atkuriamasis sklypas. Teritorijos plotas - 36,74 ha, 
tačiau bendras žvyro karjero plotas yra didesnis ir siekia 50 ha. Kalvių atkuriamojo sklypo ribos 
pilnai sutampa su Kalvių karjero paukščių apsaugai svarbios teritorijos (toliau - PAST) ribomis. 
Paukščių apsaugai svarbi teritorija skirta ES svarbos paukščių rūšies - upinės žuvėdros (Sterna 
hirundo) apsaugai. 

D-2 upelis yra Ditupės upelio 1 eilės intakas, Minijos 2 eilės intakas. 

S-3 upelis yra Smeltalės upelio 1 eilės intakas. 

Minėti upeliai neįeina į saugomomų teritorijų sudėtį ir daugiau informacijos apie juos nepateikiama. 

Artimiausios eksploatuojamos ir/ar išžvalgytos geriamojo gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės 
pažymėtos bei atstumai iki jų nuo PŪV vietos nurodyti 4.2 pav.: 

 Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietė 2662 (Dumpių k., Dovilų sen.; 675 m); 
 Mickų gėlo vandens vandenvietė 4363 (Mickų k., Priekulės sen.; 1930 m); 
 Ketvergių gėlo vandens vandenvietė 4274 (Ketvergių k., Dovilų sen.; 2480 m); 
 Rokų gėlo vandens vandenvietė 4189 (Rokų k., Priekulės sen.; 3550 m). 

 
4.2 pav. PŪV vietos padėtis gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių atžvilgiu. 
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Duomenys apie požeminį vandenį PŪV vietoje 

PŪV vieta pagal požeminio vandens baseinų pasiskirstymą priklauso viršutinės-apatinės kreidos 
(toliau - VAK) baseinui (kodas LT004001100) (žiūr. 4.3 pav.). Baseino plotas 8388,3 km2. Baseinas 
produkuoja iki 74722 m3 požeminio vandens per dieną. Minėto baseino išteklių kiekio ir kokybės 
būklė - gera. 

VAK požeminio vandens baseiną (toliau - PVB) sudaro trys pagrindiniai spūdiniai vandeningieji 
sluoksniai - kelovėjo (J3cl2), viršutinės kreidos (K2), bei conomanio-apatinės kreidos (K2cm+K1). 
Kelovėjo vandeningasis sluoksnis yra paplitęs šiaurinėje VAK PVB dalyje, vyraujantis storis - 
nedidelis ir siekia 7-12 m, tik ties Gargždų vandenviete ir 5-6 km atstumu į pietus nuo jos 
vandeningųjų darinių storis padidėja iki 25-30 m. Vandenį talpina smulkus smėlis, smiltainis, 
pasitaiko mergelio. Vandeningojo sluoksnio filtracinės savybės prastos. 

Viršutinės kreidos (K2) vandeningasis sluoksnis yra sudarytas daugiausia iš karbonatinių uolienų. 
Centrinėje ir pietinėje VAK PVB dalyje vandenį talpina minkšta kreida, o vakarų link didėja 
terigeninės medžiagos (molingo mergelio, aleurito) kiekis. Vidutinis vandeningojo sluoksnio 
efektyvus storis - apie 40 m. Šio vandeningojo sluoksnio filtracinės savybės yra gana prastos. 

Cenomanio-apatinės kreidos (K2cm+K1) vandeningajame sluoksnyje požeminį vandenį talpina 
glaukonitingos terigeninės uolienos, kurių vidutinis storis 15-20 m. Kaip ir viršutinės kreidos 
vandeningasis sluoksnis cenomanio-apatinės kreidos dariniai pasižymi gana prastomis filtracinėmis 
savybėmis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio 
vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654), viršutinės-apatinės 
kreidos baseinas priskiriamas Nemuno upių baseinų rajonui (toliau - Nemuno UBR). Nemuno UBR 
gruntinis vanduo slūgso 10-30 m gylyje. Gruntinio vandens technogeninė apkrova PŪV vietoje yra 
labai ženkli. Vidutinė nitratų (NO3

-) koncentracija gruntiniame vandenyje - 45,14 mg/l, amonio 
(NH4

+) - 0,211-0,43 mg/l, fosfatų (PO4
3-) - 0,061-0,08 mg/l. 

 
4.3 pav. PŪV padėtis požeminio vandens baseinų atžvilgiu. 
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PŪV teritorija priklauso Nemuno UBR Pajūrio upių baseinui. Duomenys apie gruntinio vandens 
resursus ir požeminio nuotėkio į paviršinio vandens telkinius formavimosi balansą Nemuno UBR 
pateikti 4.1 lentelėje ir 4.4 pav. 

4.1 lentelė 
Gruntinio vandens resursų ir požeminio nuotėkio į paviršinio vandens telkinius formavimosi balansas 

Prietaka Ištaka 

Šaltinis 
Kiekis 

Šaltinis 
Kiekis 

m3/d mm/metai m3/d mm/metai 

Pajūrio upių baseinas 

Infiltracinė mityba 108520 39,53 
Ištaka paviršinio 
vandens telkinių 
slėnių šlaituose 

4410 1,61 

Prietaka iš paviršinio 
vandens telkinių 

14400 5,25 Požeminis nuotėkis 
70050 
(80)** 

25,52 
(0,03)** 

Prietaka iš spūdinių 
sluoksnių 

1770 (80)* 0,64 (0,03)* 
Ištaka į spūdinius 

sluoksnius 
4280 1,56 

Šoninė prietaka - - Šoninis nuotėkis 23350 8,51 

Vandenviečių debitas 22600 8,23 

Iš viso: 124690 45,42 Iš viso: 124690 45,42 
Pastabos: 

* - tame tarpe į paviršinio vandens telkinius; 
** - tame tarpe spūdinio vandens ištaka į paviršinius vandenis per sluoksnį dengiančius vandeniui silpnai laidžius 
darinius. 

 
4.4 pav.Modelinis gruntinio vandens resursų ir požeminio nuotėkio į  

paviršinio vandens telkinius formavimosi balansas Nemuno UBR (mm/metai). 

Pagal hidrogeologinį pasiskirstymą PŪV vieta priklauso Viršutinės jūros (oksfordžio) vandensparai 
(žiūr. 4.5 pav.). Vandenspara yra vandeniui mažai laidus sluosnis, kurį sudaro daugiausia aleuritas, 
molis ir mergelis. 
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4.5 pav. PŪV padėtis pagal hidrogeologinį siskirstymą 

4.1.2. Planuojamas vandens naudojimas 

Atliekų saugojimo aikštelėje vykdomoje veikloje vanduo nebus naudojamas. Vanduo bus 
naudojamas šioms reikmėms: 

1. Geriamasis vanduo. Geriamas vanduo ir vanduo darbuotojų sanitariniams poreikiams tenkint į 
objektą bus atvežamas plastikinėje taroje, iš teritorijoje planuojamo įrengti gręžinio banduo 
šiems poreikiams nebus naudojamas. Sunaudojamo vandens kiekis PŪV metu priklausys nuo 
darbuotojų poreikių ir šiame etape jo galimas suvartojimas nebus numatomas; 

2. Vanduo gamybiniams-buitiniams poreikiams. Gamybiniai-buitiniai poreikiai apima ūkinėms 
reikmėms (patalpų, įrangos plovimui ir pan.) ir gaisrų gesinimui naudojamas vanduo. Vanduo 
bus išgaunamas iš projektuojamų artezinio gręžinio ir vandentiekio sistemos, kuri 
perspektyvoje gali būti pajungta prie centralizuotų Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų. 
Šiam tikslui per metus numatoma suvartoti iki 410 m3 vandens. 

PŪV veikloje bus naudojamas tik požeminis vanduo. Duomenys apie planuojamą įrengti vandens 
gręžinį 4.2 lentelėje. Požeminio vandens gręžinys bei projektuojama vandentiekio linija pažymėta 
Sklypo plane su inžineriniais tinklais (žiūr. 5 priedą). Numatomas objekte suvartoti vandens balansas 
pateikiamas 4.3 lentelėje. 
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Duomenys apie planuojamą įrengti požeminio vandens vandenvietę 4.2 lentelė 
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Pastabos: 
1 - upės baseino rajonas (toliau - UBR), nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-
09-25 įsakymu Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą 
vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467; aktuali redakcija); 
2 - požeminio vandens baseinas (toliau - PVB), nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2003-12-24 įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 
21-654; aktuali redakcija). 

Numatomas vandens paėmimas ir sunaudojimas 4.3 lentelė 
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. 
m3/m m3/d m3/h m3/m m3/d m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Gręžinys 410 1,23 0,05 
Gamybiniai-buitiniai 
poreikiai 

410 1,23 0,05 - - 

Kaip numatyta Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, 
monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir 
likvidavimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-28 
įsakymu Nr. D1-781 (TAR, 2015, Nr. 17064), 21 punktu, planuojamam gręžiniui numatoma 5 m 
vandenvietės apsaugos zona. 
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4.1.3. Planuojama vandenų tarša 

Eksploatuojant Aikštelę susidarys paviršinės ir buitinės nuotekos. 
 Aikštelėje susidarysiančios buitinės nuotekos iš administracinio pastato ir sandėlio kiemo 

tinklais bus nuvedamos į buitinių nuotekų siurblinę NS, iš kurios slėgine linija bus 
nuvedamos į esamą slėginę nuotekų liniją d90. Buitinių nuotekų tarša pagal BDS5 - 250 mg/l. 
Už nuotekų siurblinės, prieš pasijungiant į esamą slėginę liniją suprojektuotas šulinys FS1-2, 
kuriame bus sumontuotas elektromagnetinis debitomatis su visais el. privedimais. Sudarius 
sutartį dėl nuotekų valymo su AB „Klaipėdos vanduo“ už paslaugas bus atsiskaitoma pagal 
debitomačio parodymus. Buitinių nuotekų debitas - 410 m3/metus (vidutiniškai 1,6 m3/parą); 

 Nuo įmonės planuojamų kietųjų dangų teritorijos ploto (0,7400 ha, žr. 5 priedą) paviršinės 
nuotekos bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Po valymo lietaus nuotekos 
išleidžiamas per AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų kolektorių, kuriuo nuotekos 
patenka į Kuršių marias. Vidutinis metinis lietaus nuotekų kiekis 2273 m3/metus. Nuotekos 
valomos 12 l/s našumo naftos gaudyklėje. 

 Gamybinių nuotekų pavojingų ir kitų atliekų saugojimo veikloje nesusidarys. Visose 
gamybinėse patalpose yra projektuojami linijinio tipo trapai su centralizuotomis avarinėmis 
skysčių surinkimo bei neutralizavimo prieduobėmis - rezervuarais, kurie į buitinių nuotekų 
tinklus nepajungiami. 

Vidutinis metinis, maksimalus ir vidutinis paros nuotekų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-
04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, 
Nr. 42-1594; aktuali redakcija) nustatytais reikalavimais: 

, (m3/metus ar kitą ataskaitinį laikotarpį), kur: 

 - faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis).  = 

768 mm;  = 77,2 mm. 

 - paviršinio nuotėkio koeficientas.  = 0,4; 

 - teritorijos (baseino) plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens 
surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha.  = 0,7400 ha; 

 - paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos 
pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas  = 0,85, jei nešalinamas  = 1. 

Wf met. = 10 × 768 × 0,4 × 0,7400 × 1,0 ≈ 2273 m3/metus. 

Wf max.paros = 10 × 77,2 × 0,4 × 0,7400 × 1,0 ≈ 228,5 m3/parą. 

Paviršinėms nuotekoms, susidarančioms pavojingų ir kitų atliekų saugojimo aikštelėje, bus įrengtas 
naftos skirtuvas su integruotu purvo nusodintuvu/smėliagaude. Įrenginio našumas bus parinktas 
techninio projekto rengimo. Nuotekų valymo sistema atitinka nustatytus aplinkosaugos reikalavimus 
nuotekoms tvarkyti. Nuotekos bus valomos įrenginyje iki normų, nustatytų Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. 
D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija). Vidutiniam metiniam paviršinių nuotekų (2273 
m3/metus) kiekiui su paviršinėmis nuotekomis bus išleidžiami į aplinką šie teršalų kiekiai: 
skendinčios medžiagos (SM) - 0,068 t/m; naftos produktai (NP) - 0,011 t/m. 

Išvalytos nuotekos bus išleidžiamas per AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų kolektorių, kuriuo 
nuotekos išleidžiamos į Kuršių marias. Nuotekos valomos įrenginyje iki normų, nustatytų paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 
įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija).  
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Buitinės nuotekos bus nuvedamos į buitinių nuotekų siurblinę NS, iš kurios slėgine linija bus 
nuvedamos į esamą slėginę nuotekų liniją d90. Už nuotekų siurblinės, prieš pasijungiant į esamą 
slėginę liniją, suprojektuotas šulinys FS1-2, kuriame bus sumontuotas elektromagnetinis debitomatis 
su visais el. privedimais. Su AB „Klaipėdos vanduo“ bus atsiskaitoma pagal debitomačio parodymus, 
sudarius su minėta įmone sutartį. 

Duomenys apie nuotekų šaltinius/nuotekų išleistuvus pateikiami 4.4 lentelėje. Planuojamų išleisti 
nuotekų užterštumas išnagrinėtas 4.5 lentelėje. 

Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus 4.4 lentelė 

Nr. 
Priimtuvo 
numeris 

Planuojamų 
išleisti 

nuotekų ir jų 
šaltinio 

aprašymas 
Iš

le
is

tu
vo

 
ti

pa
s/

te
ch

ni
ni

ai
 

du
om

en
ys

 

Išleistuvo 
vietos 

aprašymas 

Didžiausias numatomas išleisti 
nuotekų kiekis 

m3/s m3/h m3/d m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kuršių marios 
Paviršinės 
nuotekos 

Savitakinis 
išvalyto 
vandens 

kolektorius
1,8×2,0 m 

Kuršių marių 
dešinysis 
krantas, 
8,6 km 

- - 228,5 2273 

2. 
AB „Klaipėdos 

vanduo“ 
nuotekų tinklai 

Buitinės 
nuotekos 

Uždari 
tinklai 

Esama 
slėginė linija 

d90 
- - 1,6 410 
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Į gamtinė aplinką planuojamų išleisti paviršinių ir gamybinių nuotekų užterštumas 4.5 lentelė 

Nr. Teršalo pavadinimas 

Didžiausias numatomas nuotekų 
užterštumas prieš valymą 

Didžiausias numatomas ir faktinis numatomas planuojamų išleisti nuotekų 
užterštumas/planuojama aplinkos tarša Numatomas 

valymo 
efektyvumas, 

% 
mom., 
mg/l 

vidut., 
mg/l 

t/d t/m. 
DLK 
mom., 
mg/l 

planuoja-
ma mom., 

mg/l 

DLK 
vidut., 
mg/l 

planuoja-
ma vid., 

mg/l 

DLT 
paros, 

t/d 

planuoja-
ma paros, 

t/d 

DLT 
metų, 
t/m. 

planuojama 
metų, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Skendinčios medžiagos (SM) 200 200 0,046 0,4546 50 50 30 30 0,007 0,007 0,068 0,068 89 

2. Naftos produktai (NP) 50 50 0,011 0,114 7 7 5 5 0,001 0,001 0,011 0,011 98 
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4.1.4. Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 

Poveikis paviršiniam vandeniui nenumatomas - į gamtinę aplinką bus išleidžiamos tik valytos 
nuotekos. Paviršinės nuotekos bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, po valymo 
išleidžiamos per AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų kolektorių. Buitinės nuotekos bus 
perduodamos valyti į šalia PŪV teritorijos esančius AB „Klaipėdos vanduo“ eksploautojamus 
Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginius. Paviršinės nuotekos valomos UAB „Barocenas“ 
numatomuose pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki normų, nustatytų paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 
10-403; aktuali redakcija). Neigiamas poveikis paviršiniam vandeniui nebus keliamas, nes į aplinką 
nevalytos nuotekos nepateks. 

PŪV veikla taip pat nedarys ir poveikio požeminiam vandeniui. Atliekų saugojimo aikštelės dalis, 
kurioje planuojama statyti atliekų saugojimo sandėlį ir skystų atliekų rezervuarus, bus išklota 75 cm 
storio dangos sluoksniu, kurį sudarys šie atskiri sluoksniai: viršutinis asfaltbetonio (4 cm), 
asfaltbetonio pagrindo (10 cm), skaldos pagrindo (15 cm) ir smėlio (46 cm) sluoksniai. Tokiu būdu 
bus išvengta galimo požeminio vandens užteršimo.  

4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės 

Paviršinės nuotekos bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. PŪV neigiamo poveikio 
paviršiniam ir požeminiam vandeniui nedarys, todėl kitos poveikio sumažinimo priemonės 
neplanuojamos. 

4.1.6. Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija 

Projektuojamas požeminio vandens gręžinys, vandentiekio, nuotakynės ir drenažo tinklai pažymėti 
Sklypo plane su inžineriniais tinklais (žiūr. 5 priedą). 

4.2. APLINKOS ORAS 

4.2.1. Informacija apie vietovę 

Lietuva yra vidutinio klimato juostos šiaurinėje dalyje. Vidutinėse platumose vyrauja vakarų oro 
masių pernaša, apimanti visą troposferą ir dalį stratosferos Lietuvos teritorijoje. Per metus į Lietuvą 
jūrinės ir žemyninės kilmės oro masių atslenka beveik po lygiai. Lietuvos klimatas apibūdinamas 
kaip vidutiniškai šaltas, su snieginga žiema. Kritulių iškrinta nemažai visais metų laikais, gausesni 
jie šiltuoju laikotarpiu. Toks klimatas būdingas vidurinei Rytų Europos daliai. Nagrinėjamos 
vietovės vietinis klimato veiksnys yra jūrinio oro pernaša į žemyną. 
Aplinkos oro kokybę vietovėje nulemia rajono geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės, 
tolimosios pernašos, rajono pramonės bei energetinės įmonės ir transporto keliai. Teršalų sklaidai 
Klaipėdos rajono dalyje, kuriame planuojamas objektas numato vykdyti veiklą, sąlygos teršalų 
sklaidai aplinkos ore dėl palyginti lygaus reljefo yra gana geros. Klaipėdos rajone, patenkančiame į 
Pajūrio klimato rajoną, Pajūrio žemumos parajonį, vyrauja šios meteorologinės sąlygos (Lietuvos 
statistikos departamento ir LHMT duomenimis): 

 vidutinė metinė temperatūra +6,3 - +6,7 ºC (Lietuvoje - nuo +5,8 iki +7,6 °C); 
 vidutinė karščiausio mėnesio (liepos) temperatūra +17,0 - +17,5 ºC (Lietuvoje - nuo +16,4 

iki +18,6 °C); 
 vidutinė šalčiausio mėnesio (sausis, vasaris) temperatūra -3,4 - -3,0 ºC (Lietuvoje nuo -1,4 

iki -5,2 °C); 
 vidutinis metinis kritulių kiekis 810 - 820 mm (Lietuvoje - 570-820 mm); 
 saulėtų valandų skaičius metuose - apie 1930; 
 vidutinis sniego dangos storis 19 cm; 
 maksimalus žemės įšalo gylis 120 cm; 
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 vidutinis vėjo greitis 4,5-5 m/s (Lietuvoje - 2,7-6,0 m/s). 

Vidutinis Klaipėdos rajono metinis vėjo greitis Lietuvoje pagal vėjo kryptis pateikiama 
4.6 lentelėje. Klaipėdos vėjų rožė pateikiama 4.6 pav. 

4.6 lentelė 
Klaipėdos rajono vidutinis metinis vėjo greitis (m/s) Lietuvoje pagal vėjo kryptis 1971-2010 m. 
(Šaltinis: Strolytė E., Rimkus E., 2012. Vėjo krypties ir greičio kaita Lietuvoje 1971–2010 metais. 
Geografija, Lietuvos mokslų akademija) 
Vėjo kryptis Š ŠR R PR P PV V ŠV 
Vėjo greitis, m/s 3,2 2,6 3,2 4,2 4,5 5,7 6,0 5,1 

Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Foninio aplinkos 
oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu 
Nr. AV-112 (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija). Foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-13 raštu Nr. (28.3)-A4-
10536 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“, kuriame siūloma modeliuojant oro teršalų aplinkos ore 
sklaidą, teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos 
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis, taip pat prašoma 
įvertinti greta 2 km atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų poveikio aplinkai vertinimo atrankų 
dokumentų numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis. Azoto oksidų, kietųjų dalelių, 
sieros dioksido ir anglies monoksido pažemio koncentracijų skaičiavimuose taip pat prašoma 
įvertinti Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 
koncentracijų vertes (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-13 rašto Nr. (28.3)-A4-10536 „Dėl 
aplinkos oro foninės taršos“ kopiją žiūr. 10 priede). 

 

4.6 pav. Klaipėdos 2011-2015 m. meteorologinių duomenų pagrindu suformuota vėjų rožė 
(Šaltinis: Hidrometeorologinių duomenų bazė, duomenų tvarkytojas - LHMT) 
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4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis 

Eksploatuojant mobilius taršos šaltinius į aplinkos orą išsiskirs šie teršalai: anglies monoksidas 
(CO), azoto oksidai (NOx), lakieji organiniai junginiai (LOJ), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios 
dalelės (KD). Eksploatuojant stacionarius taršos šaltinius, išsiskirs tik LOJ. 

Pavojingų atliekų saugojimo aikštelėje identifikuoti šie stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

 20 m3 užterštų vandenų akumuliacinė talpykla. Eksploatuojant šį objektą į aplinkos orą 
išsiskirs lakieji organiniai junginiai. Lakieji organiniai junginiai išmetami per vieną 
talpyklos alsuoklį. Taršos šaltinis Nr. 001. 

 3×50 m3 koncentruoto naftos produktų mišinio talpyklos. Eksploatuojant šiuos objektus į 
aplinkos orą išsiskiria lakieji organiniai junginiai. Lakieji organiniai junginiai išmetami per 
kiekvienos talpyklos alsuoklį. Taršos šaltiniai Nr. 002-004. 

Užterštų vandenų akumuliacinė talpykla (taršos šaltinis Nr.001) 

Laikant ir perkraunant naftos produktų turinčius vandenis, dėl savaiminio garavimo į aplinkos orą 
išsiskiria lakūs organiniai junginiai (LOJ), kurie patenka į aplinką per talpyklos alsuoklį. 
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija saugant ir pildant užterštus vandenis (LOJ emisija kg/val.) 
paskaičiuota vadovaujantis (Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ различными производствами.,64 psl.): 
Bendras talpyklos tūris - 20 m3. Didžiausias sandėliuojamas užterštų vandenų kiekis 20 m3. 
Talpykla nudažyta šviesiai pilka spalva. Talpykla įrengta su šilumine izoliacija. 
Užteršto vandens padavimo siurblio našumas 80 m3/val. 
Metinis sandėliuojamo vandens kiekis: 100 m3. 
Naftos produktų turinčių vandenų sandėliavimo metu į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų (LOJ) 
kiekis (kg/val.) apskaičiuojamas pagal formulę: 

9
7655)38( 10)]1([)(52,2  KKKKMPVP TXnS  ; kur 

V – perpilamo į talpyklas per metus medžiagos tūris, m3/m; 

)38(SP  - medžiagos sočiųjų garų slėgis prie 38 oC, mm Hg st.; 

Mn – skysčio garų molekulinė masė, g/mol; 
K5X ir K5T – pataisos koeficientai, priklausantys nuo sočiųjų garų slėgio ( )38(SP ) ir garų dujinės 

temperatūros, atitinkamai kai skystis šaltas (6-15 oC) ir kai šiltas (30-40 oC); 
K6 – pataisos koeficientas, priklausantis nuo sočiųjų garų slėgio ir metinio talpyklos papildymo 
skaičiaus; 
K7 – pataisos koeficientas, priklausantis nuo eksploatacijos režimo; 
  - talpyklų dujų surinkimo/valymo efektyvumo koeficientas (vieneto dalimis). 
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Naftos produktų mišinio laikymo metu išsiskiriančių LOJ kiekio apskaičiavimo parametrų 
lentelė 

Parametras Parametro 
reikšmė 

Paaiškinimai 

V 100 m3/m Per metus numatoma perkrauti iki 100 m3/m naftos 
produktų turinčių vandenų.  

)38(SP  64 hPa Laikant, kad naftos produktų mišinio fizinės-cheminės 
savybės tapačios naftos sunkiajai frakcijai (kurenamam 
mazutui), kurio virimo ekvivalentinė temperatūra 113 oC. 

Mn 87 g/mol Laikant, kad naftos produktų mišinio fizinės-cheminės 
savybės tapačios naftos sunkiajai frakcijai (kurenamam 
mazutui), kurio žemutinė virimo temperatūros riba 70 oC. 

K5X 0,17 Laikant, kad mišinio laikymo žemiausia temperatūra bus 
15 oC prie 64 hPa sočiųjų garų slėgio. 

K5T 0,615 Laikant, kad mišinio laikymo aukščiausia temperatūra 
bus 30 oC prie 64 hPa sočiųjų garų slėgio. 

K6 1,26 Laikant, kad metinis talpyklų užpildymo ciklų skaičius 
<12, prie 64 hPa sočiųjų garų slėgio. Koeficiento reikšmė 
taikoma vidutinei klimatinei zonai. 

K7 0,30 Laikant, kad rezervuaras neturi alsuoklių. 
K8 0,5 Laikant, kad mišinys laikomas vidurinėj klimato zonoje 

prie 64 hPa sočiųjų garų slėgio. 
  0 Laikoma, kad talpyklose nėra įrengtos dujų surinkimo ir 

valymo sistemos. 

Apskaičiuojami LOJ išmetimai (kg/val.) sandėliuojant naftos produktų mišinį: 

valkgP /00042,0103,026,1)615,017,0(876410052,2 9   , arba 0,00012 g/s. 

Kadangi naftos produktų turintys vandenys bus sandėliuojami nuolatos (24 val. per parą 365 dienas 
per metus, t.y. - 8760 val/m), tai LOJ išmetimų apimtys per parą: 0,01008 kg/d, per metus: 0,0038 
t/m.  

Naftos produktų turinčių vandenų talpyklos pildymo metu į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų (LOJ) 
kiekis (kg/val.) apskaičiuojamas pagal formulę: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMPVP TXnS  ; kur 

Apskaičiuojami LOJ išmetimai (kg/val.) kraunant naftos produktų mišinį: 

valkgP /00055,0105,0)615,017,0(876410052,2 9   , arba 0,00015 g/s. 
Kadangi vidutinis siurblių (perpumpuojančių naftuotus vandenis) galingumas yra 80 m3/val., tai 
talpyklos pildymo laikas bus 1,25 val./m, o LOJ išmetimų apimtys per metus bus - 0,00069 kg/m 
arba 0,0000007 t/m, 

3x50 m3 koncentruoto naftos produktų mišinio sandėliavimo talpyklos (taršos šaltiniai 
Nr.002-004) 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija saugant koncentruotą naftos produktų mišinį paskaičiuota 
vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-06-25  įsakymu Nr. 193 (LR aplinkos ministro 2007-04-
24 įsakymo Nr. D1-234 redakcija) Lakiųjų organinių junginių, išmetamų į atmosferą saugant ir 
paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika LAND 31-2007/M-11 (toliau - 
Metodika).  
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Didžiausias sandėliuojamas naftos produktų mišinio kiekis 150 m3. Talpyklos nudažytos šviesiai 
pilka spalva. Užpildant talpyklas LOJ išmetimai vyksta per trys alsuoklius su įrengtais vožtuvais. 
Talpyklos įrengtos su šilumine izoliacija. 
Naftos produktų mišinio padavimo siurblio našumas 60 m3/val. 
Metinis sandėliuojamų kuro atliekų kiekis: 263 m3 (200 t/m). 
Teršalų emisija skaičiuojama tik perkraunant ir sandėliuojant kuro atliekas (benzinas, dyzelinas, 
žibalas). Alyvų atliekos priskiriamos nelakiems produktams, todėl teršalų emisija sandėliuojant šias 
atliekas neskaičiuojama. 
Skaičiuojant teršalų emisiją priimta, kad visuose trijuose talpyklose bus sandėliuojamos kuro 
atliekos (benzinas). 

Laikymo-kvėpavimo metu išmetamo LOJ kiekio apskaičiavimas:      

Mėnesinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis N Lmėn apskaičiuojamas pagal formulę: 

dV
T

p

T

p

p

T
MpfKN G

n

n
TmenL 








 

21

5
, 104,4

, kg 

   čia:  
                                       

K - rezervuaro nudažymo koeficientas (žr. Metodikos 2 lentelę); 

ƒ  - produkto garų prisotinimo laipsnis (žr. Metodikos 3 lentelę); 

T - laikomo produkto paviršinė vidutinė mėnesio temperatūra (K) (žr. Metodikos 4 lentelę arba  
remiantis faktiniais meteorologiniais duomenimis priimama lygi vidutinei mėnesio aplinkos 
temperatūrai); 

pT - vidutinis laikomo produkto sočiųjų garų slėgis (hPa) esant produkto paviršinei vidutinei 
mėnesio temperatūrai T (žr. Metodikos 4 lentelę. Benzino atveju, turint benzino garų slėgį 
pagal Reidą (toliau vadinama - RVP), gali būti randamas pagal Metodikos 3 priedo 
nomogramą); 

M  - vidutinė laikomo produkto garų molinė masė (kg/kmol) (žr. Metodikos 4 lentelę); 

pn - slėgis normaliosiomis sąlygomis, lygus 1013 hPa; 

Tn - temperatūra normaliosiomis sąlygomis, lygi 273 K; 

T1 - vidutinė minimali mėnesio garų temperatūra (K). Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 3 
valandos nakties iki 8 valandos ryto)  parenkama iš Metodikos 3 lentelės; 

T2 - vidutinė maksimali mėnesio garų temperatūra (K). Vidutinė vertė (nustatyta laikotarpiui nuo 11 
valandos ryto iki 16 valandos) parenkama iš Metodikos 3 lentelės; 

p - aplinkos vidutinis mėnesio slėgis (hPa), randamas pagal matavimų arba meteorologinius 
stebėjimų duomenis;  

VG - garų virš laikomo produkto tūris (m3), prilyginame talpyklos geometriniam tūriui – 50 m3 
                                                           

NL,mėn = 1,3 · 1 · 4,4 · 10-5 · 700 ·62 · 273/1013 · (3,65 - 3,55) · 50 ·30 = 100,35 kg/mėn. = 0,1004 

t/mėn. 

Vidutinis metinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis NLmet : 

NLmet = NL,mėn · 12 = 1,2048 t/metus 
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Pildymo metu išmetamo LOJ kiekio apskaičiavimas: 
 
Mėnesinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis NPmėn apskaičiuojamas pagal formulę:                                      
     

menTPmen QMp
T

fN   1
1012 3

 ,   kg          

čia: 

f - prisotinimo laipsnis, lygus 0,85; 

T - vidutinė mėnesio paviršinė produkto rezervuare temperatūra (K), apskaičiuojama pagal 
matavimo duomenis arba parenkama iš Metodikos 4 lentelės; 

pT - produkto sočiųjų garų slėgis (hPa), kai produkto temperatūra T (žr. Metodikos 4 lentelę. 
Benzino atveju, turint benzino RVP, gali būti randamas pagal Metodikos 3 priedo 
nomogramą); 

M - vidutinė produkto garų molinė masė (kg/kmol), nustatoma pagal faktinius duomenis arba  
parenkama iš Metodikos 4 lentelės; 

Qmėn - per mėnesį  pripilamo į rezervuarą produkto kiekis (m3/mėn). 7,3 m3/mėn. 

 

N Pmėn = 0,85 · 12 · 10-3 ·1/311 · 700 · 62· 7,3 = 10,4 kg/mėn. = 0,0104 t/mėn. 

Vidutinis metinis laikymo-kvėpavimo metu išmetamas LOJ kiekis NPmet : 

NPmet = NP,mėn · 12 = 0,0104 · 12 = 0,1248 t/metus 

Momentinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis 

 NM,L apskaičiuojamas pagal formulę: 

,
dt

N
N

mL

L
L,M 




310mėn.

     g/s     

čia: 

NLmėn - mėnesinis laikymo rezervuare metu išmetamas LOJ kiekis (kg); 

tL - laikas, per kurį kiekvieną parą vyksta laikymo išmetimai (s). Vidutinis tL = 32400 s  (9 h); 

dm - mėnesio dienų skaičius (vnt.). 

NM,L  = (100,35 · 103 ) /  972000 =  0,10324 g/s 
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Momentinis rezervuaro pildymo metu išmetamas LOJ kiekis  

NM,P apskaičiuojamas pagal formulę: 

,
103

,
P

P
PM t

N
N


 mėn    g/s     

čia: 
NPmėn - mėnesinis pildymo metu išmetamas LOJ kiekis (kg); 

tP - rezervuaro pildymo per mėnesį laikas (s), sąlygojamas  technologinių reikalavimų. 
NM,P = (10,4 · 103 ) /  438 =  23,74429 g/s. 
 

Taršos šaltiniuose Nr.002-004 išmetamų teršalų kiekiai pateikiami lentelėje. 

Taršos 
šaltinis 

Teršalai 
Technologinis 

procesas 
Tarša 

g/s t/metus 

Nr.002-004 Angliavandeniliai (LOJ) 
Pildymas 23,74429 0,1248 
Laikymas 0,10324 1,2048 

Pastaba: vienu metu gali būti pildoma tik viena talpykla. 

 

Tarša iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių  

Į aplinkos orą išmetimai susidarys ir iš mobilių taršos šaltinių - transporto su vidaus degimo 
varikliais. Atliekos iš jų surinkimo vietų bus atvežamos sunkiuoju autotransportu. Maksimalus reisų 
skaičius - 11 vnt. per parą. Sukauptų atliekų išvežimui reikalingas sunkiasvorio transporto eismas - 
iki 2 vnt. per parą. Taip pat į teritoriją atvyks iki 4 vnt. per parą lengvojo darbuotojų autotransporto. 
Veikla numatoma vykdyti 12 val. per parą (nuo 7:00 iki 19:00 val.). 

Į teritoriją atvykstančio autotransporto rūšys ir kiekis pateiktas 4.7 lentelėje.  

Mobilūs taršos šaltiniai 4.7 lentelė 

Transporto paskirtis 
Transporto priemonių 

skaičius per dieną, 
vnt.

Transporto 
priemonių 

važiavimo laikas
Atliekų atvežimas (sunkusis transportas) 11 7 - 19 val. 
Atliekų išvežimas (sunkusis transportas) 2 7 - 19 val. 
Lengvieji automobiliai (darbuotojai ir kt.) 4 7 - 19 val. 

Transporto priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis CORINAIR 
metodika (anglu kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2016, 
skyrius 1.A.3.b.i-iv „Exhaust emissions from road transport“), įrašytą į aplinkos ministro 1999-12-
13. įsakymą Nr. 395 (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442). 

Išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal Tier 1 metodologija, paremtą teršalų kiekio 
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal formulę: 

E = (L x KSvid.) x EFi ; kg/d 
Kur: 
L - atitinkamos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km; 
KSvid. - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km; 
EFi - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro. 

Planuojamos ūkinės veiklos mobilūs taršos šaltiniai ir iš jų išmetamų teršalų skaičiavimai 
pateikiami 4.8 ir 4.9 lentelėse. 
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Mobilių taršos šaltinių duomenys 4.8 lentelė 
Transporto paskirtis Transporto 

priemonių 
skaičius per 
parą, vnt. 

Kuro 
tipas 

Transporto
priemonių 

skaičius 
pagal kuro

tipą 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L per 

parą, km 

Visų transporto 
priemonių 

nuvažiuotas 
atstumas 
Lsum.per 

parą, km 

Vidutinės
kuro 

sąnaudos
KSvid, 
g/km 

Kuro 
sąnaudos,
kg/parą

Atliekų atvežimas ir 
išvežimas (sunkusis 
transportas) 

13 Dyzelinas 13 0,3 3,9 240 0,936 

Lengvasis 
autotransportas 30 

Dyzelinas 2 0,2 0,4 60 0,024 

Benzinas 1 0,2 0,2 70 0,014 

LPG 1 0,2 0,2 57,5 0,012 
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Mobilių taršos šaltinių išmetami teršalų kiekiai 4.9 lentelė 

Transporto 
paskirtis 

Darbo laikas 
per parą, val. 

Kuro tipas 
Kuro sąnaudos, 

kg/parą 

CO LOJ NOx

g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s 

Atliekų atvežimas ir 
išvežimas (sunkusis 
transportas) 

12 
(7:00 – 19:00) 

Dyzelinas 0,936 7,58 7,1 0,00016 1,92 1,8 0,00004 33,37 31,2 0,00072 

Lengvasis 
autotransportas 

12 
(7:00 – 19:00) 

Dyzelinas 0,024 3,33 0,1 0,00000 0,7 0,0 0,00000 12,96 0,3 0,00001 
Benzinas 0,014 84,7 1,2 0,00003 10,05 0,1 0,00000 8,73 0,1 0,00000 

LPG 0,012 84,7 1,0 0,00002 13,64 0,2 0,00000 15,2 0,2 0,00000 
Viso: 9,4 0,00022 - 2,1 0,00005 - 31,8 0,00074 

 

Transporto paskirtis 
Darbo laikas 
per parą, val. 

Kuro tipas 
Kuro sąnaudos, 

kg/parą 

KD SO2

g/kg g/d g/s g/kg g/d g/s 

Žaliavos atvežimas ir produkcijos 
išvežimas (sunkusis transportas) 

12 
(7:00 – 19:00) 

Dyzelinas 0,936 0,94 0,9 0,00002 0,000008 0,0000075 1,7*10-10 

Lengvasis transportas 
12 

(7:00 – 19:00) 

Dyzelinas 0,024 1,1 0,03 0,0000006 0,000008 0,0000002 4,0*10-12 
Benzinas 0,014 0,03 0,0004 0,00000001 0,00004 0,0000006 1,3*10-11 

LPG 0,012 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viso: 0,9 0,00002 - 0,0000082 1,9*10-10 

Vadovaujantis skaičiavimais nustatyta, jog į teritoriją atvykstantis sunkusis ir lengvasis transportas, bei objekte dirbsiantis šakinis krautuvas per 
dierną sudegins iki 0,96 kg dyzelinio kuro, 0,014 kg benzino ir 0,012 kg suskystintų dujų ir per dieną į aplinkos orą bus išmesta: 

 anglies monoksido - 9,4 g/dieną; 

 lakiųjų organinių junginių - 2,1 g/dieną; 

 azoto oksidų - 31,8 g/dieną; 

 kietųjų dalelių - 0,9 g/dieną; 

 sieros dioksido 0,000008 g/dieną. 

Kadangi ūkinės veiklos metu taršos iš autotransporto bus išmetami nedideli kiekiai aplinkos oro teršalų (viso 0,0115 t/metus), atlikti transporto 
išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus nėra tikslinga, todėl poveikis aplinkos orui toliau ataskaitoje nenagrinėjamas ir nevertinamas. 
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Stacionarių taršos šaltinių schema pateikiama 11 priede. Duomenys apie stacionarius taršos šaltinius ir jų sukeliamą oro taršą pateikiami 4.10 ir 
4.11 lentelėse. 

Stacionarių taršos šaltinių (esamų ir planuojamų) fiziniai duomenys 4.10 lentelė 

Taršos šaltiniai 
Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje 

Pastabos 
Pavadinimas Nr. koordinatės 

au
kš

ti
s,

 m
 

iš
m

et
im

o 
an

go
s 

m
at

m
en

ys
, m

 

srauto 
greitis, 

m/s 

T
em

pe
ra

tū
ra

, 0 C
 

tūrio 
debitas 
Nm3/s 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Talpyklos Nr. 1 alsuoklis 001 
x- 6169746 
y- 327825 

3,0 0,20 1,29 24 0,09 
8760 laikymas 

2 pildymas 

Talpyklos Nr. 2 alsuoklis 002 
x- 6169760 
y- 327824 

3,0 0,20 1,29 24 0,09 
8760 laikymas 

4 pildymas 

Talpyklos Nr. 3 alsuoklis 003 
x- 6169756 
y-327824 

3,0 0,20 1,29 24 0,09 
8760 laikymas 

4 pildymas 

Talpyklos Nr. 4 alsuoklis 004 
x- 6169749 
y-327824 

3,0 0,20 1,29 24 0,09 
8760 laikymas 

4 pildymas 

Tarša į aplinkos orą 4.11 lentelė 

Veiklos rūšis 
Taršos šaltiniai Teršalai Esama/numatoma tarša 

Pastabos 
pavadinimas nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis 
metinė, t/m 

vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Talpyklų 
parkas 

Talpyklos Nr. 1 
alsuoklis 001 

Angliavandeniliai 
(LOJ) 

308 g/s 
0,00012 0,0038 laikymas 

0,00015 0,0000007 pildymas 

Talpyklos Nr. 2 
alsuoklis 002 

Angliavandeniliai 
(LOJ) 

308 g/s 
0,10324 1,2048 laikymas 

23,74429* 0,1248 pildymas 

Talpyklos Nr. 3 
alsuoklis 003 

Angliavandeniliai 
(LOJ) 

308 g/s 
0,10324 1,2048 laikymas 

23,74429* 0,1248 pildymas 

Talpyklos Nr. 4 
alsuoklis 004 

Angliavandeniliai 
(LOJ) 

308 g/s 
0,10324 1,2048 laikymas 

23,74429* 0,1248 pildymas 
Pastabos: * - vienu metu gali būti pildoma tik viena talpykla. 
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Teršalų ribinės vertės aplinkos ore 
Oro teršalų koncentracija skaičiuojama pažemio lygyje (1,5 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus). 
Paskaičiuota koncentracija išreikšta mg/m3 arba µg/m3ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau - 
RV). Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro ižterštumo lygis, nustatytas siekiant 
išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi 
būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr. D1-329/V-
469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 
verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627; aktuali redakcija) bei Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 įsakymu Nr. 
D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymo Nr. 
591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364; 
aktuali redakcija). Šios RV pateiktos 4.12 lentelėje. 

Aplinkos oro teršalų ribinės vertės (RV) 4.12 lentelė 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas procentilis 
Ribinė vertė 
aplinkos ore 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 98,5 5,0 mg/m3 

Vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir 
ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 po 
lentele esančia 2 pastaba, pagal nacionalinius kriterijus normuojamų teršalų atveju PŪV poveikio 
aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos 
ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). 

4.2.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Oro taršos cheminėmis medžiagomis modeliavimas 
Oro teršalų sklaidos modeliavimas - metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar 
įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, 
kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos būseną. 
Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis į atmosferą, gali 
būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 
būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, būtina įvertinti 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 įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti 
rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 
2008, Nr. 143-5768; aktuali redakcija). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, 
radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą 
ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. 
Koncentracijas „ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą 
aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų 
savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių 
apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. 
Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą 
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vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir 
kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius. 

„ADMS 5.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule: 

          222222222222
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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. 

Lakiųjų organinių junginių koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia 
koordinačių sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai 
užduotais matavimo vienetais. 

Teršalų sklaidos modeliavimui naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į 

jį reikia suvesti itin detalius meteorologinius duomenis - meteorologinių parametrų reikšmes 
kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro 
teršalų sklaidos skaičiavimuose gauti iš LHMT. Naudoti 2011-2015 metų Klaipėdos miesto 
meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir 
debesuotumas. Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT, 
pridedami 12 priede. 
Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai 
vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę, kur elemento 
kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų 
dažnumą. Vėjų rožė pavaizduota 4.6 pav. 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (užstatytos teritorijos); 
 Platuma lygi 55,6; 
 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
 Foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys 

parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. 
D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo 
tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189; aktuali 
redakcija). Teršalų foniniai duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 
2017-10-12 raštu Nr. (28.3)-A4-10536 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“, kuriame 
pateikiami objekto gretimybėje veikiančių įmonių taršos šaltinių emisijos rodikliai (žiūr. 10 
priedą). 

 Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą modeliu „ADMS 5.2“ naudojami kasvalandiniai 
meteorologiniai duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja 
maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje. Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą 
modelis susumuoja į jį 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, 
mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų 
vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa 
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ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) 
ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali 
redakcija). 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-200 
patvirtintų Ūkinės 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 būna labai įvairūs ir rodo 
procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami 
išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 
vaizdą. 

 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius - įvertintas taršos šaltinių darbo 
laikas. 

Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos 
koncentracijos išreikštos mg/m3 ir lyginamos su RV. Sumodeliuoti oro užterštumo žemėlapiai 
pateikti 13 priede. Informacija apie taršos šaltinių eksploatacijos metu išsiskirsiančius teršalus bei jų 
sklaidą pateikta 4.13 lentelėje. 

Objektų išskiriamų teršalų koncentracija aplinkos ore 4.13 lentelė 

Teršalo 
Maksimali teršalo koncentracija objekto teritorijoje 

be fono su fonu 
pavadinimas kodas Koncentracija RV dalimis Koncentracija RV dalimis 

1 2 3 4 5 6 
Angliavandeniliai (LOJ) 

0,5 val. 
308 0,1167 0,02 0,17 0,034 

Pastaba: 
1 - RV dalimis - modeliavimo būdu gauta maksimali teršalo koncentracija, padalinta iš teršalo ribinės vertės. 

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas 
meteorologines sąlygas, parodė, jog PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų (lakiųjų organinių 
junginių) pažemio koncentracijos neviršija RV. 

Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje, neviršija aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar 
siektinų dydžių ir neigiamas poveikis visuomenės sveikatai neprognozuojamas. Be to, vertinama 
priimant jog visose skystų atliekų kaupimo talpyklose (3 vnt. 50 m3) yra sandėliuojamas ir 
kraunamas lakiausias galimas produktas - benzinas. Laikant kitas naftuotas atliekas, alyvas, 
dyzelinio kuro atliekas ir kt., angliavandenilių emisija bus daugiau kaip 100 kartų mažesnė. 

Todėl galima teigti, kad planuojamos veiklavietės eksploatacijos metu susidariusi aplinkos oro tarša 
nedarys neigiamo poveikio aplinkai. 

Aplinkos oro tarša kvapais 

Kvapas yra kompleksinis pojūtis, kuris atsiranda kvapioms dujinės fazės medžiagoms pasiekus 
uoslės receptorius. Uoslė yra pats abstrakčiausias jausmas iš visų žmogaus patiriamų. Uodimo 
procesas vyksta pagal paprastą schemą. Pirmame etape medžiagos molekulės patenka į nosį ir 
susiliečia su uodimo gleivine, sužadina jutimines ląsteles ir įtakoja impulso susidarymą elektrinio 
signalo pavidalu. Antrame etape įvyksta signalo perdavimas smegenims ir kvapo užuodimas. 
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Žmogaus uoslės gleivinės plotas yra apie 3-4 cm2. Uoslės gleivinė yra išsidėsčiusi nosies ertmės 
viršutinėje dalyje ir tiesiogiai susijusi su burnos ertme. Molekulės, kurios būna burnos ertmėje gali 
lengvai per nosiaryklę patekti į nosies ertmę. Jei ilgai kvėpuoti vienu ir tuo pačiu kvapu, tai jis 
palaipsniui silpsta ir laikui einant nebejaučiamas. Šis reiškinys vadinamas uoslės „nuovargiu“ arba 
psichogeniniu poveikiu. Panašus „nuovargis“ būdingas ne tik uoslei, bet ir regėjimui, klausai, 
skoniui, tačiau charakteringiausias uoslei. Jei kvapas silpnas, tai laiko tarpas iki „nuovargio“ 
trumpas, o jei kvapas stiprus, tai šis laiko tarpas ilgesnis. Su amžiumi jautrumas kvapams mažėja 
logaritmine priklausomybe. Medžiagos kvapo pobūdis priklauso nuo medžiagos struktūros ir 
vandenilio atomų skaičiaus molekulėje, dvigubų jungčių kiekio, funkcinių grupių tipo ir 
išsidėstymo, radikalų tipo ir kiekio. 

Kartais organizmo reakcija į bjaurų kvapą gali sukelti fizinius negalavimus. Tokius negalavimus 
sukelia susierzinimas, t. y. fiziniai ligos simptomai, kurie yra psichologinės reakcijos į kvapus ir 
netoksinį suerzinimą, pvz.: dirginantys kvapai gali sukelti galvos skausmą, slogą, akių dirginimą, 
gerklės skausmą ir kt. fizinius ligos požymius. Tačiau žmonės gali reaguoti į nemalonius kvapus ne 
tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Du reakcijos tipai nebūna visada vienodi. Vieni mokslininkai 
aprašo dėl kvapo poveikio atsiradusius nuotaikos kitimus ir fizinius simptomus (galvos skausmas, 
akių ir gerklės dirginimas), kurie veikia kartu. Kiti – nustato kvėpavimo takų ligas žmonėms, 
gyvenantiems šalia fermų. Kiekvieno tyrimo metu žmonės skundžiasi dėl galvos skausmo, slogos, 
akių dirginimo, gerklės skausmo. Šie nusiskundimai dažniausiai patvirtinami objektyviais tyrimais 
(sumažėjęs plaučių aktyvumas, kraujo parametrai, uždegimai). Atsižvelgiant į tai, kad gyventojai 
skundžiasi nuotaikos kitimais ir fiziniais negalavimais, galima daryti prielaidą, kad šie 
nusiskundimai yra susiję. Ilgą laiką trunkantis kvapų poveikis žmonėms sukelia uoslės nuovargį, 
todėl žmogus pradeda blogiau užuosti kvapus. Pagrindinės kvapų charakteristikos – intensyvumas, 
hedoninis balas, kvapo pobūdis, koncentracija, susierzinimo potencialas. 

Yra žinoma apie 17000 cheminių medžiagų, turinčių tam tikrą kvapą ir dar daugiau įvairių aromatų, 
kuriuos galima gauti sumaišius šias medžiagas. Medžiagų užuodžiama koncentracija apibūdinama 
kvapo slenksčio verte. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė - pati mažiausia cheminės 
medžiagos koncentracija, kuriai esant 50% kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė 
prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir 
kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin.2010, Nr.120-6148) ir yra 
lygi 8 OUE/m3.  

UAB „Barocenas“ veiklos metu iš įvairių technologinių procesų išmetami kvapą naftos 
angliavandeniliai. Kvapiosios medžiagos į aplinkos orą išmetamos iš šių oro taršos šaltinių - iš 4 
vnt. skystųjų atlaikų saugojimo talpyklų (oro taršos šaltiniai Nr. 001-004).  

Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007-05-10 įsakyme Nr.V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia 
leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2007, Nr. 55-2162; aktuali redakcija), tačiau naftos angliavandenilių kvapo slenkstinė vertė 
šiame dokumente nenurodyta. Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad naftos angliavandenilių kvapo 
slenkstinė vertė kinta tarp 0,06-0,12 ppm (0,3 - 0,6 mg/m3). Lietuvos naftos produktų prekybos 
įmonių asociacijos interneto svetainėje 
(http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837) nurodoma, jog žmogus pradeda jausti 
naftos angliavandenilių kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m3. Siekiant įvertinti maksimalų 
neigiamą efektą visuomenės sveikatai, LOJ koncentracija lyginama su mažiausia, t.y. lygia 0,3 
mg/m3, kvapo slenksčio verte. 
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Iš atskiro taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekis paskaičiuojamas pagal formulę, kuri 
pateikta Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje (gamta.lt) pateiktose kvapų 
modeliavimo gairėse - Kvapų modeliavimas naudojant ADMS programinę įrangą (Odour modelling 
using ADMS software), kurios yra parengtos kvapų sklaidos modeliavimo įrangos ADMS 
gamintojų it atstovų šalyse CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) ir UAB 
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“. Internetinė nuoroda: 
http://gamta.lt/files/Aiga%20Kala%20ELLE-ADMS%20odour%2020120202.pdf. 

Iš atskiro taršos šaltinių išmetamų oro teršalų momentinės emisijos (g/s) pateikta 4.11 lentelėje (46 
psl.). Iš ataskiro taršos šaltinių išmetamų kvapo vienetų kiekis paskaičiuojamas pagal formulę: 

1000
X

C
C teršalo

kvapo ; OUE/s 

kvapoC  – kvapo koncentracija, OUE/s; 

teršaloC  – teršalo emisija, g/s (priimama jog talpyklose sandėliuojamas taršiausias 

produktas - benzinas); 
X  – kvapo slenkstis, mg/m³; 

4.14 lentelėje pateikiami duomenys apie apskaičiuotą taršą kvapais iš atskiro taršos šaltinio. 

PŪV metu susidaranti tarša kvapais 4.14 lentelė 

Cecho ar kt. 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai 
X , kvapo 
slenkstis, 

mg/m3 

Kvapo 
emisija iš 

taršos 
šaltinio 
OUE/s 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
Cretšalo, 

emisija, g/s 

1 2 3 4 5 6 8 

Atliekų saugojimo 
aiktelė talpyklų 

parkas 

Talpyklos Nr. 1 alsuoklis 001 Angliavandeniliai 0,00012 

0,3 

0,4 
Talpyklos Nr. 2 alsuoklis 002 Angliavandeniliai 23,74429* 79148 
Talpyklos Nr. 3 alsuoklis 003 Angliavandeniliai 0,10324 344,1 
Talpyklos Nr. 4 alsuoklis 004 Angliavandeniliai 0,10324 344,1 

Pastabos:  * - vienu metu gali būti pildoma tik viena talpykla. Skaičiuojant kvapų sklaidą priimama, jog pildoma viena 
talpykla (taršos šaltinis Nr. 002), o kitose vykdomas atliekų saugojimas. 

Kvapo sklaidos modeliavimas.  

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo sistema „ADMS 
5.2“. Modelis „ADMS 5.2“ yra įtrauktas į Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 
sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, Nr. 143-5768; aktuali 
redakcija). 

Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 
 metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių 

kiekis ir debesuotumas. Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti LHMT suteikti 2011-2015 
metų Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys. 

 reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (miestai, miškai); 
 platuma lygi 55,6; 
 skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
 procentiliai. Procentilių paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Percentiliai rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra 
atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų ,,išsišokimų“, galinčių iškraipyti 
bendrą vaizdą. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas naudojant 1 valandos 98 procentilį kaip 
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ir nurodyta Sveikatos ministerijos parengtose Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose 
(2012 m.) ir gautos maksimalios valandos koncentracijos lyginamos su pusės valandos RV; 

 taršos šaltinių darbo laikas; 

Kvapų sklaidos įvertinimo rezultatai.  

14 priede pateikiama oro teršalų sklaidos skaičiavimo programa „ADMS 5.2“ sumodeliuota PŪV 
metu išskiriamų cheminių medžiagų (LOJ) kvapo sklaida aplinkos ore. 

Atlikus taršos angliavandeniliais sklaidos modeliavimą, nustatytos galimos pažemio koncentracijos, 
jos pateiktos 4.15 lentelėje. 

Naftos angliavandenilių kvapo sklaidos skaičiavimo rezultatai 4.15 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Cheminės medžiagos pavadinimas 
Maksimali kvapo 

koncentracija, OUE/m3 
Kvapo koncentracija 

gyvenamojoje aplinkoje, OUE/m3

1 2 3 4 

1. Kvapas 0,32 0,05 

Kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai parodė, kad LOJ kvapo koncentracijos 
neviršija kvapo koncentracijos RV gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3) pagal higienos normą 
HN 121:2010. Paskaičiuota, kad maksimali kvapo koncentracija PŪV teritorijoje sieks iki 0,32 
OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje iki 0,05 OUE/m3. 

Esama foninė tarša 

Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse veiklą vykdo pramonės ir atliekų tvarkymo įmonės. Pagal 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 m. spalio mėn. atlikto suminio 
(AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB „Grigeo 
Klaipėda“, UAB „Branda LT“) kvapo sklaidos modeliavimo rezultatus (Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 m. spalio 22 d. raštas Nr. S-649 „Dėl kvapo sklaidos 
modeliavimo atlikimo“) planuojamos ūkinės veiklos bei artimiausios gyvenamosios aplinkos 
vietoje kvapo koncentracija siekia 8,01 – 20,17 QUE/m3 (žr. 15 priedą). 

Vadovaujantis PŪV sklaidos rezultatais, UAB „Barocenas“ veiklos skleidžiamas kvapas gyevanamojoje 
aplinkoje nebus jaučiamas ir neįtakos esamo kvapo foninės taršos, kadangi artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje PŪV kvapo koncentracija sieks tik nuo 0,02 iki 0,05 OUE/m3. Tokios mažos kvapo 
koncentracijos neturės įtakos esamos kvapo taršos lygiui, todėl UAB „Barocenas“ PŪV kvapų 
sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. Todėl SAZ ribas galima 
formuoti jas sutapdiname su žemės sklypų ribomis. 

4.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės 

Siekiant sumažintį galimų kvapų sklidimą į aplinką visos saugomos atliekos yra saugomos 
uždaruose atliekų laikymo įrenginiuose. Surenkamos skystosios sandėlyje laikomos atliekos 
(aušinimo skysčiai, stabdžių skysčiai) bus laikomi uždarose 0,2 m3 talpyklose, o kietosios 
atliekos konteineriuose. Visos šios atliekos bus laikomos projektuojamo pastato viduje, todėl 
aplinkos oro teršalų ir kvapą turinčių medžiagų į aplinkos orą nebus išmetama. Naftuotų vandenų 
ir kuro atliekos bus saugomos keturiose (3x50 m3 ir 1x20 m3) talpyklose, kurios yra uždaros su 
kvėpavimo vožtuvais, kurie atliekų saugojimo metu yra uždari ir atsidaro tik esant viršlėgiui, 
kuris gali susidaryti tik laikant labai lakius naftos produktus, kaip benzinas. Laikant tokias 
atliekas kaip alyvos, mazuto atliekos, naftuoti vandenys ir kt. saugojimo metu, dėl talpyklose 
įrengtų kvėpavimo vožtuvų, išmetimų į aplinkos orą nebus. 

Vadovaujantis gautais aplinkos oro taršos cheminėmis medžiagomis bei kvapais (kurie išsiskiria 
eksploatuojant 3x50 m3 ir 1x20 m3 talpyklas ir priimant, kad visose talpyklose saugomas benzino 
atliekos) sklaidos modeliavimo rezultatais, kvapo koncentracijos aplinkos ore yra labai mažos, todėl 
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galima teigti, kad aplinkos oro tarša neigiamo poveikio aplinkai neturės ir papildomos, poveikio 
aplinkai sumažinimo priemonės netaikomos. 

4.2.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo žemėlapiai (su fonu ir be fono) pateikiami 13 priede. 
Aplinkos oro taršos kvapais žemėlapis pateikiamas 14 priede. 

4.3. DIRVOŽEMIS 

4.3.1. Informacija apie vietovę 

Lietuvos dirvožemiai susidarė ant jūrinių, upinių, ledyninių, vėjinių nuogulų. Šių nuogulų 
nevienodas karbonatingumas, jos skiriasi augalams reikalingų maisto medžiagų elementais. Pagal 
mechaninę sudėtį Lietuvoje vyrauja priesmėliai, priemoliai, smėliai bei moliai. Dirvožemio 
mechaninė sudėtis turi labai didelę reikšmę dirvožemių susidarymui, taip pat dirvožemių 
naudojimui žemės ūkyje. Nuo mechaninės sudėties priklauso beveik visos dirvožemio fizinės ir 
fizinės-mechaninės savybės: tankumas, drėgmės imlumas, laidumas vandeniui, oro bei šilumos 
režimai ir kt. 

Pagal dirvožemio rajonavimą PŪV teritorija priskiriama Pajūrio žemumos ir Nemuno deltos 
lygumos sričiai. Vadovaujantis Lietuvos dirvožemių klasifikacija LTDK-99, dirvožemis PŪV 
vietoje priskiriamas balkšvažemių tipui, pagal dirvožemio granuliometrinę sudėtį vyrauja žvyras 
(žiūr. 4.7 pav.). Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) sudarytą 
dirvožemio dangos klasifikacijos žemėlapį, dirvožemis PŪV vietoje priskiriamas rudžemių tipui, 
giliau karbonatingiems sekliems glėjiškiems dirvožemiams. Vadovaujantis Lietuvos nacionalinio 
žemėlapio dirvožemio dangos gentiniu tipizavimu, PŪV vietos dirvožemiai priskiriami jaurinių 
velėninių glėjiškųjų dirvožemių tipui. 
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4.7 pav. Dirvožemio tipas ir granuliometirinė sudėti PŪV vietoje 

Pajūrio žemumos ir Nemuno deltos lygumos dirvožemiai iš prigimties yra rūgštūs (pH 5,0-5,5), 
tačiau po intensyvaus kalkinimo (1965-1990 m.) dauguma jų tapo šarmiškais arba artimos neutraliai 
reakcijos. Šiuo metu dirvožemio reakcija palaipsniui grįžta į pirmykštę būklę. Šiuo metu PŪV 
vietoje esančio dirvožemio reakcija yra silpnai rūgštinė (pH=5,1-5,5). PŪV vietoje karbonatingas 
sluoksnis aptinkamas 70-120 cm gylyje. 

Remiantis dirvožemio bonitavimo duomenimis, šis dirvožemis yra vidutiniškai našus, jo našumo 
balas siekia 34,5. Dirvožemio atsparumas erozijai PŪV vietoje yra didelis (atsparumo erozijai 
koeficientas K=0,6-0,9). Akmenuotumo koeficientas (K) lygus 0,98, šis koeficientas nurodo, kad 
akmenų kiekis dirvožemyje yra lygus 1,1-10,0 m3/ha. Margumo (dirvožemio dangos įvairovės) 
koeficientas K=1,02, kuris nurodo, kad danga yra vienoda ir dirvožemių įvairovė yra maža. 
Dirvožemis yra vidutiniškai kalingas (101-150 mg/kg). Judriojo fosforo (P2O5) dirvožemyje mažai 
(51-100 mg/kg). 

Dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais PŪV vietoje: chromas (Cr) - 9,3±5,8 mg/kg, kadmis 
(Cd) - 0,39±0,15 mg/kg, švinas (Pb) - 12,2±4,8 mg/kg, nikelis (Ni) - 9,2±6,4 mg/kg, varis (Cu) - 
6,2±4,8 mg/kg, cinkas - 32,5±17,7 mg/kg, manganas - 731±332 mg/kg, geležis - 6592±4298 mg/kg 
(Šaltinis: dr. T. Adomaitis, dr. A. Antanaitis, dr. L. Eitminavičius ir kt. Sunkieji metalai Lietuvos 
dirvožemiuose ir augaluose. Kaunas, 2001). Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 60:2015 
„Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (TAR, 2015, Nr. 21256), sunkiųjų 
metalų koncentracija dirvožemyje neviršija nustatytų ribinių verčių. 

PŪV teritorija pagal morfologinius vienetus patenka į lokalinių ašių teritoriją, kuri yra vidutiniškai 
svarbi aplinkosauginiu požiūriu (žiūr. 4.8 pav.). 
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4.8 pav.Ištrauka iš dirvožemio apsaugos karkaso žemėlapio 

(Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, portalo tvarkytojas - VĮ GIS centras). 

4.3.2. Galimas (numatomas) poveikis 

Numatomą poveikį dirvožemiui galima išskirti į: 
 poveikį objekto statybų metu; 
 poveikį normalios eksploatacijos metu; 
 poveikį ekstremalių situacijų metu. 

Poveikis dirvožemiui numatomas statybų metu - įrenginėjant Atliekų saugojimo aikštelę bus 
nuimtas paviršinis dirvožemio sluoksnis. Šis dirvožemio sluoksnis bus saugomas atskiruose 
kaupuose ir vėliau, jau vykdant normalią objektų eksploataciją, panaudojamas apželdinti dalį žemės 
sklypo, kurio kad. Nr. 5552/0002:270 (sklypo dangos planą žiūr. 5 priede). 

Neigiamas poveikis normalios eksploatacijos metu nenumatomas - bus imamasi dirvožemio 
apsaugos priemonių. Atliekų saugojimo aikštelės dalis, kurioje planuojama statyti atliekų saugojimo 
sandėlį ir skystų atliekų rezervuarus, bus išklota 75 cm storio dangos sluoksniu, kurį sudarys šie 
atskiri sluoksniai: viršutinis asfaltbetonio (4 cm), asfaltbetonio pagrindo (10 cm), skaldos pagrindo 
(15 cm) ir smėlio (46 cm) sluoksniai. Tokiu būdu bus išvengta galimo dirvožemio užteršimo tiek 
normalios eksploatacijos, tiek ekstremalių situacijų metu. 

4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
PŪV įgyvendinimo metu bus taikomos organizacinės-techninės priemonės: 

 tinkamas darbų organizavimas statybos metu; 
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 aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis statybos metu siekiant išvengti cheminės 
(avarinės) taršos iš mobilių transporto priemonių (STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“); 

 dirvožemis nuo galimos cheminės taršos bus apsaugomas vandeniui ir naftos produktams 
nelaidžiais sluoksniais. 

4.3.4. Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 

Skyriaus „Dirvožemis“ schemos ir žemėlapiai PAV ataskaitoje nepridedami. 

4.4. ŽEMĖS GELMĖS 

4.4.1. Informacija apie vietovę 

Geomorfologiniu atžvilgiu PŪV žemės sklypai yra Vakarų Žemaičių lygumos rajono Rimkų 
moreninio gūbrio mikrorajone. Vietovei būdingas kalvagūbrių ir gūbrių reljefas, kurį sudaro kopos 
ir kauburiai (žiūr. 4.9 pav.). 

Remiantis Lietuvos Kvartero žemėlapiu, PŪV vietoje stratigrafiniu ir genezės atžvilgiu vyrauja 
morena (kraštinių kalvagūbrių ruožuose), o litologiniu atžvilgiu vyrauja moreninis priesmėlis (žiūr. 
4.10 pav.). Kvartero nuogulų storymėje vyrauja glacialinės, fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės 
nuogulos bei nuosėdos - moreninis priesmėlis ir priemolis, smėlis, molis ir aleuritas. Bendras 
kvartero darinių storis rajone siekia 120-160 m. PŪV vietos reljefas buvo suformuotas vėlyvojo 
Nemuno ledynmečio Baltijos stadijoje. Ledyninį reljefą iš dalies pakeitė ir vėliau vykę įvairūs 
geologiniai procesai: termokarstas, pelkėdara, šlaitų gravitaciniai procesai, upių tinklo formavimasis 
ir kiti procesai. 

 
4.9 pav. PŪV vieta geomorfologiniame žemėlapyje 

(Šaltinis: Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS) 
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4.10 pav. PŪV vieta Kvartero žemėlapyje 

(Šaltinis: Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS) 

2012 metai žemės sklypams buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai (inžinerinių geologinių 
tyrimų ataskaita pateikiama 16 priede). Tyrimų metu buvo nustatyta, kad žemės sklypų inžinerinės 
geologinės sąlygos yra paprastos: visame geologiniame pjūvyje iki 4,2 m gyliopo dirvožemiu 
vyrauja moliniai gruntai - moreninis priemolis ir priesmėlis. Gruntinių vandenų tirtame plote beveik 
nėra, nes čia iki pirmo nuo žemės paviršiaus nelaidausvandeniui sluoksnio nėra gruntinio 
vandeningo horizonto (smėlio). Vietomis šių vandenų kolektoriumiyra priesmėlio sluoksnis, 
slūgsantis 0,20 - 1,40 m gylio intervale. Visur kitur sutikti paviršutinio tipovandenys, kurie drėkina 
visą molinių gruntų storymę. Didesni tokio vandens kiekiai gali būtimoreniniame priemolyje 
pasitaikančiose nedidelėse uždarose smėlio ar priesmėlio linzėse.Artimiausias požeminių vandenų 
sluoksnis sklype gali būti 14 - 16m gylio intervale. 

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausiose 
jos gretimybėse nėra geologinių procesų ir reiškinių. 

Artimiausi eksploatuojami ir/ar išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkinių plotai (žiūr. 4.11 pav.): 
a) Kalvių II smėlio karjeras (išeksploatuotas) 1612 (Dovilų sen.; atstumas nuo PŪV vietos 490 
m); 
b) Kalvių žvyro karjeras 1598 (Dovilų sen.; 1320 m); 
c) Toleikių II smėlio išteklių plotas (nenaudojamas) 2271 (Dovilų sen.; 1720 m); 
d) Spengių smėlio karjeras (nenaudojamas) 2270 (Priekulės sen.; 1875 m); 
e) Šernų smėlio išteklių plotas (nenaudojamas) 1622 (Dovilų sen.; 3520 m). 

Artimiausi geotopai (žiūr. 4.12 pav.): 
a) Riedulys „Baravykas“ (Dumpių miškas (19 kvartalas), Dovilų girininkija; 1000 m); 
b) Šaltinis „Šernų šaltinis“ (Šernų miškas, Minijos upės slėnio kairiojo šlaito apačia; 2750 m); 
c) Riedulys „Šernų akmuo“ (Šernų miškas, Minijos upės slėnio kairė pusė; 3250 m). 
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4.11 pav. PŪV vietos padėtis naudingų iškasenų telkinių plotų atžvilgiu. 

(Šaltinis: Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - LGT)) 

 
4.12 pav. PŪV vietos padėtis geotopų atžvilgiu (Šaltinis: LGT) 
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4.4.2. Galimas (numatomas) poveikis 

PŪV metu žemės gelmių išteklių, išskyrus vandenį sanitariniams-buitiniams poreikiams, 
eksploatuoti nenumatoma, todėl PŪV neturės įtakos žemės gelmių kokybei. 

Poveikis žemės gelmių (geologiniams) komponentams gali būti objekto statybos metu (įrengiant 
pastatų pamatus, įrenginėjant Atliekų saugojimo aikštelę, tiesiant požemines komunikacijas ir kt.). 
Tačiau poveikis bus minimalus ir neturės reikšmingos įtakos kitiems aplinkos komponentams: 
hidrologiniam režimui, hidrografiniam tinklui, pelkėms, biotopams ir kt. Tai pat neturės įtakos 
galimų neigiamų geologinių procesų (įgriuvų, nuošliaužų ir pan.) pasireiškimui. Siekiant apsaugoti 
analizuojamoje teritorijoje slūgsančius vandeningus horizontus bei užtikrinti gruntinio vandens 
gamtinę saugą statybų metu turi būti dirbama tik su techniškai tvarkingais mechanizmais, 
užtikrinant kad cheminės medžiagos, kuras ar tepalai nepateks į aplinką. 

Įrenginėjant Atliekų saugojimo aikštelą, dirvožemis bei žemės gelmės bus apsaugomi nuo galimos 
taršos naftos produktais priemonėmis, kurios plačiau aprašytos 4.3 skyriuje „Dirvožemis“, 4.3.2 
poskyryje „Galimas (numatomas) poveikis“. 

Nagrinėjamoje teritorijoje ir jos artimiausiose gretimybėse (iki 500 m atstumu) nėra geologinių 
procesų ir reiškinių (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos) bei geotopų. PŪV gretimybėje yra 
vienas naudingųjų iškasenų telkinys - Kalvių II smėlio karjeras, nutolęs nuo PŪV vietos 490 m 
atstumu (žiūr. 4.11 pav.), tačiau jis nėra eksploatuojamas. 

4.4.3. Poveikio sumažinimo priemonės 

PŪV metu žemės gelmių tarša nenumatoma. Iš planuojamo gręžinio vanduo bus imamas 
sanitariniams-buitiniams poreikiams. Susidariusios paviršinės nuotekos bus valomos paviršinių 
nuotekų valymo įrenginiuose ir po valymo išleidžiamos per AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų 
nuotekų kolektorių. Atliekų saugojimo aikštelė bus įrengiama taip, kad nekiltų taršos pavojus 
dirvožemiui ir žemės gelmėms (žiūr. 4.3 skyrių „Dirvožemis“, 4.3.2 poskyrį „Galimas (numatomas) 
poveikis“).  

4.4.4. Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 

Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos ir žemėlapiai nepridedami. 

4.5. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

4.5.1. Informacija apie vietovę 

Artimiausios PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomos teritorijos (žiūr. 
4.13 pav.): 

a) PAST - Kalvių karjeras (Vietovės identifikatorius (ES kodas) - LTKLAB003); 1130 m. 
b) BAST - Minijos upė (LTKLA0007); 2015 m. 
c) PAST - Minijos upės slėnis (LTKLAB005); 2210 m. 

PŪV vietos artimiausiose gretimybėse (iki 500 m) nėra Europos Bendrijos (toliau - EB) svarbos 
natūralių buveinių. Artimiausios EB svarbos natūralios buveinės pažymėtos 4.14 pav. 

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

Artimiausiose PŪV vietos gretimybėse neaptinkama pelkių ir durpynų. Artimiausios PŪV vietai 
pelkės ir durpynai pažymėti 4.15 pav. 
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Remiantis miškų kadastro duomenimis, miškai, esantys PŪV vietos gretimybėse priklauso 
Kretingos miško urėdijai, Šernų girininkijai. PŪV gretimybėse esantys miškai priklauso valstybinės 
reikšmės bei ūkinių miškų grupėms. Artimiausi PŪV vietai miškai pažymėti 4.16 pav. 

 
4.13 pav. PŪV vietos padėtis „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu 
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4.14 pav. EB svarbos natūralios buveinės 

 
4.15 pav. PŪV padėtis pelkių ir durpynų atžvilgiu 



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 67 
 

 

Vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapiu, PŪV vieta patenka į buitinių atliekų 
sąvartyno sanitarinės apsaugos zoną (žiūr. 4.17 pav.). 

PŪV vietoje ir jos artimiausiose gretimybėse vyraujanti augalija ir gyvūnija 

Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso Bendruoju gyvūnijos žemėlapiu, PŪV vietoje labai dažnos 
(būdingos buveinei) yra šios rūšys: stirnos (Capreolus capreolus), paprastieji pelėnai (Microtus 
arvalis), kurmis (Talpa europaea). Iš paukščių labai dažnai aptinkamas dirvinis vieversys (Alauda 
arvensis). Vidutiniškai dažni PŪV vietoje yra šie žinduoliai: taurieji elniai (Cervus elaphus), šernai 
(Sus scrofa), pilkieji kiškiai (Lepus europaeus), pilkosios žiurkės (Rattus norvegicus), geltonkaklės 
pelės (Apodemus flaviacollis), naminės pelės (Mus musculus), baltakrūčiai ežiai (Erinaceus 
concolor). Vidutiniškai dažnai pastebimi paukščiai yra baltieji gandrai (Ciconia ciconia), kurapkos 
(Perdix perdix), pempės (Vanellus vanellus), šarkos (Pica pica), karklažvirbliai (Passer montanus). 
PŪV vietoje neaptinkama jokių roplių rūšių, tačiau vidutiniškai dažnai pasitaiko paprastosios 
rupūžės (Bufo bufo) ir rusvosios varlės (Rana temporaria). PŪV vietoje nedažnai arba retai galima 
sutikti šių žinduolių: mangutų (Nyctereutes procyonoides), paprastųjų kirstukų (Sorex araneus); 
paukščių: didžiųjų ančių (Anas platyrhynchos), didžiagalvių kryklių (Anas querquedyla), nendrinių 
lingių (Circus aeruginosus), griežlių (Crex crex), lygučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų 
(Anthus campestris), baltųjų kielių (Motacilla alba), geltonųjų kielių (Motacilla flava), smilginių 
strazdų (Turdus pilaris), naminių žvirblių (Passer domesticus). Iš varliagyvių retai galima pamatyti 
česnakių (Pelobates fuscus), o iš vabzdžių - smailiagalvių blakių (Aelia acuminata), dilgėlinukų 
(Aglais urticae) ir spungių (Inachis io). 

Remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso Bendruoju augalijos žemėlapiu, PŪV vietoje vyrauja 
plačialapiai-eglynai: norvegiška pušis (Picea abies), paprastasis ąžuolas(Quercus robur), 
paprastasis uosis(Fraxinus excelsior) ir eglynai (Picea abies) su plačialapių miškų elementais. 

Artimiausiuose PŪV vietai miškuose taip pat aptinkama vaistinių augalų, jų plotas nuo viso miško 
ploto svyruoja tarp 0,20-0,40 %. Didžiąją dalį vaistinių augalų sudaro paprastieji šaltekšniai 
(Frangula alnus), gerokai mažiau aptinkama pakalnučių (Convallaria majalis). 
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4.16 pav. Miškų kadastro žemėlapis su pažymėta PŪV vieta 
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4.17 pav. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapis su pažymėta PŪV vieta 
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Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenys 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų rūšių informacinės sistemos 
(toliau - SRIS) duomenimis, SRIS įrašą žiūr. 17 priede, PŪV vietos artimiausiose gretimybėse buvo 
nustatyta ir užregistruota po 1 saugomų rūšių augavietę ir radavietę (žiūr. 4.18 pav.): 

 Baltojo gandro (Ciconia ciconia) radavietė (radavietės kodas RAD-CICCI065741). 
Radavietė (veiklos požymiai - lizdas, ola ir pan.) pastebėta 2010-06-08. Radavietė nutolusi 
30 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 

 Gervės (Grus grus) radavietė (radavietės kodas RAD-GRUGRU005936). Radavietė (veiklos 
požymiai - pastebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.) užregistruota 2010-05-
25. Gervė įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą. Ši radavietė nutolusi 240 m atstumu nuo 
PŪV teritorijos. 

4.5.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 

Neigiamas poveikis PŪV vietoje ar jos gretimybėse esantiems biotopams (miškams, pievoms, 
pelkėms, vandens telkiniams ir smėlynams) ar kitiems gamtinės aplinkos komponentams (gyvūnijai, 
augalijai, jų gausumui, buveinėms ir gyvūnų migracijos keliams) nebus daromas. Neigiamas 
poveikis paviršiniam vandeniui, kuris yra vienintelis aplinkos komponentas, kurį gali paveikti PŪV, 
nebus daromas - į gamtinę aplinką bus išleidžiamos tik paviršiniuose nuotekų valymo įrenginiuose 
išvalytos nuotekos. Nuotekos valomos įrenginiuose iki normų, nustatytų paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 
Nr. D1-193. 

4.5.3. Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 

SRIS išrašas pridedamas 17 priede. 

 
4.18 pav. Saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių padėtis PŪV teritorijos atžvilgiu 

(Šaltinis: SRIS, duomenų tvarkytojas - VSTT) 
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4.6. KRAŠTOVAIZDIS 

4.6.1. Informacija apie vietovę 

Kraštovaizdis - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių 
ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antropogeninių (archeologinių liekanų, 
statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių 
medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Kraštovaizdžio bendrojo 
supratimo pamatas yra mokslinė paradigma apie visų Žemės paviršiaus abiogeninių, biogeninių ir 
sociogeninių (antropogeninių, technogeninių) komponentų erdvinę integraciją ir šio proceso 
dėsningą teritorinę raišką, leidžiančią išskirti kraštovaizdžio struktūros įvairovę atspindinčius jo 
teritorinius kompleksus. Lietuvos kraštovaizdį formavo daugiausia su paskutiniu ledynmečiu 
prasidėję geomorfologiniai procesai, kurie veikia ir dabar. Šiuolaikinam kraštovaizdžiui labai 
svarbus jo įsisavinimo arba kultūrinimo procesas. Kultūrinis kraštovaizdis yra labai sudėtingų ir 
įvairiapusių gamtinių (natūrinių) bei antropogeninių (kultūrinių) procesų vyksmo ir sąveikos 
rezultatas. Kraštovaizdis apibūdinamas įvairiais aspektais remiantis kraštovaizdžio erdvinės raiškos 
daugiaplaniškumo principu, kuris leidžia paralelinį skirtingo integracijos lygmens ar pobūdžio 
teritorinių vienetų nustatymą ir išskyrimą. 

Vadovaujantis Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros 
2006 metais parengta Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija ir joje pridedamu Lietuvos 
kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, PŪV teritorija, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį, 
priskirtina slėniuotų molingų lygumų tipo teritorijoms. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - agrarinis 
mažai urbanizuotas (žiūr. 4.19 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - L`-s/e-b/5>. 

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 
1 lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Vizualinės 
struktūros porajonio indeksas - V0H3-c (žiūr. 4.20 pav.). 

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos 
rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 
brėžiniu, vieta, kurioje numatoma vykdyti PŪV, pažymėta teritorijos tvarkymo zonos vyraujančios 
tikslinės žemės paskirties indeksu K(S)S (Kitos paskirties žemės, Ekoinžinerijos teritorijos, 
Ekologinės inžinerijos objektų sklypai). Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta PŪV vieta žiūr. 9 priede. 
PŪV atitinka tikslinės žemės paskirties ir reglamentų indeksų (K(S)S) apibrėžiamas veiklas. 

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, kuris tikslina 
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius PŪV vietoje, planuojami žemės 
sklypai patenka į gamybinio/technologinio prioriteto technogeninio ir ekologinės apsaugos gamtinio 
kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas GTK 1.1/EGK 1.2). Ištrauką iš Klaipėdos r. savivaldybės 
kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano žiūr. 1.4 pav. 

4.6.2. Galimas poveikis ir jo sumažinimo priemonės 

Neigiamas PŪV poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. Vadovaujantis Klaipėdos rajono 
savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu, kuris tikslina Klaipėdos r. sav. teritorijos 
bendrojo plano sprendinius PŪV vietoje, planuojami žemės sklypai priklauso 
gamybinio/technologinio prioriteto technogeninio tvarkymo zonai (indeksas GTK 1.1), todėl atitiks 
žemės paskirties ir reglamento indekso nustatytas veiklas. 

Planuojami pastatai įsilies į šiuo metu jau susiformavusį pramoninį kraštovaizdį (žemėlapio ištrauką 
su artimiausioje PŪV vietos gretimybėje jau veikiančiomis pramonės įmonėmis žiūr. 1.3 pav.). 
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4.19 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio 

Aplink abu PŪV numatomus naudoti žemės sklypus bus įrengta pinto vielos tinklo 1,8 m aukščio 
tvora. Į sklypą įvažiuojama iš vietinės reikšmės kelio - Dumpių kaimo Ketvergių gatvės. Dalis 
žemės sklypų teritorijos dėl estetinių priežasčių bus apželdinta veja. 

PŪV neigiamo poveikio kraštovaizdžiui neturės. Poveikio mažinimo priemonės neplanuojamos. 

4.6.3. Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, žemėlapiai 

Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos ir žemėlapiai nepateikiami. 
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4.20 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 
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4.7. SOCIALINĖ EKONOMINĖ APLINKA 

4.7.1. Informacija apie vietovę 

PŪV numatoma vykdyti Klaipėdos apskrities Klaipėdos r. sav. teritorijoje, Dovilų sen., Dumpių k., 
todėl PAV ataskaitoje nagrinėjami Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje pateikiami 
esamos padėties duomenys, apimantys ne mažesnį kaip 10 metų periodą (jeigu tiek yra pateikiama), 
ir paskutinius paskelbtus statistinius duomenis Klaipėdos r. savivaldybės lygmeniu, o jeigu tokių 
nėra - Klaipėdos apskrities lygmeniu. 

Nedarbo lygis 

Nedarbo lygis Klaipėdos r. sav. 2016 m. duomenimis buvo mažesnis už šalies vidurkį ir sudarė 
6,0%, šalies vidurkiui esant 8,1% (žiūr. 4.16 lentelę). Kaip ir visoje Lietuvoje nedarbo lygis 
Klaipėdos r. sav. teritorijoje mažiausias buvo 2006-2008 m. (neperžengė 5 proc. ribos). Didžiausias 
nedarbo lygis stebėtas 2010 m., 2011-2016 metų laikotarpiu jis nuolat mažėjo. 

Gyventojų disponuojamosios pajamos 

Gyventojų disponuojamosios pajamos Lietuvos statistikos departamento interneto tinklalapio 
duomenų bazėje pateikiamos tik apskričių ir šalies mastu. Klaipėdos apskrities gyventojų 
disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mėnesį 2016 m. duomenimis yra nežymiai 
mažesnės už Lietuvos vidurkį, kuris siekia 370,5 euro, ir sudaro 367,3 euro. Nuo 2011 m. pajamos 
pastoviai didėja tiek Klaipėdos, tiek kitose apskrityse (žiūr. 4.17 lentelę). 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 4.16 lentelė 

Administracinė 
teritorija 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 3,6 3,4 3,7 10,2 15,9 13,1 11,7 10,9 9,5 8,7 8,1 
Klaipėdos apskritis 3,1 3,2 3,4 9,6 15,3 12,3 10,4 9,4 8,1 7,9 7,0 
Klaipėdos m. sav. 3,0 3,4 3,5 9,8 15,2 11,6 9,3 8,4 7,4 7,2 6,4 
Klaipėdos r. sav. 2,2 2,3 2,6 8,9 14,1 10,8 9,0 8,1 7,2 6,8 6,0 
Kretingos r. sav. 1,7 1,5 1,9 8,8 15,5 11,9 9,5 7,8 5,3 5,2 4,9 
Neringos sav. 3,0 2,1 2,0 4,8 7,9 6,7 5,2 5,8 5,2 6,0 5,3 
Palangos m. sav. 3,5 3,2 3,4 10,4 16,8 12,5 10,5 9,8 8,6 9,0 8,0 
Skuodo r. sav. 5,5 5,3 4,7 10,2 16,6 15,5 14,4 15,0 12,5 12,1 8,0 
Šilutės r. sav. 4,4 4,1 4,6 10,2 16,3 15,6 15,2 14,0 13,0 12,5 12,2 

Vidutinės disponuojamosios pajamos (piniginės ir natūrinės pajamos)  vienam namų ūkio nariui per  
mėnesį 4.17 lentelė 

Administracinė teritorija 
Vidutinės disponuojamosios pajamos (piniginės ir natūrinės pajamos) 

vienam namų ūkio nariui per mėnesį, € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 294,4 304,5 338,4 338,9 370,5 408,4 
Alytaus apskritis 254,6 261,2 287,4 306,3 329,5 362,2 
Kauno apskritis 314,3 326,2 346,6 341,0 357,6 398,8 
Klaipėdos apskritis 305,8 316,7 346,1 342,0 367,3 413,1 
Marijampolės apskritis 255,2 260,8 284,4 315,0 324,5 331,6 
Panevėžio apskritis 269,1 276,7 311,5 306,1 329,0 346,3 
Šiaulių apskritis 253,4 259,9 309,7 283,0 304,1 338,7 
Tauragės apskritis 264,1 266,9 281,9 315,6 373,0 396,5 
Telšių apskritis 263,2 266,3 306,4 319,3 329,6 342,7 
Utenos apskritis 259,8 268,4 288,3 300,7 286,8 332,2 
Vilniaus apskritis 329,0 343,3 390,0 389,6 453,9 503,5 
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Bendrasis vidaus produktas 
Klaipėdos apskrities teritorijoje sukurtas bendrasis vidaus produktas (toliau - BVP), tenkantis 
vienam gyventojui to meto kainomis, 2016 m. sudarė 13,3 tūkst. eurų (žiūr. 4.18 lentelę). BVP 
2007-2015 m. periodu 3-11 proc. buvo aukštesnis nei šalies vidurkis (viršijo 100%). 2016 metais šis 
rodiklis visose apskrityse, išskyrus Vilniaus apskritį, siekė mažiau nei 100 proc. (Klaipėdos 
apskrityje siekė 98,5 proc.). 

2008-2016 m. periodu Klaipėdos apskritis pagamino apie 11,1-12,4 proc. šalies BVP. 2016 m. 
apskrityje sukurta 4,28 mljrd. eurų BVP (žiūr. 4.19 lentelę). Tai trečias rodiklis šalyje po Vilniaus ir 
Kauno apskričių. Šį dydį įtakoja apskrityse sukurto vienam gyventojui tenkantis BVP dydis ir 
apskrityje gyvenančių gyventojų skaičius. 

Tiesioginės užsienio investicijos 
Tiesioginių užsienio investicijų skaičiuojant vienam gyventojui Klaipėdos r. 2015 m. teko 4815 
eurų (žiūr. 4.20 lentelę). Tai daugiau negu visos šalies arba Klaipėdos apskrities vidurkis, kurie 
atitinkamai siekė 4673 ir 3732 eurus/gyventojui. Didžiausios tiesioginės užsienio investicijos 
vienam gyventojui Klaipėdos r. sav. teko 2011 m (5122 eurų). 

BVP vienam gyventojui to meto kainomis pagal apskritis 4.18 lentelė 

Administracinė teritorija 
BVP vienam gyventojui to meto kainomis, tūkst. €, 

% palyginus su šalies BVP 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 
9,0 
100 

10,2 
100 

8,5 
100 

9,0 
100 

10,3 
100 

11,2 
100 

11,8 
100 

12,4 
100 

12,9 
100 

13,5 
100 

Alytaus apskritis 
5,8 

64,6 
6,8 

66,5 
5,6 

65,7 
6,0 

66,7 
6,9 

66,6 
7,2 

64,9 
7,7 

64,8 
8,2 

65,7 
8,3 

64,6 
8,5 

62,8 

Kauno apskritis 
8,6 

96,2 
9,9 

96,4 
8,1 

95,1 
8,7 

96,0 
10,1 
98,1 

11,0 
98,3 

11,7 
98,7 

12,3 
98,9 

12,8 
99,4 

13,5 
99,9 

Klaipėdos apskritis 
9,3 

103,2 
10,6 
103,4 

9,5 
111,4 

10,0 
110,4 

11,3 
109,9 

12,1 
108,2 

12,7 
107,3 

13,1 
105,1 

13,3 
103,0 

13,3 
98,5 

Marijampolės apskritis 
5,4 

60,0 
6,4 

62,4 
5,1 

60,3 
5,7 

63,6 
6,5 

63,1 
7,3 

65,1 
7,6 

64,3 
7,8 

62,9 
8,0 

61,7 
8,0 

59,3 

Panevėžio apskritis 
6,3 

70,2 
7,5 

73,8 
6,2 

72,5 
6,6 

73,3 
7,7 

74,7 
8,4 

75,4 
8,8 

74,1 
9,1 

73,4 
9,7 

75,7 
9,9 

73,6 

Šiaulių apskritis 
6,5 

72,1 
7,4 

72,3 
6,0 

70,8 
6,7 

74,0 
7,8 

75,5 
8,5 

76,5 
8,9 

75,1 
9,1 

73,6 
9,7 

75,2 
10,0 
74,3 

Tauragės apskritis 
4,1 

45,6 
5,2 

50,9 
4,5 

52,9 
5,0 

55,5 
6,0 

58,2 
6,4 

57,0 
6,7 

56,9 
7,0 

56,1 
7,2 

56,0 
7,4 

54,5 

Telšių apskritis 
7,5 

83,9 
8,7 

84,7 
6,9 

80,5 
7,6 

84,4 
8,8 

84,9 
9,0 

80,4 
9,3 

78,7 
9,2 

73,7 
9,3 

72,4 
9,4 

69,9 

Utenos apskritis 
7,0 

77,9 
8,3 

81,1 
7,2 

84,3 
6,3 

70,2 
7,1 

68,9 
7,4 

66,2 
7,8 

65,8 
8,1 

65,5 
8,3 

64,6 
8,4 

62,6 

Vilniaus apskritis 
13,8 
153,9 

15,2 
149,0 

12,6 
147,4 

13,1 
145,4 

14,7 
142,2 

15,9 
142,9 

17,0 
143,7 

18,1 
145,6 

18,7 
145,0 

20,0 
148,1 
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BVP to meto kainomis pagal apskritis 4.19 lentelė 

Administracinė teritorija 
BVP to meto kainomis, mljrd. €, 

% palyginus su šalies BVP 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 
32,7 
100 

26,9 
100 

28,0 
100 

31,2 
100 

33,3 
100 

35,0 
100 

36,4 
100 

37,33 
100 

38,67 
100 

Alytaus apskritis 
1,15 
3,51 

0,93 
3,45 

0,97 
3,48 

1,08 
3,44 

1,11 
3,34 

1,16 
3,31 

1,21 
3,30 

1,21 
3,20 

1,21 
3,10 

Kauno apskritis 
6,32 

19,32 
5,13 
19,06 

5,38 
19,22 

6,12 
19,59 

6,54 
19,62 

6,88 
19,68 

7,18 
19,68 

7,39 
19,80 

7,72 
20,00 

Klaipėdos apskritis 
3,77 
11,52 

3,34 
12,42 

3,45 
12,30 

3,83 
12,25 

4,02 
12,07 

4,19 
11,98 

4,28 
11,80 

4,32 
11,60 

4,28 
11,10 

Marijampolės apskritis 
1,09 
3,34 

0,87 
3,21 

0,95 
3,38 

1,05 
3,35 

1,15 
3,44 

1,18 
3,37 

1,19 
3,30 

1,18 
3,20 

1,18 
3,00 

Panevėžio apskritis 
2,01 
6,15 

1,62 
6,00 

1,69 
6,05 

1,92 
6,14 

2,05 
6,16 

2,11 
6,02 

2,16 
5,90 

2,25 
6,01 

2,26 
6,90 

Šiaulių apskritis 
2,41 
7,37 

1,93 
7,15 

2,07 
7,40 

2,33 
7,47 

2,50 
7,51 

2,56 
7,32 

2,59 
7,10 

2,68 
7,21 

2,74 
7,10 

Tauragės apskritis 
0,61 
1,88 

0,52 
1,94 

0,56 
2,02 

0,66 
2,10 

0,68 
2,05 

0,71 
2,03 

0,72 
2,01 

0,73 
2,01 

0,73 
1,90 

Telšių apskritis 
1,40 
4,28 

1,09 
4,05 

1,18 
4,23 

1,33 
4,24 

1,33 
4,00 

1,36 
3,90 

1,32 
9,20 

1,32 
3,60 

1,32 
3,40 

Utenos apskritis 
1,35 
4,12 

1,14 
4,24 

0,98 
3,51 

1,07 
3,43 

1,09 
3,27 

1,21 
3,21 

1,15 
3,20 

1,14 
3,10 

1,14 
3,00 

Vilniaus apskritis 
12,59 
38,46 

10,36 
38,46 

10,75 
38,41 

11,87 
37,98 

12,84 
38,55 

13,69 
39,17 

14,61 
40,01 

15,08 
40,40 

16,08 
41,60 

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje 4.20 lentelė 

Administracinė teritorija 
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 

vienam gyventojui, metų pabaigoje, € 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 3672 4072 4321 4363 4673 4890 
Klaipėdos apskritis 3072 3115 2925 3100 3732 3474 
Klaipėdos m. sav. 4398 4552 4046 4457 5578 5475 
Klaipėdos r. sav. 5122 4866 4967 4666 4815 3536 
Kretingos r. sav. 263 238 256 200 256 254 
Neringos sav. 1916 1951 2300 2501 2609 2841 
Palangos m. sav. 2005 1756 2024 1958 2101 2273 
Skuodo r. sav. 76 65 105 128 137 152 
Šilutės r. sav. 278 389 413 588 981 893 

Materialinės investicijos 

Materialinių investicijų skaičiuojant vienam gyventojui Klaipėdos r. 2016 m. teko 4571 eurai (žiūr. 
4.21 lentelę). Šis rodiklis buvo daugiau nei dvigubai didesnis nei valstybės vidurkis bei žymiai 
daugiau nei kitų savivaldybių vidurkiai. Nuo 2013 metų materialinės investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui pradėjo stabiliai didėti, tačiau 2016 metais šis rodiklis sumažėjo visose 
paminėtose savivaldybėse. 
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Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje 4.21 lentelė 

Administracinė teritorija 
Materialinės investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui, metų pabaigoje, € 
2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 1776 2006 2074 2380 2004 
Klaipėdos apskritis 1918 2509 2753 3199 2712 
Klaipėdos m. sav. 2410 3244 3547 3716 3359 
Klaipėdos r. sav. 2737 3243 3927 5590 4571 
Kretingos r. sav. 712 813 961 1092 982 
Neringos sav. 2792 3404 4872 5091 1988 
Palangos m. sav. 1856 2892 2599 3556 2191 
Skuodo r. sav. 613 917 349 439 343 
Šilutės r. sav. 838 1026 1014 1154 744 

4.7.2 Galimas poveikis  

Galimas poveikis investicijoms 

PŪV infrastruktūros įrengimui (statybai) numatoma investuoti 1,0 mln. eurų. Tai sudarys apie 0,3 
proc. visų Klaipėdos r. sav. materialinių investicijų 2016 metais (276,7 mln. eurų). Taip pat vykdant 
planuojamą veiklą bus mokami mokesčiai, galimi ir veiklai rekalingos infrastruktūros atnaujinimai. 
Vykdant planuojamą bus daroma teigiama įtaka Klaipėdos r. sav. makroekonominiams rodikliams. 

Galimas poveikis nedarbo lygiui 

Vykdant PŪV bus sukurtos 5 darbo vietos. Numatoma, kad įmonėje UAB „Barocenas“ dirbs 
direktorius, finansininkas, vairuotojas ir 2 darbuotojai. PŪV veikla prisidės prie nedarbo lygio 
mažinimo Klaipėdos r. sav., kuris 2016 m. siekė 6,0 %. 

Galimas poveikis keliams 

Planuojama, kad per dieną į PŪV teritoriją atvyks ir išvyks 17 transporto priemonių: 13 krovininiai 
automobiliai, atvežantys ir išvežantys atliekas į PŪV vietą, 4 lengvieji automobiliai, skirti įmonės 
darbuotojų poreikiams. Susisiekimas su PŪV vieta numatytas nuo jau įrengtos Dumpių kaimo 
Ketvergių gatvės, nuo kurios bus įrengtas maždaug 0,1 km privažiavimas prie PŪV sklypo. 
Privažiavimo prie PŪV žemės sklypo kelias priskirtinas vietinės reikšmės kelių kategorijai (jungia 
kaimus, jungiasi tarpusavyje arba su aukštesnės kategorijos keliais), kurio paros eismo 
intensyvumas 20-100 transporto priemonių. PŪV organizatorius planuoja prižiūrėti ir užtikrinti 
PŪV žemės sklypo galimo poveikio zonoje (0,1 km atkarpoje) esančio kelio būklę ir pašalinti dėl 
PŪV galimai atsiradusius kelio pažeidimus. 

4.7.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

Kadangi PŪV neturės jokio reikšmingo poveikio socialinei ekonominei aplinkai, poveikį 
mažinančios priemonės neplanuojamos. 



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 78 
 

 

4.8. ETNINĖ KULTŪRINĖ APLINKA, KULTŪROS PAVELDAS 

4.8.1. Informacija apie vietovę 

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (toliau - KVR) (registro kadastro duomenų tvarkytojas 
Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos) duomenimis, PŪV teritorijoje ir 
artimiausioje jai aplinkoje (iki 1,4 km spinduliu) istoriniu-kultūriniu bei rekreaciniu požiūriu 
svarbių objektų ir (ar) vietovių nėra. 

Artimiausios PŪV vietai kultūros vertybės yra (žiūr. 4.21 pav.): 
a) Spengių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės (22485, Spengių k.) (1,40 km); 
b) Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas (31638, Toleikių k.) (1,81 
km); 
c) Toleikių kapinynas (6181, Toleikių k.) (2,00 km); 
d) Ketvergių k. senosios kapinės (24369, Ketvergių k.) (2,26 km); 
e) Šernų tiltas (31051, Šernų k.) (2,69 km); 
f) Laistų, Liliškių kapinynas (5175, Laistų k.) (2,85 km); 
g) Kalvių k. evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (24368, Kalvių k.) (2,92 km); 
h) Kairių, Labotakių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės (25485, Kairių k.) (2,92 km); 
i) Kalvių, Ruslių k. senosios kapinės (25399, Kalvių k.) (3,20 km); 
j) Laistų, Liliškių piliakalnis su gyvenviete (23767, Kalvių k.) (3,24 km). 

4.8.2. Galimas (numatomas) poveikis 

PŪV numatoma vykdyti dideliu atstumu nuo kultūros paveldo objektų, todėl poveikio etninei-
kultūrinei aplinkai ir kultūros paveldui nebus. PAV ataskaitoje PŪV poveikis etninei-kultūrinei 
aplinkai, kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms neanalizuojamas. 

4.8.3. Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės 

Nenumatant (neplanuojant) galimo poveikio kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms, 
neplanuojamos ir poveikio aplinkai sumažinimo priemonės. 

4.8.4. Skyriaus „Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės“ schemos, 
žemėlapiai 

Skyriaus „Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldo objektai ir vietovės“ schemos, žemėlapiai 
nepateikiami. 
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4.21 pav. PŪV vietos padėtis KVR registruotų kultūros vertybių atžvilgiu 
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4.9. VISUOMENĖS SVEIKATA 

4.9.1. Bendra informacija 

UAB „Barocenas“ veiklą veiklą planuoja žemės sklypuose, esančiuose Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių 
k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Dumpių kaime registruota 30 gyventojų (2011 m. gyventojų 
surašymo duomenimis), Dovilų  seniūnijoje – 4888 gyventojai (2011 m.). Vadovaujantis Lietuvos 
oficialios statistikos duomenų bazėje pateikiamais rodikliais, 2017 metų pradžioje Klaipėdos rajone, 
1324 km2 ploto teritorijoje, bendras gyventojų skaičius buvo 54,6 tūkst. 

Dovilų seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės 
sveikatos būklę nagrinėjami viso Klaipėdos rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami su 
bendrais LR rodikliais. 

Gyventojų senėjimo procesą nulemia dvi pagrindinės priežastys - dėl mažo gimstamumo mažėja 
vaikų, o dėl padidėjusios vidutinės gyvenimo trukmės gausėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus 
gyventojų. Demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines problemas, gyventojų 
socialinio būsto aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacine sistema 2017 metais pasiskirstymas pagal lytį Klaipėdos rajone stebimas panašus kaip 
ir visoje Lietuvoje (žiūr. lentelę žemiau): vyrų procentinė dalis nežymiai didesnė nei Lietuvos, 
moterų procentinė dalis nežymiai mažesnė nei Lietuvos. Bendra tendencija, kad moterų procentinė 
dalis yra didesnė, išlieka. 

Gyventojų sudėtis pagal lytį 

Metai 
Vyrų dalis,% Moterų dalis, % 

Klaipėdos r. Lietuva Klaipėdos r. Lietuva 
1 2 3 4 5 

2006 48,52 46,41 51,48 53,59 
2007 48,49 46,33 51,51 53,67 
2008 48,49 46,29 51,52 53,71 
2009 48,46 46,22 51,54 53,78 
2010 48,45 46,13 51,55 53,87 
2011 48,46 46,08 51,54 53,92 
2012 48,54 46,06 51,46 53,94 
2013 48,66 46,06 51,35 53,94 
2014 48,76 46,08 51,24 53,92 
2015 48,88 46,06 51,12 53,94 
2016 49,12 46,05 50,88 53,95 
2017 49,64 46,13 50,36 53,87 

2017 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje gimė 597 kūdikių (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 
gyventojų – 10,8), mirė 577 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų – 10,4). 

Galima stebėti (lentelė žemiau), jog nuo 2006 metų Klaipėdos rajono savivaldybėje natūralaus 
gyventojų prieaugio rodiklis svyruoja arti nulio ir būna arba neigiamas arba nežymiai teigiamas. 
2017 m. natūralus gyventojų prieaugio rodiklis tūkstančiui gyventojų siekė 0,4. Lyginant su 
bendrais Lietuvos natūralaus gyventojų prieaugio duomenimis, kurie kiekvienais metais būna tik 
neigiami, Klaipėdos rajono savivaldybėje prieaugio rodiklis yra didesnis, dažnai būna nežymiai 
teigiamas, ko Lietuvos mastu per paskutinius 15 metų nėra buvę. 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo 2005 m. iki 2017 m. 
sumažėjo beveik 20 % ir išliko mažesnis už visos Lietuvos vidurkį. 
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Natūralus gyventojų prieaugis 

Metai 
Gimstamumas 
1000 gyventojų 

Gyvų gimusių 
skaičius 

Mirtingumas 
1000 gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Natūralus 
prieaugis 1000 

gyventojų 
Kl.r.* LR Kl.r.* LR Kl.r.* LR Kl.r.* LR Kl.r.* LR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2006 10,08 9,05 493 29606 12,46 13,70 609 44813 -2,37 -4,65 
2007 11,83 9,29 590 30020 12,19 14,12 608 45624 -0,36 -4,83 
2008 11,82 9,86 604 31536 11,37 13,71 581 43832 0,45 -3,84 
2009 11,69 10,17 605 32165 11,26 13,29 583 42032 0,42 -3,12 
2010 11,44 9,90 590 30676 11,42 13,60 589 42120 0,02 -3,69 
2011 10,71 10,00 550 30268 11,71 13,55 601 41037 -0,99 -3,56 
2012 10,19 10,19 525 30459 11,57 13,70 596 40938 -1,38 -3,51 
2013 12,24 10,10 635 29885 11,76 14,03 610 41511 0,4 -3,93 
2014 10,6 10,30 556 30369 10,8 13,70 569 40252 -0,2 -3,40 
2015 10,7 10,80 570 31475 10,5 14,40 556 41776 0,3 -3,60 
2016 10,5 10,7 568 30623 10,6 14,3 573 41106 -0,1 -3,6 
2017 10,8 10,1 567 28696 10,4 14,2 577 40142 0,4 -4,0 

* - Kl.r. – Klaipėdos rajonas. 

Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų. 
Metai Klaipėdos r. Lietuva 

1 2 3 
2006 6,09 7,19 
2007 3,39 6,33 
2008 1,66 5,45 
2009 3,31 5,63 
2010 8,47 4,99 
2011 5,45 4,76 
2012 7,62 3,87 
2013 1,57 3,68 
2014 1,8 3,9 
2015 1,8 4,2 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, kaip ir Lietuvoje, mirčių struktūra būdinga daugeliui 
ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta. Pagrindinės mirčių priežastys 2013-
2017 m. buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai. 
Standartizuotas mirtingumas Klaipėdos rajono savivaldybėje palyginus su visos LR duomenimis 
pagal įvairius išvardintus rodiklius didžiąja dalimi buvo mažesnis arba artimas LR vidurkiui (žr. 
lentelę žemiau). Didesnis mirtingumas stebimas nuo infekcinių ligų, kvėpavimo sistemos ligų ir dėl 
transporto įvykių. 

Lietuvos gyventojų vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė pagal 2017 metų duomenis yra 74,47 m. 

Vykdant ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas ir oro tarša. Triukšmas turi įtakos 
sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis 
stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos 
gyventojų sergamumui kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis bei piktybiniais navikais. 

Sergamumas pagrindinėmis ligomis, kurias gali sukelti triukšmas ir oro tarša Klaipėdos r. pateiktas 
žemiau lentelėje. 



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 82 
 

 

Standartizuoti mirtingumo rodikliai Klaipėdos rajone ir Lietuvoje 

Klaipėdos r.
Rodikliai 2015 2016 2017

8060  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas 100000 gyv.
Min:1052.43

Srities Min.:1344.11
Maks:1912.21
Srities Maks.:1683.25

1296.17

Lietuva=1457.92

Min:1026.58
Srities Min.:1307.54

Maks:2124.85
Srities Maks.:1655.22

1300.46

Lietuva=1424.28

Min:1203.1
Srities Min.:1307.14

Maks:1923.32
Srities Maks.:1720.17

1311.31

Lietuva=1425.53

8080  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
infekcinių ligų (A00-B99) 100000 gyv.

Min:2.13
Srities Min.:12.81

Maks:77.57
Srities Maks.:41.38

34.63

Lietuva=25.23

Min:0
Srities Min.:13.59

Maks:56.72
Srities Maks.:46.5

21.57

Lietuva=27.57

Min:0
Srities Min.:11

Maks:58.58
Srities Maks.:33.34

26.69

Lietuva=21.94

8120  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
piktybinių navikų (C00-C97) 100000 gyv.

Min:176.06
Srities Min.:262.01

Maks:376.58
Srities Maks.:327.15

243.57

Lietuva=287.93

Min:232.1
Srities Min.:244.85

Maks:492.93
Srities Maks.:323.24

232.1

Lietuva=282.09

Min:174.04
Srities Min.:241.24

Maks:455.94
Srities Maks.:334.72

204.6

Lietuva=275.2

8370  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo nervų 
sist. ligų (G00-G99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:7.3

Maks:61.47
Srities Maks.:31.06

18.64

Lietuva=20.25

Min:0
Srities Min.:9.57

Maks:46.04
Srities Maks.:29.66

22.87

Lietuva=20.81

Min:0
Srities Min.:11.81

Maks:56.24
Srities Maks.:35

19.78

Lietuva=24.47

8390  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
kraujotakos sist.ligų (I00-I99) 100000 gyv.

Min:486.59
Srities Min.:736.19

Maks:1160.48
Srities Maks.:991.92

738.83

Lietuva=831.46

Min:524.32
Srities Min.:733.34

Maks:1114.29
Srities Maks.:969.58

791.66

Lietuva=804.35

Min:650.76
Srities Min.:740.85

Maks:1230.66
Srities Maks.:1026.04

799.59

Lietuva=815.62

8490  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
kvėpavimo sist. ligų (J00-J99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:31.3

Maks:83.84
Srities Maks.:75.73

55.78

Lietuva=47.16

Min:19.07
Srities Min.:32.37

Maks:82.54
Srities Maks.:76.39

48.95

Lietuva=44.57

Min:0
Srities Min.:29.08

Maks:205.87
Srities Maks.:73.84

51.87

Lietuva=46.53

8650  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
nelaimingų atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:48.53

Maks:115.61
Srities Maks.:94.53

59.88

Lietuva=63.2

Min:0
Srities Min.:43.19

Maks:132.6
Srities Maks.:93.72

36.78

Lietuva=60.93

Min:21.27
Srities Min.:36.44

Maks:133.75
Srities Maks.:95.55

47.89

Lietuva=58.16

8670  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
transporto įvykių (V01-V99) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:4.34

Maks:40.54
Srities Maks.:20.51

14.24

Lietuva=10.47

Min:0
Srities Min.:2.02

Maks:37.85
Srities Maks.:18.48

5.65

Lietuva=8.46

Min:0
Srities Min.:3.64

Maks:34.55
Srities Maks.:18.21

7.36

Lietuva=8.7

8770  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas dėl 
savižudybių (X60-X84) 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:18.61

Maks:109.4
Srities Maks.:59.4

32.13

Lietuva=30.41

Min:0
Srities Min.:18.68

Maks:96.29
Srities Maks.:52.47

22.16

Lietuva=28.2

Min:0
Srities Min.:15.68

Maks:65.51
Srities Maks.:50

21.24

Lietuva=25.78

8810  Standartizuotas (ES stand.) mirtingumas nuo 
alkoholio sąlygotų priežasčių 100000 gyv.

Min:0
Srities Min.:13.47

Maks:64.26
Srities Maks.:45.76

20.17

Lietuva=23.95

Min:0
Srities Min.:11.97

Maks:64.68
Srities Maks.:42.49

7.86

Lietuva=22.31

Min:0
Srities Min.:10.2

Maks:59.45
Srities Maks.:37.89

8.67

Lietuva=19.62

80% reikšmių yra srityje

Regiono rodiklio reikšmė -vidutinė šalies reikšmė  
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Vertinant PŪV poveikį visuomenės sveikatai, buvo atliktas komponentų, veikiančių žmogaus 
gyvenamąją aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių, palyginimas su žemesne, nesukeliančia 
pasekmių gyvenimo kokybei. Buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, galintys turėti įtakos 
gyvenamajai aplinkai, išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių svarbą. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 
Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinėje 
sistemoje pateikiamus rodiklius, 2001-2016 metais gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus 
nuolatos augo. Lietuvoje bei Klaipėdos mieste 2008-2013 metais buvo pastebimas apsilankymų pas 
gydytojus skaičiaus svyravimas, tačiau nuo 2013 m. pastebimas apsilankymų skaičiaus didėjimas. 

Klaipėdos rajono savivaldybėje apsilankymų pas gydytojus skaičius stabiliai augo 2001-2005 metų 
laikotarpiu, bei 2010-2015 metų laikotarpiu. Nuo 2015 m. pastebimas nežymus sumažėjimas. 

Per pastarąjį dešimtmetį augo (ypatingai ryškus augimas stebimas 2012-2016 metais) sergamumas 
kraujotakos sistemos ligomis - tam manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės pablogėjimas, 
fizinio krūvio stoka bei didėjantis stresas. 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 2001-2016 metais labai svyravo, Klaipėdos rajono 
gyventojų sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis buvo artimas bendram Lietuvos vidurkiui. 

Sergamumo piktybiniais navikais sergamumo duomenys pateikiami tik iki 2012 metų. Nuo 2001 m. 
sergamumas piktybiniais navikais (išskyrus staigų sumažėjimą Klaipėdos mieste 2009 m.) auga. 
Sergamumas piktybiniais navikais Klaipėdos rajone yra žemesnis nei Lietuvos vidurkis. 

Sergamumas nervų sistemos ligomis Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo 2009 metų turi augimo 
tendenciją, tačiau buvo mažesnis už Klaipėdos miesto ir bendrą Lietuvos vidurkį. 
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Svarbiausios priežastys, nulemiančios neigiamus Klaipėdos r. sav. gyventojų sveikatos pokyčius: 
 Demografinės problemos - neigiamas arba nežymus teigiamas natūralus gyventojų prieaugis 

(ilgalaikė tendencija), kurį lemia mažas gimstamumas, didėjantis mirtingumas, auganti 
emigracija, nedidėjantis santuokų ir augantis ištuokų skaičius, gyventojų senėjimas. 

 Gyvenimo kokybės problemos - stiprėjantys gyventojų grupių socialiniai ir ekonominiai 
skirtumai, nepakankamas pagyvenusių žmonių ekonominis, socialinis, psichologinis ir net 
fizinis saugumas, kai kurių šeimų, kaip socialinio vieneto, degradavimas, atskirų gyventojų 
grupių nesubalansuota ir nepilnavertė mityba. 

 Darbo ir aplinkos problemos - ne visada reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos, 
nepatenkinama geriamojo vandens kokybė, gyvenamosios aplinkos tarša transporto 
išmetamosiomis dujomis, triukšmas, nesaugios gatvės, gyventojų higienos reikmes 
tenkinančių statinių stoka. 

 Sveikos gyvensenos problemos - visuomenės atsakomybės už savo sveikatą stoka, menkas 
visuomenės sveikos gyvensenos supratimas ir neišvystyti įgūdžiai, didelis tabako, alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimas, sumažėjęs gyventojų fizinis aktyvumas, didėjantis gyvenimo 
tempas (intensyvumas) turi įtakos nervų, kraujotakos sistemos ligoms. 

 Sergamumo problemos - didėjantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, didelis 
traumų, smurto ir nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius, nemažėjantis sergamumas 
užkrečiamomis ligomis. 

 Informacijos stokos problema - žiniasklaida nėra skatinama orientuotis į pozityvių nuostatų 
populiarinimą ir visuomenės informavimą apie sveiką gyvenseną. 

2016 metų pabaigoje 10 000-čių gyventojų Klaipėdos rajono savivaldybėje teko: 8,97 gydytojų 
(Klaipėdos m. - 64,97; Lietuvoje - 48,04); 4,21 odontologo (Klaipėdos m. - 11,3; Lietuvoje - 10,1); 
slaugytojų (įsk. akušerius) - 29,1 (Klaipėdos m. - 133,44, Lietuvoje - 81,14). Gyventojų aprūpinimo 
lovomis stacionaruose Klaipėdos rajono savivaldybėje rodiklis 10 000 gyventojų buvo 29,1 
(Klaipėdos m. - 169,98; Lietuvos rodiklis - 86,92). 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 
gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su aplinkos 
sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos 
keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o 
kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. UAB „Barocenas“ planuojamos pavojingų ir kitų 
atliekų tvarkymo veiklos galimas poveikis visuomenės sveikatai bus vertinamas atsižvelgiant į 
aplinkos oro fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais aspektus. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos esamai būklei 

PŪV keliama oro tarša, kvapai ir triukšmas neviršys ribinių verčių, todėl numatomas nereikšmingas 
poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas.  Naftuotų atliekų 
sandėliavimo talpyklose metu į aplinkos orą bus išmetami angliavandeniliai LOJ. 

PAV ataskaitos 4.2.3.  punkte pateikti veiklos metu išmetamų oro teršalų skaičiavimai. Suskaičiuotos 
aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, ūkinės veiklos 
teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Taršos kvapais, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas. Kvapo koncentracijos 
sklaidos skaičiavimai parodė (žr. 4.9.2 punktą) , jog kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje sieks tik 0,05 OUE/m3 ir nedarys jokio poveikio esamam foniniam taršos lygiui. 

Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas. PAV ataskaitos 4.9.2 
punkte pateiktas veiklos metu sukeliamo triukšmo lygių vertinimas. Atlikus skaičiavimus, 
prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis nei ūkinės veiklos 
aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys didžiausių leidžiamų 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011. 



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 87 
 

 

PŪV keliama oro tarša ir triukšmas neviršys ribinių verčių, todėl poveikis visuomenės sveikatos 
būklei nenumatomas. PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 
Todėl PŪV esamų Klaipėdos rajono gyventojų sergamumo rodiklių nedidins. 

4.9.2. Galimas poveikis visuomenės sveikatai 

PŪV metu susidarančios oro taršos cheminėmis medžiagomis poveikis visuomenės sveikatai 

PŪV metu susidarys nežymi aplinkos oro cheminė tarša. Eksploatuojant naftos sandėliavimo 
rezervuarus (talpyklų alsuokliai, šaltiniai Nr. 001-004) išsiskirs naftos angliavandenilių garai. 
Eksploatuojant transportą (naudojamas kuras - benzinas ir suskystintos dujos) išsiskirs anglies 
monoksidas (CO), azoto oksidai (NOX), lakieji organiniai junginiai (LOJ), sieros dioksidas (SO2) bei 
kietosios dalelės (KD2,5). Galimas cheminių oro teršalų poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 
išnagrinėtas 4.2 skyriuje „Aplinkos oras“. Poveikis, kurį oro teršalai gali sukelti žmogaus sveikatai 
aprašytas žemiau. 

Anglies monoksidas. Arba smalkės - tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios susidaro degimo metu, 
kuomet nepilnai sudega kuras. Anglies monoksidas per plaučius patekęs į kraują jungiasi su 
hemoglobinu ir sudaro labai patvarų junginį karboksihemoglobiną. Šios reakcijos pasėkoje 
hemoglobinas negali audinių aprūpinti deguonimi ir vystosi audinių hipoksija. Anglies monoksido 
galimybė susijungti su hemoglobinu yra 200 kartų didesnė nei su deguonimi, todėl net nedidelė jo 
koncentracija aplinkoje neigiamai veikia sveikatą ir gali būti pavojinga. Gali būti pažeista centrinė 
nervų sistema, regėjimas, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos. Esant labai didelei 
karboksihemoglobino koncentracijai kraujyje gali ištikti koma ir mirtis. 

Azoto oksidai. Pagrindinis šaltinis teritorijoje yra transportas. Susidaro degimo proceso metu 
jungiantis deguoniui bei ore ir deginame kure esančiam azotui. Į aplinkos orą išsiskiriančių azoto 
dioksidų kiekiai priklauso nuo azoto kiekio kure ir degimo temperatūros (kuo didesnė temperatūra 
tuo daugiau skyla oro azoto molekulių). Azoto dioksidų įtaka sveikatai: dirgina akis, kvėpavimo takų 
gleivinę, didelės koncentracijos sukelia gleivinės paburkimą ir edemą, toksiškai veikia plaučius. 

Sieros dioksidas. Bespalvės, nemalonaus kvapo dujos, kurių daugiausiai išsiskiria deginant kietąjį 
kurą, benziną. Sieros dioksidas kartu su dulkėmis neigiamai veikia kvėpavimo takus, dirgina odą ir 
gleivinę, sukelia kvėpavimo sistemos sutrikimus. Šios medžiagos poveikis ypač pavojingas 
sergantiems astma. Sieros dioksidas naikina augalus, sumažindamas juose chlorofilo kiekį. Į aplinkos 
orą išsiskiria sieringo kuro degimo metu. Efektyviausia sieros dioksido kiekio mažinimo priemonė 
yra mažai sieringo arba nesieringo kuro naudojimas. Dalis sieros dioksido jungiasi su suodžiais, todėl 
į aplinką išsiskiriančio dioksido kiekį sumažina ir kietųjų dalelių filtrai, ciklonai ir pan. 

Kietosios dalelės. Didžiausi taršos smulkiomis dalelėmis šaltiniai yra katilinės, naudojančios iškastinį 
kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramoninės įmonės (metalo, tekstilės apdirbimo), dirvos erozija, 
fotocheminiai procesai bei transportas, kuris ne tik tiesiogiai išmeta kietąsias daleles, bet ir jas 
pakelia nuo kelio dangos. Degimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1 μm, industrinės ir 
dirvos dalelės - didesnės už 1 μm. Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia dalelės, mažesnės už 1 μm. 
Šias daleles yra sunkiausia išvalyti iš pramoninių procesų išlakų, didžiausia dalis jų iš oro pašalinama 
lyjant. Didelės dulkių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali 
įtakoti klimatines sąlygas ir sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės dalyvauja debesų 
formavimesi, ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir kritulių kiekį tam 
tikroje vietovėje. Dalelės, kurių skersmuo yra tarp 0,1 ir 1,0 μm efektyviai išsklaido matomąją šviesą, 
taip sumažindamos matomumą. Esant dideliam oro drėgnumui, susiformuoja migla. Kietieji teršalai 
patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Dalelių prasiskverbimo gylis į kvėpavimo 
sistemą priklauso nuo jų dydžio. Didesnės nei 5 μm dalelės dažniausiai sulaikomas gerklėje arba 
nosyje. Nuo 0,5 iki 5 μm diametro dalelės nusėda bronchuose. Smulkesnės už 0,5 μm dalelės 
pasiekia plaučių alveoles ir gali jose nusėsti, tam tikra dalis per alveoles patenka į kraują. Dulkių 
poveikyje gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos (astma, bronchitas, emfizema), sutrikti širdies veikla 
(širdies priepuolis) ir išsivystyti plaučių vėžys. Dulkės taip pat neigiamai veikia augalų vystymąsi ir 
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augimą; jos sukelia įvairių medžiagų pažeidimus (pavyzdžiui, metalų koroziją, namų ir audinių 
apteršimą ir kt.). 

Angliavandeniliai. Jie veikia centrinę nervų sistemą. Žmogaus sveikatai pavojingi ir aldehidai - 
nearomatinės grupės angliavandeniliai. Į atmosferą jie patenka iš automobilių išmetimų, ypač 
dyzelinių variklių. Jei ore daugiau kaip 0,004 mg/l aldehidų, jaučiamas pridegusių riebalų kvapas. Jie 
labai dirgina viršutinius kvėpavimo takus ir sukelia akių uždegimą. Onkologų duomenimis, viena iš 
vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į atmosferą patekę aromatiniai angliavandeniliai, 
pavyzdžiui, benzpirenas. Jie kaupiasi žmogaus organizme iki kritinių koncentracijų ir gali sukelti 
vėžinius susirgimus. 

PŪV metu susidarančios oro taršos kvapais poveikis visuomenės sveikatai 

Kvapas yra kompleksinis pojūtis, kuris atsiranda kvapioms dujinės fazės medžiagoms pasiekus 
uoslės receptorius. Uoslė yra pats abstrakčiausias jausmas iš visų žmogaus patiriamų. Uodimo 
procesas vyksta pagal paprastą schemą. Pirmame etape medžiagos molekulės patenka į nosį ir 
susiliečia su uodimo gleivine, sužadina jutimines ląsteles ir įtakoja impulso susidarymą elektrinio 
signalo pavidalu. Antrame etape įvyksta signalo perdavimas smegenims ir kvapo užuodimas (žiūr. 
žemiau pateikiamą schemą). 

Kvapių medžiagų molekulės

Oro srautas į nosies ertmę

Jutiminė gleivinė

Jutiminės ląstelės

Impulsas

Kvapo pajutimas

Smegenys

 

Žmogaus uoslės gleivinės plotas yra apie 3 cm2. Uoslės gleivinė yra išsidėsčiusi nosies ertmės 
viršutinėje dalyje ir tiesiogiai susijusi su burnos ertme. Molekulės, kurios būna burnos ertmėje gali 
lengvai per nosiaryklę patekti į nosies ertmę. 

Ilgai kvėpuojant vienu ir tuo pačiu kvapu, jis palaipsniui silpsta ir po tam tikro laikotarpio 
nebejaučiamas. Šis reiškinys vadinamas uoslės „nuovargiu“ arba psichogeniniu poveikiu. Panašus 
„nuovargis“ būdingas ne tik uoslei, bet ir regėjimui, klausai, skoniui, tačiau charakteringiausias 
uoslei. Jei kvapas silpnas, tai laiko tarpas iki „nuovargio“ trumpas, o jei kvapas stiprus, tai šis laiko 
tarpas ilgesnis. Su amžiumi jautrumas kvapams mažėja logaritmine priklausomybe. 

Medžiagos kvapo pobūdis priklauso nuo medžiagos struktūros ir vandenilio atomų skaičiaus 
molekulėje, dvigubų jungčių kiekio, funkcinių grupių tipo ir išsidėstymo, radikalų tipo ir kiekio. 
Biologinėmis priemonėmis pagal kvapo kokybę galima atskirti ne tik atskirus junginius, bet ir 
veidrodinę (cis-trans) vieno ir to paties junginio struktūrą. Chemiškai giminingos molekulės labai 
dažnai turi skirtingą kvapą skirtinguose junginiuose, o panašaus kvapo junginiai gali turėti visiškai 
skirtingą struktūrą. 

Yra žinoma apie 17000 cheminių medžiagų, turinčių tam tikrą kvapą ir dar daugiau įvairių aromatų, 
kuriuos galima gauti sumaišius šias medžiagas. Medžiagų užuodžiama koncentracija apibūdinama 
kvapo slenksčio verte. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė - pati mažiausia cheminės 
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medžiagos koncentracija, kuriai esant 50% kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Tokio cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė 
prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų 
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6148; aktuali 
redakcija) ir yra lygi 8 OUE/m3. 

PŪV metu į aplinką gali būti išmetami nereikšmingi kiekiai kvapų, kurių koncentracija nei PŪV 
teritorijoje, nei gyvenamojoje aplinkoje nesieks jutiminės ribos (nebus jaučiamas). Kvapą gali skleisti 
naftos angliavandenilių garai. Identifikuoti šie aplinkos oro taršos kvapais šaltiniai: naftos atliekų 
sandėliavimo rezervuarai (talpyklų alsuokliai, šaltiniai Nr. 001 - 004). Galimas kvapų poveikis 
aplinkai ir visuomenės sveikatai išnagrinėtas 4.2 skyriuje „Aplinkos oras“. 

PŪV metu susidarančios biologinės taršos poveikis visuomenės sveikatai 

Biologinės taršos (tarša mikroorganizmais, virusais ir kt.) susidarymas PŪV metu nenumatomas. 

PŪV metu sukeliamo triukšmo poveikis visuomenės sveikatai 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 
organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 
problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių funkcijų 
sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 
pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 
ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Iš esmės intensyvūs akustiniai dirgikliai organizme sukelia stresines reakcijas, kuriose galima 
pastebėti įvairias fazes - nuo adaptacijos kompensacinės stadijos iki absorbavimo stadijos. Stresas 
žmogaus organizmą veikia daugeliu aspektų - nuo sukeliamų funkcinių cerebrovisceralinių 
reguliacijos pažeidimų iki pastebimų morfologinių organų ir sistemų degeneracinių pokyčių. 

Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40 - 50 dB - atsiranda 
psichinės reakcijos, 60 - 80 dB - išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. Pagal TLK - 10 tai 
apima: nervų sistemos, kraujotakos, virškinimo, kaulų - raumenų sistemos ir jungiamojo audinio 
ligas. 90 - 110 dB - išsivysto klausos netektis. 

Analizuojant Lietuvos gyventojų sergamumą, užregistruotą ambulatorinę pagalbą teikiančiose 
sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugėja ligų, santykinai susijusių su triukšmo poveikiu: 
kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos. 

Garso sklidimui didžiausią įtaką daro šios atmosferinės sąlygos: vėjas ir temperatūra. Vėjo greitis 
didėja didėjant aukščiui, kuris nukreipia garso sklidimą pavėjui ir sudaro garso „šešėlį“ priešingoje 
vėjo krypčiai pusėje. Absorbuojamas gradientas sukelia panašų poveikį kaip ir vėjo gradientas, 
išskyrus tai, kad jis yra toks pats visomis kryptimis. Saulėtą ir nevėjuotą dieną, temperatūra mažėja 
kylant aukščiui ir taip sudarydama „šešėlio“ poveikį triukšmo sklidimui. Žvaigždėtą naktį, 
temperatūra gali kilti didėjant aukščiui ir nukreipti garsą į žemės paviršių. Krituliai gali įtakoti garso 
sklaidą. Pavyzdžiui krintantis sniegas gali duodi juntamą garso sumažėjimą ir taip pat gali padidinti 
teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria skirtingų dažnių garso bangas. Mažiausiai 
yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - aukštų dažnių. 

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių savybių: ar 
paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra mišrus. Garso 
susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas absorbuojamuose dažniuose, įvertinant  
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kokios dažninės charakteristikos yra triukšmo šaltinis ir žemės paviršius iki poveikio šaltinio. Kada 
garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis perduodamos per kliūtį ir dalis 
yra absorbuojama. Jeigu adsorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, didžioji dalis bangų yra atspindima ir 
toks paviršius yra laikomas akustikai kietu. Todėl tokiame poveikio taške garsas yra nuo tiesioginių 
bangų ir nuo atsispindėjusių. 

Lietuvos miestuose 60-80% miestuose vyraujančio triukšmo sudaro autotransporto sukeliamas 
triukšmas. Per paskutinius 10 metų triukšmo lygis Lietuvos miestuose vidutiniškai didėjo 0,5-1 dB 
per metus, ir kai kuriuose miestuose triukšmas gatvėse padidėjo net 10-12 dB. 

PŪV neįtakos žymesnių vibracijos, šviesos, šilumos, nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) bei 
jonizuojančiosios (radioaktyviosios) spinduliuotės lygio pasikeitimo, todėl šių fizikinės taršos rūšių 
susidarymas ir prevencija plačiau nenagrinėjami. Numatoma, kad PŪV metu, eksploatuojant 
transportą, susidarys triukšmo tarša. 

Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 75-3638; aktuali redakcija) (toliau – Lietuvos higienos norma HN 
33:2011), gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje bei jų 
gyvenamosiose ar visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygiai reglamentuojami taip: 

Objekto pavadinimas 
Ekvivalentinis 

garso lygis 
Maksimalus 
garso lygis 

Paros 
laikas, val. 

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

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07-19 val.
19-22 val.
22-07 val. 

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

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

60 dBA 
55 dBA 
50 dBA 

07-19 val.
19-22 val.
22-07 val. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07-19 val.
19-22 val.
22-07 val. 

Garso sklidimui didžiausią įtaką daro šios atmosferinės sąlygos: vėjas ir temperatūra. Vėjo greitis 
didėja didėjant aukščiui, kuris nukreipia garso sklidimą pavėjui ir sudaro garso „šešėlį“ priešingoje 
vėjo krypčiai pusėje. Absorbuojamas gradientas sukelia panašų poveikį kaip ir vėjo gradientas, 
išskyrus tai, kad jis yra toks pats visomis kryptimis. Saulėtą ir nevėjuotą dieną, temperatūra mažėja 
kylant aukščiui ir taip sudarydama „šešėlio“ poveikį triukšmo sklidimui. Žvaigždėtą naktį, 
temperatūra gali kilti didėjant aukščiui ir nukreipti garsą į žemės paviršių. Krituliai gali įtakoti garso 
sklaidą. Pavyzdžiui krintantis sniegas gali duodi juntamą garso sumažėjimą ir taip pat gali padidinti 
teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria skirtingų dažnių garso bangas. Mažiausiai 
yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - aukštų dažnių. 

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių savybių: ar 
paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra mišrus. Garso 
susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas absorbuojamuose dažniuose, įvertinant 
kokios dažninės charakteristikos yra triukšmo šaltinis ir žemės paviršius iki poveikio šaltinio. Kada 
garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis perduodamos per kliūtį ir dalis 
yra absorbuojama. Jeigu adsorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, didžioji dalis bangų yra atspindima ir 
toks paviršius yra laikomas akustikai kietu. Todėl tokiame poveikio taške garsas yra nuo tiesioginių 
bangų ir nuo atsispindėjusių. 

Lietuvos miestuose 60-80% miestuose vyraujančio triukšmo sudaro autotransporto sukeliamas 
triukšmas. Per paskutinius 10 metų triukšmo lygis Lietuvos miestuose vidutiniškai didėjo 0,5-1 dB 
per metus, ir kai kuriuose miestuose triukšmas gatvėse padidėjo net 10-12 dB. 

PŪV metu identifikuoti šie padidinto triukšmo lygio objektai: 
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 sunkvežimiai, kuriais bus atvežamos ir išvežamos atliekos į pavojingų ir nepavojingų atliekų 
saugojimo aikštelę; 

 lengvasis (darbuotojų) autotransportas.  
Kitų triukšmą galinčių kelti įrenginių PŪV nenumatoma, kadangi atliekos teritorijoje bus tik 
sandėliuojamos. 

Planuojamoje teritorijoje foninį triukšmo lygį formuoja autotransporto eismas krašto kelyje Nr. 141 
Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda. Krašto kelias Nr. 141 yra vakarų pusėje 500 metrų atstumu nuo 
PŪV teritorijos ribų. 

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos pateikiamais 2017 m. duomenimis šio kelio 
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) siekia - 12447 vnt. per parą (žr. 4.22 pav.). 

 
4.22 pav. Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 

vidutinis paros eismo intensyvumas. 

Planuojami triukšmo šaltiniai 

Objekto teritorijoje dienos periodu (nuo 07:00 val. iki 19:00 val.) triukšmą skleis ir atvyksiantis 
sunkusis autotransportas atvešiantis it išvešiantis atliekas ir darbuotojų autotransportas. Vakaro ir 
nakties periodais transportas nevažinės. 

Tiesiogiai veikloje naudojami padidinto triukšmo šaltiniai: 

Sunkvežimiai: 
 sunkvežimio sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje - 80 dBA (žr. 18 priedą); 
 bendras reisų skaičius iki 13 reisų dienos periodu. 

Lengvasis autotransportas: 
 automobilio sukeliamas triukšmo lygis triukšmo šaltinio paviršiuje - 70 dBA; 
 bendras reisų skaičius iki 4 reisų dienos periodu. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimas 

Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę 
įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai 
programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir 
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 
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2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos 
ir standartai. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II 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 – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; 
Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos 
ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos 
standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties 
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 temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės 
charakteristikos neįvertintos; 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas. Visi triukšmo 
taršos šaltiniai dirba 12 val./dieną, t.y. skaičiuojama maksimali triukšmo reikšmė visam 
dienos periodui. Skitingai negu įvertinant 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 įvertinti ekvivalentinį triukšmo lygį labiau atitinkantį faktiniams 
ekvivalentinio triukšmoko matavimams. 

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

- sunkusis transportas: triukšmo galios lygis - 80 dBA, eismo intensyvumas - 8 vnt. per 
valandą, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h. 

- lengvasis transportas: triukšmo galios lygis - 70 dBA, eismo intensyvumas - 4 vnt. per 
valandą, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h 

Vertinant krašto kelio Nr. 141 keliamą foninį triukšmo lygį eismo intensyvumas priimamas 
vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos pateikiamais 2017 m. duomenimis. Vidutinis 
metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) siekia - 12447 vnt. (žr. 4.22 pav.), kurių tarpe: 

- lengvasis autotransportas - 11810 vnt. per parą, važiavimo greitis - 90 km/h. 
- sunkusis autotransportas - 637 vnt. per parą, važiavimo greitis - 90 km/h. 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties 
ir Ldvn, kurie apibrėžiami, kaip: 

1. Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 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 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro 
laikotarpiui. 
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3. Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 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. 

Vertinant UAB „Barocenas“ PŪV keliamą triukšmą skaičiuojmas tik dienos periodo triukšmas, kadangi 
kitai paros periodais triukšmo šaltiniai neveiks. 

Prognozuojami triukšmo lygiai 

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygio įvertinimui buvo atlikti skaičiavimai 2 variantais: 

I - skaičiuotas planuojamos veiklos teritorijoje numatomu triukšmo taršos šaltinų keliamas 
triukšmo lygis (sklaidos žemėlapiai pateikiami 19 priede). 

II - skaičiuotas planuojamos veiklos teritorijoje numatomu triukšmo taršos šaltinų keliamas 
triukšmo lygis kartu su foninių - krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda esamo 
transporto eismo keliamas triukšmo lygis (sklaidos žemėlapiai pateikiami 20 priede). 

Sklaidos žemėlapiuose pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo lygiai 
konkrečiuose receptoriuose - 3 taškuose: T1 - vakarinė sklypo riba, T2 - rytinė sklypo riba, T3 - ties 
artimiausia gyvenamąja teritorija. Receptorių taškai pažymėti triukšmo sklaidos schemose. 

I - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Sklaidos rezultatų schema pateikta 19 priede. 

Įvertinus teritorijoje planuojamų triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad 
planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis už žemės sklypo ribų neviršys 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (Ldiena) metu taikomų gyvenamajai teritorijai 
(vertinant išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Dėl planuojamos veiklos 
ekvivalentinis triukšmo lygis ties skaičiuojamais taškais (receptoriais) sieks (žr. 4.22 lentelę): 

Dienos (Ldiena) metu, ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties 
planuojamos veiklos žemės sklypo ribomis esančiomis arčiausiai nuo triukšmo šaltinių  4.22 lentelė 

Triukšmo šaltinis 

Artimiausia gyvenamoji 
aplinka 

(Skaičiavimo taškas T1)

Vakrinė žemės sklypo riba 
(Skaičiavimo taškas T2) 

Rytinė žemės sklypo riba
(Skaičiavimo taškas T3) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

PŪV teritorijos taršos 
šaltiniai 

0 25,4 dBA 21,5 dBA 

II - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Sklaidos rezultatų schema pateikto 20 priede. Artimiausia gyvenamoji aplinka (adresas nesuteiktas, 
Dumpių k.) yra nuo planuojamos teritorijos yra nutolusi 380 metrų atstumu pietų kryptimi 
(skaičiavimo taškas T1 žr. 20 priedą). Kadangi žinomas tik bendras paros krašto kelio Nr. 141 
Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda paros eismo intensyvumas, buvo skaičiuotas bendras paros 
transporto keliamas triukšmas lygis - Ldvn ir automatiškai skaičiavimo programa CadnaA 
sumuojamas su UAB „Barocenas“ planuojamos veiklos taršos šaltinų keliamu triukšmo lygiu 
paskaičiuotu dienos periodu - nubraižant vieną bendrą triukšmo sklaidos schemą. 

Nustatyta, kad keliu važiuojančio transporto keliamas ekvivalentinis paros (Ldvn) triukšmo lygis 
važiuojamojoje dalyje siekia iki 90 dBA. Įvertinus suminį UAB „Barocenas“ teritorijoje planuojamų, 
triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, bei foninį triukšmo lygį (krašto kelio Nr. 141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda sukeliamas triukšmo lygis), nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos 
metu suminis ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, už esamo GP 
suformuotos sanitarinės zonos ribų ir už planuojamo GP žemės sklypo ribų, neviršys didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų 
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gyvenamajai teritorijai (vertinant išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Suminis 
ekvivalentinis triukšmo lygis ties skaičiuojamais taškais sieks (žr. 4.23 lentelę): 

Dienos (Ldiena) metu, ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties 
planuojamos veiklos žemės sklypo ribomis esančiomis arčiausiai nuo triukšmo šaltinių 4.23 lentelė 

Triukšmo šaltinis 

Artimiausia gyvenamoji 
aplinka 

(Skaičiavimo taškas T1)

Vakrinė žemės sklypo riba 
(Skaičiavimo taškas T2) 

Rytinė žemės sklypo riba
(Skaičiavimo taškas T3) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

Ldiena dBA 
(RV-55 dBA) 

PŪV teritorijos taršos 
šaltiniai ir krašto kelias 

Nr. 141 
50,4 dBA 47,1 dBA 45,9 dBA 

Įvertinus I ir II triukšmo sklaidos skaičiavimo variantus, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (žr. 
4.22 ir 4.23 lenteles, taškas T1) triukšmo lygį formuoja krašto keliu važiuojantis transportas, kadangi 
skaičiavimo I variantu (planuojamos veiklos keliamas triukšmas) triukšmo lygis gyvenamojoje 
teritorijoje siekia 0 dBA, o II skaičiavimo variantu (vertinamas suminis planuojamos veiklos ir kelio 
Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda keliamas triukšmo lygis) - iki 50,4 dBA. Tad UAB 
„Barocenas“ planuojama veikla triukšmo lygį artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neįtakos. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai veiklai įvertinant eksploatacijos 
metu keliamą triukšmą nuo triukšmo šaltinių.  

Atlikus planuojamos veiklos keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog planuojamos 
ūkinės veiklos metu, ekvivalentinis triukšmo lygis už objekto teritorijos ribų ir artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinių triukšmo verčių dienos periodu (07:00-19:00 val.), vakaro 
periodu (19:00-22:00 val.) ir nakties periodu (22:00-07:00 val.), taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) 
ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai (išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN 
33:2011.  

Planuojam veikla neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai. Ties artimiausia gyvenamąja aplinka 
pagrindinių triukšmo šaltiniu išliks krašto keliu Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 
važiuojantis autotransportas. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad UAB „Barocenas" veikla 
neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai už planuojamo žemės sklypo ribų, todėl ūkinės veiklos 
plėtros SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su sklypo ribomis. 

Psichologinis poveikis 

Bendruomenių gyvenimo kokybė suprantama, kaip gyventojų sąveika su juos supančia aplinka. 
Gyvenimo kokybė yra tampriai susijusi su psichine sveikata. Duomenų apie atliekų perdirbimo 
poveikį artimiausių gyventojų psichinei sveikatai nėra. Dėl atliekų perdirbimo veiklos gyventojai gali 
skųstis, ypač jeigu nėra susipažinę su įmonės atliekų tvarkymo technologija, aplinkosauginėmis 
priemonėmis. Nerimas dėl pavojingų atliekų neigiamo poveikio sveikatai gyventojams kelia 
psichoemocinę įtampą. Gyventojai atliekų perdirbimo įmones vertina kaip pavojingą sveikatai 
objektą dėl nežinomų, neištirtų atliekose galimai esamų cheminių medžiagų emisijų. Ši baimė 
neigiamai įtakoja gyvenimo kokybę. Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos 
ir socialinės padėties, išsilavinimo žmonės, todėl ir reakcija į pokyčius šalia gyvenamosios vietovės 
gali būti skirtinga. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-
10-05 raštu Nr. (10.2.2.3-411)10-8059 „Dėl psichogeninių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai 
įvertinimo“ (žr. 23 priedą), nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui. Planuojama 
veikla sukėlė tam tikrą aplinkinių gyventojų nepasitenkinimą. Šio nepasitenkinimo priežastis yra 
psichoemocinis (įtampa, nepasitenkinimas, baimė ir t.t.) poveikis, kurį sukelia gyventojų baimė dėl 
galimos aplinkos taršos. Bet kokiu atveju, psichosocialinėje srityje kilusi neigiama įtaka yra susijusi 
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su gyventojų baime naujovėms jų kaimynystėje ir iš to kylantis pasipriešinimas. Šis daugiau ar 
mažiau nemotyvuotas pasipriešinimas pasireiškia tais atvejais, kai gyventojai mano, kad vienokia ar 
kitokia veikla neįmanoma jų aplinkoje, nepaisant to, kad ji gali būti ir naudinga pačiai visuomenei. 
Kadangi šis nusistatymas prieš vienokią ar kitokią veiklą dažniausiai nėra racionalus, bet turi gilų 
emocinį pagrindą, su juo itin sunku kovoti, net ir laikantis visokeriopo viešumo bei skaidrumo. 
Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos veiklos yra galimai 
pervertintas remiantis šiais argumentais: 

• teritorija, kurioje planuojama veikla, yra pakankamai nutolusi (380 m) nuo artimiausių 
gyvenamųjų teritorijų. 

PŪV metu nenumatyta galimų aplinkos oro cheminės taršos ribinių dydžių viršijimų, PŪV neįtakos 
fizikinės taršos (triukšmu), o kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 0,05 OU/m3, 
todėl vadovaujantis šiais argumentais galima teigti, kad neigiama psichogeninė įtaka gyventojams 
nebus keliama. Žmonių sveikatai įtakos galintys turėti rodikliai vadovaujantis higienos normomis 
ir/ar kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro cheminių medžiagų (teršalų) vertes 
gyvenamojoje, visuomeninėje ar rekreacinėje aplinkoje, neviršys nustatytų ribinių verčių; 

Apie numatomą veiklą visuomenė informuojama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 
įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali 
redakcija) ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Visuomenės supažindinimas su projektu 
mažina konfliktų kilimo tikimybę. 

Dozės ir atsako įvertinimas 

Dozė-atsakas ryšys - tai kiekybinis rodmuo, kai kintant kenksmingo veiksnio dozei (kiekiui, poveikio 
trukmei, koncentracijai), didėja ar mažėja populiacijos dalis, kuriai pasireiškia poveikio rezultatas. 
Dozė - atsakas nustatymas yra kiekybinis ryšio tarp dozės ir jos sukelto padarinio įvertinimas. 

Asmens gautoji dozė vertinama remiantis ekspozicija naudojant tiesioginius ir netiesioginius 
metodus, bendrus matavimų duomenis, modeliavimą. Suminė ekspozicija sieja įvairios aplinkos 
teršalų koncentracijas, praleistą laiką aplinkos ore ir patalpose, namuose, darbe ar automobilyje ir turi 
įtakos vidinei dozei. 

Nagrinėjamos PŪV sukeliamo neigiamo poveikio dozės ir atsako įvertinimas pateikiamas 
4.24 lentelėje. 
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PŪV sukeliamo neigiamo poveikio dozės - atsako įvertinimas 4.24 lentelė 

Teršalo pavadinimas 
Apskaičiuota didžiausia 

koncentracija aplinkos ore 

Teisės aktais 
nustatyta 

ribinė vertė 

Atsako įvertinimas 
(poveikio sveikatai 

prognozė) 
1 2 3 4 

Angliavandeniliai (LOJ)  
                                   0,5 valandos 

 
0,17 mg/m3 

 
5,0 mg/m3 

Poveikio nebus 

Triukšmas Už SAZ ribų Ldienos <55 dBA 55 dBA Poveikio nebus 
Kvapas 0,32 OUE/m3 8 OUE/m3 Poveikio nebus 

4.9.3. Objekto sanitarinė apsaugos zona 
4.9.3.1. Objekto sanitarinė apsaugos zona 
SAZ - aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje 
dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 2 dalis nurodo, kad 
ūkinei veiklai, kuriai nustatomos SAZ, SAZ ribų dydžius nustato Vyriausybė. Įstatymo 3 dalis 
nurodo, kad PŪV PVSV ar PŪV PAV procesų metu, atliekant PVSV, įvertinus konkrečios ūkinės 
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti 
SAZ ribų dydžiai. 

Nagrinėjamu atveju SAZ ribų dydis nustatomas atliekant PVSV, kuris yra PAV proceso dalis. 
Taisyklių 3 punkte nurodoma, kad SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, 
fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos 
teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai 
ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 
nustatyta tvarka. 

4.9.3.2. Sanitarinės apsaugos zonos plotas. 

Ūkinėms veikloms SAZ nustatomos Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 bei Sanitarinių apsaugos zonų ribų 
nustatymo ir režimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-
08-19 įsakymu Nr. V-586 nurodytais atvejais. 

Vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 
aktuali redakcija) pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimui SAZ nereglamentuojamas.  

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 206 punktu, pavojingų atliekų laikinojo 
saugojimo aikštelėms nustatyta 500 metrų normatyvinė SAZ iki gyvenamųjų sodybų ir kvartalų. 
Atsižvelgiant į tai, kad į PŪV nustatytos normatyvinės SAZ ribas (500 m) patenka dvi gyvenamosios 
teritorijos, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 38-39 ir 41 
punktais, PŪV normatyvinės SAZ ribas numatoma mažinti PVSV proceso metu. Normatyvinės SAZ 
ribų schema pateikta 21 priede. Normatyvinės SAZ plotas - 126,3 ha. 

PŪV SAZ riba nustatoma PVSV proceso metu (PAV ataskaitos sudėtyje), pagal teisės norminiuose 
aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų taršos ribinių 
verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šias izolinijas, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama 
aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų 
ribinių dydžių. Planuojamų atliekų tvarkymo aikštelių SAZ formuojama ją sutapdinant su 
planuojamos teritorijos žemės sklypų ribomis, kadangi už teritorijos ribų taršos (triukšmo, kvapų, oro 
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taršos) ribinės vertės nebus viršijamos. Formuojamos SAZ plotas - 2,2438 ha. Formuojamos SAZ 
ribų schema pateikta 22 priede. 

Planuojama teritorija patenka į greta esančių AB „GRIGEO Klaipėda“ nuotekų valymo baro, 
eksploatuojančio nuotekų valymo įrenginius ir dumblo aikšteles, AB „Klaipėdos vanduo“ 
eksploatuojamų Klaipėdos miesto biologinio nuotekų valymo įrenginių ir dumblo aikštelių, 
UAB „Toksika“ Klaipėdos filialo eksploatuojamos pavojingųjų atliekų saugojimo aikštelės, 
UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro“ eksploatuojamo Klaipėdos regiono nepavojingųjų 
atliekų sąvartyno SAZ ribas (žr. 4.23 pav.). 

SAZ teritorijoje negalima įrengti vandenviečių, magistralinių dujotiekių bei naftotiekių vamzdynų ir 
jų įrenginių,  žvalgyti mineralinius šaltinius, naudingąsias iškasenas ir požeminio vandens telkinius. 

 
4.23 pav. Gretimybėje esančių įmonių SAZ planas (vadovaujantis Klaipėdos rajono bendrojo plano 

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamento brėžinį) 
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4.9.3.3. Sanitarinės apsaugos zonos tikslinimas. 

Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų sveikatos 
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586, 4.17 punktu, SAZ ribų tikslinimas - pagrįstas 
SAZ ribų pakeitimas (mažinimas arba didinimas), atsižvelgiant į PAV ar PVSV ataskaitų rengėjų, 
valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus 
pasiūlymus. 

Šios ataskaitos dalies „Visuomenės sveikata“ tikslas - kompleksiškai įvertinti PŪV poveikį ir, 
atsižvelgiant į rezultatus, nustatyti SAZ planuojamai pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo 
veiklavietei. 

4.9.3.4. Žmonių, gyvenančių sanitarinėje apsaugos zonoje, skaičius. 

SAZ ribų nustatymo tikslas - apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos žalojančio 
poveikio. SAZ ribos nustatomos taip, kad ūkinės veiklos įtakojama tarša už SAZ ribų neviršytų 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų, gyvenamojoje, visuomeninės paskirties 
teritorijoje ir pastatuose leidžiamų ribinių dydžių. Esant reikalui, taršai mažinti būtina numatyti ir 
įgyvendinti veiksmingas apsaugos priemones. 

Priimama, kad ūkinės veiklos sukeliamų aplinkos taršos veiksnių, galinčių įtakoti visuomenės 
sveikatą, atitikimas visuomenės sveikatos saugos teisės aktais nustatytoms ribinėms vertėms užtikrina 
priimtiną poveikį visuomenės sveikatai, nes ribinės vertės yra nustatytos, atsižvelgiant į šių veiksnių 
dozės - atsako vertinimus ir yra nekenksmingos žmonių sveikatai. 

Ūkinės veiklos plėtros SAZ ribų nustatymo procedūrų metu būtina atsižvelgti į PŪV gretimybėse 
susiformavusią gyvenamąją aplinką. Turi būti numatytos, pasiūlytos, o vėliau ir įgyvendintos tokios 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos priemonės, kad gretimybėse susiformavusioje gyvenamojoje 
teritorijoje aplinkos tarša neviršytų visuomenės sveikatos teisės aktuose reglamentuojamų didžiausių 
leidžiamų dydžių. Planuojamos plėtros siūlomose nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribose neturi 
būti gyvenamųjų namų, gyventojų skaičius - 0, todėl formuojant UAB „Barocenas“ SAZ, jos ribos 
formuojamos jas sutapdinant su sklypo ribomis (PŪV siūlomų SAZ ribų schemą žiūr. 22 priedą). 
Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų gyvenamoji teritorija. 

UAB „Barocenas“ PŪV poveikis aplinkai neviršys teisės aktais reglamentuojamų teršalų ribinių 
verčių gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai už įmonei nustatytos SAZ ribų. 

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos 
(cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų RV, 
reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai už nustatytų SAZ ribų. 

Vadovaujantis aplinkos oro teršalų 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. 
Oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatai pateikti 4.13 lentelėje. 

Kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai parodė, kad LOJ kvapo koncentracijos neviršija 
kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3) pagal higienos normą HN 
121:2010. Paskaičiuota, kad maksimali kvapo koncentracija sieks 0,32 OUE/m3, o šalia artimiausios 
gyvenamosios zonos iki 0,05 OUE/m3, todėl PŪV kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir 
darbuotojų sveikatai nedarys. 

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad UAB „Barocenas“ vykdant pavojingų ir kitų 
atliekų surinkimo ir sandėliavimo veiklą, akustinio triukšmo lygis ant įmonei nustatytos SAZ ribų 
neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 reglamentuoto triukšmo rodiklio lygio 
gyvenamojoje aplinkoje. Akustinio triukšmo lygio rodiklis dienos metu ant įmonei nustatytos SAZ 
ribų bus ne didesnis kaip 47,1 dBA, įvertinus foninį triukšmo lygį. 
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4.9.4. Galimas (numatomas) poveikis darbuotojų sveikatai 

UAB „Barocenas“ profesinė rizika darbuotojams įvertinta. Įvertinus profesinės rizikos veiksnius, 
nenustatyta nepriimtinos rizikos darbo vietų. Visų minėtų pareigybių darbuotojams yra privalomas 
darbuotojų sveikatos patikrinimas. Visi darbuotojai, kurie dirbs profesinės rizikos veiksnių poveikyje 
bus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Įvertinus profesinės rizikos veiksnius 
planuojamoje ūkinėje veikloje, nebus nepriimtinos rizikos darbo vietų. 

4.9.5. Poveikio sumažinimo priemonės 

Įmonėje numatytos šios priemonės galimam neigiamam poveikiui išvengti: 
 paviršinėms nuotekoms valyti nuo kietųjų dangų ir stogų bus įrengti paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiai; 
 atliekų sandėlyje bus įrengta skysčiams nelaidi ir naftos bei chemijos produktams atspari 

betono danga; 
 skystų atliekų saugojimo aikštelė bus įrengta su visu perimetru juosiančia betonine sienele, 

kurios aukštis bus pakankamas sutalpinti atliekų kiekiui iš didžiausios skystų atliekų 
talpyklos; 

 visa Aikštelė bus įrengta ant vandeniui nelaidaus molio sluoksnio ant kurio bus padengta 
vandeniui ir naftos produktams nelaidi plėvelė. Visa Aikštelės teritorija bus padengta betono 
danga. 

Atsižvelgiant į Aikštelės pagrindo įrengimo konstrukciją ir į tai, kad UAB „Barocenas“ PŪV į 
aplinką nebus išleidžiamos nevalytos nuotekos, įmonės PŪV nesukels reikšmingo neigiamo poveikio 
aplinkai. 

4.9.6. Skyriaus „Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai 

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo žemėlapiai (su fonu ir be fono) pateikiami 13 priede. 
Aplinkos oro taršos kvapais žemėlapis pateikiamas 14 priede. Normatyvinės ir formuojamos SAZ 
ribų planas pateiktas 21 ir 22 prieduose. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

5 SKYRIUS. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PŪV nedarys neigiamo poveikio aplinkai tarpvalstybiniu mastu, todėl tarpvalstybinis poveikis PAV 
ataskaitoje nenagrinėjamas. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

6 SKYRIUS. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

PŪV alternatyvas galima būtų suskirstyti į strategines, laiko, vietos ir technologines. 

Strateginės alternatyvos 
Strategines alternatyvas nulemia šie pagrindiniai kriterijai: 

 pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo pramonės verslo rinkos tendencijos ir 
konkurencija; 

 savininkų (pagrindinių akcininkų) interesai. 

Laiko alternatyvos 
Faktoriai galintys įtakoti PŪV įgyvendinimo terminus gali būti šie: 

 optimaliausių technologijų paieška ir pasirinkimas; 
 pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo pramonės verslo rinkos tendencijos ir 

konkurencija; 
 strateginių veiklos plėtros planų koregavimas pagal savininkų sprendimus; 
 Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų pasikeitimai; 
 dokumentacijos rengimo, derinimo bei rangovų parinkimo problemos. 

Vietos alternatyvos 
UAB „Barocenas“ žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5552/0002:270, išnuomuotas iki 2028, o sklypas, 
kurio kad. Nr. 5552/0002:222 - iki 2039 metų. Sklype, kurio kad. Nr. 5552/0002:270, jau buvo 
atliktos PAV procedūros, po kurių Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamentas priėmė sprendimą (žiūr. 4 priedą), kad pareiškiama ūkinė veikla yra leistina 
pasirinktoje vietoje Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Veikla po sprendimo priėmimo sklype 
nebuvo vykdoma. Kadangi UAB „Barocenas“ yra PŪV žemės sklypų, kuriems nustatytas naudojimo 
būdas (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos) atitinka PŪV vykdyti reikalingą būdą, 
nuomininkas, todėl kitų vietos alternatyvų nagrinėjimas nenumatomas. 

Technologinės alternatyvos 
Kadangi PŪV metu numatomas tik atliekų laikinas saugojimas, be jų apdirbimo ar rūšiavimo, todėl 
technologiniai procesai nenagrinėjami.



UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas), numatomos vykdyti 
adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“ Puslapis 102 
 

 

 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

7 SKYRIUS. MONITORINGAS 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą, 
kurią rengia patys ūkio subjektai. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų turinį, jų rengimo, 
derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 
įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija) (toliau - Nuostatai). Ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta ir patvirtinta Nuostatų nustatyta tvarka. Remiantis 
Nuostatų 15 punktu, ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (toliau - Monitoringo programa) 
rengiama ir derinama, kai ūkio subjektas privalo gauti Taršos leidimą. Monitoringo programa turi 
būti pateikiama Taršos leidimus leidimus išduodančiai institucijai kaip sudedamoji paraiškos Taršos 
leidimui gauti ar atnaujinti dalis ir yra derinama kartu su paraiška Taršos leidimui gauti taisyklių 
nustatyta tvarka. 

Planuojamos veiklos vykdytojas taršos leidimą (kartu ir ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
programą) privalo atnaujinti prieš ūkinės veiklos vykdymo pradžią. Taigi šiame projekto rengimo 
etape, t.y. PAV ataskaitos rengimo metu ruošiami tik ūkio subjekto aplinkos monitoringo 
metmenys. 

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo metmenys 

Pagal Nuostatų 5 punktą išskiriamos šios ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšys: 

 Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas; 
 Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas; 
 Ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas; 
 Ūkio subjektų seisminių įvykių monitoringas. 

Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas 

UAB „Barocenas“ neeksploatuoja atliekų deginimo įrenginių ir atominės energetikos objektų bei 
nevykdo anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą, todėl technologinių procesų monitoringas 
nebus vykdomas. 

Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas 

Vadovaujantis Nuostatų 7.1 punktu, ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų 
monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai, kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens 
telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir šiai 
veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus ar Taršos leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus reikia 
turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. 

UAB „Barocenas“ pavojingų atliekų saugojimo aikštelėje Dumpių k., Klaipėdos r. sav., identifikuoti 
šie stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

 20 m3 užterštų vandenų akumuliacinė talpykla. Eksploatuojant šį objektą į aplinkos orą 
išsiskiria lakieji organiniai junginiai. Lakieji organiniai junginiai išmetami per vieną talpyklos 
alsuoklį. Taršos šaltinis Nr. 001. 

 3×50 m3 koncentruoto naftos produktų mišinio talpyklos. Eksploatuojant šiuos objektus į 
aplinkos orą išsiskiria lakieji organiniai junginiai. Lakieji organiniai junginiai išmetami per 
kiekvienos talpyklos alsuoklį. Taršos šaltiniai Nr. 002-004. 
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Buitinės nuotekos (iki 410 m3/metus) bus kanalizuojamos į esamus AB „Klaipėdos vanduo“ buitinių 
nuotekų tinklus. 

Lietaus nuotekos bus valomos valymo įrenginiuose ir išvalytos išleidžiamos į Kuršių marias pro 
esamą AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos išleistuvą. 

Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas 

Vadovaujantis Nuostatų 7.1 punktu, objektui reikalinga vykdyti taršos šaltinių išmetamų į aplinkos 
orą teršalų monitoringą. Planuojamo objektooro taršos šaltiniai pateikiami žemiau esančioje lentelėje: 

Cecho, baro pavadinimas 
Taršos šaltiniai 

Pavadinimas Nr. 

Atliekų saugojimo aikštelė 

30 m3 Talpyklos Nr. 1 alsuoklis 001 
50 m3 Talpyklos Nr.2 alsuoklis 002 
50 m3 Talpyklos Nr. 3 alsuoklis 003 
50 m3 Talpyklos Nr. 4 alsuoklis 004 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje schema, pateikta 11 priede. 

Kontroliuotinų teršalų išrinkimas 

Taršos šaltinių teršalų monitoringo būtinumas ir dažnumas nustatomas vadovaujantis Nuostatų 
1 priedo 4 punktu, kontroliuotini tik tie ūkio subjekto aplinkos oro teršalai, kurių pavojingumo 
rodiklis (toliau - TPR) yra ≥10. 

TPR apskaičiavimo formulė: 

 

kur: 

Mm - suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), t/metus; 
RV - teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (išreikšta 

mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 
azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis 
ir ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 
106-3827; aktuali redakcija) (toliau - ES normos), arba Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; aktuali 
redakcija) (toliau - Nacionalinės normos). Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas 
kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV - kietųjų dalelių 
paros ribinė aplinkos užterštumo vertė - 0,05 mg/m3, o visais kitais atvejais RV - kietųjų 
dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė - 0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta 
Nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma 50% 
pusės valandos ribinės vertės dydžio. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta 
paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma metinė ribinė ar siektina vertė arba paros 8 
valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina vertė. 

a - pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos 
Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2000-01-18 nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159; aktuali redakcija) II skyriuje. I grupės 
teršalo pastovus dydis „a“ lygus 1,7; II - 1,3; III - 1,0; IV - 0,9, o azoto oksidų (kaip azoto 
dioksido) - 1,3; sieros dioksido - 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) - 0,9; vanadžio pentoksido - 
1,7. 
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Teršalų pavojingumo rodikliai (TPR) 
Teršalo pavadinimas Mm, t/ metus RV 

mg/m
3 

Pastovus 
dydis „a“ 

TPR Kontroliuotini 
teršalai,  

kai TPR > 10 
1 2 3 4 5 6 

Lakieji organiniai junginiai 3,9926 5,0 0,9 0,82 - 

Remiantis teršalų pavojingumo rodiklio skaičiavimu planuojamoje atliekų tvarkymo aikštelėje 
kontroliuotinų teršalų nebus. 

Taršos šaltinių kategorijų nustatymas 
Kadangi objekte nėra kontroliuojamų teršalų (TPR < 10) taršos šaltiniams kategorijos nenustatomos 
ir taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas nerengiamas. 

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas 

Vadovaujantis Nuostatų 7.1 punktu (7.1. kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens 
telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir šiai 
veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti TIPK leidimą ar pagal Taršos leidimų 
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau - Taršos leidimų išdavimo taisyklės) reikalavimus reikia 
turėti taršos leidimą (toliau - Taršos leidimas).), ūkio subjektas privalo vykdyti su nuotekomis 
išleidžiamų teršalų monitoringą. UAB „Barocenas“ PŪV neatitinka TIPK ir taršos leidimo kriterijų, 
pagal kuriuos reikėtų turėti TIPK ar Taršos leidimą nuotekų išleidimui, todėl į gamtinę aplinką 
išleidžiamų paviršinių nuotekų monitoringas nėra privalomas.  

 
Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas 

Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas 

Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą (pagal 
Nuostatų II skyriaus reikalavimus): 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 

Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 8.1.1 punktu, poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą 
turi vykdyti: 

„8.1.1. ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo 
vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; aktuali redakcija), o 
veiklos metu vieno iš į aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau - TPR), 
apskaičiuotas šių Nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra didesnis nei 104 arba to teršalo 
koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija 
mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas žmonių 
sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse; 

Remiantis TPR paskaičiavimu angliavandenilių (LOJ) TPR yra mažesnis nei 104, o teršalo 
koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu, neviršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribines 
aplinkos oro užterštumo vertes, todėl neprivaloma vykdyti angliavandenilių (LOJ) monitoringą 
aplinkoje. 
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Teršalams, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: 

Teršalo pavadinimas TPR 
Modeliavimo būdu 

paskaičiuota 
koncentracija, mg/m3 

Ribinė 0,5 val. 
aplinkos oro 

užterštumo vertė 1 

Kontroliuotini 
teršalai, kai TPR > 
104 arba reikšmės 3 
stulpel. > 4 stulp. 

1 2 3 4 5 
Angliavandenilai (LOJ) 0,82 0,1167 5,0 - 

Pastabos: 1 - nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 
2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo 
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3185; aktuali redakcija). 

Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas 

PŪV neattinka Monitoringo nuostatų 8.2 punktų kriterijų, todėl objektui poveikio paviršiniam 
vandeniui monitoringo vykdymas nėra privalomas. 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas 

PŪV neattinka Monitoringo nuostatų 8.3 punktų kriterijų, todėl objektui poveikio paviršiniam 
vandeniui monitoringo vykdymas nėra privalomas. 

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo planas. 

Atsižvelgiant į Nuostatų II skyriaus 8.4 punkto reikalavimus, ūkio subjektas neprivalo vykdyti 
poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo (ūkio subjektas neskleidžia mėšlo ir (ar) srutų 
tręšiamuose laukuose ir (ar) žemdirbystės drėkinimo laukuose. 

Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo planas. 

Vadovaujantis Nuostatų 8.5 ir 8.6 punktų reikalavimais, poveikio dirvožemiui, biologinei įvairovei, 
kraštovaizdžiui monitoringas neprivalomas. 

Prieš pradedant vykdyti PŪV, bus rengiama paraiška Taršos leidimui gauti, kurioje, vadovaujantis 
Nuostatais, bus parengta ir pateikta aplinkos monitoringo programa. Pagal PŪV pobūdį svarbiausi 
aplinkos komponentai, kurių apsaugai turi būti skiriamas didžiausias dėmesys ir prevencinės 
priemonės yra: aplinkos oras ir požeminis vanduo. 

Triukšmo monitoringas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės 
sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, 
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais. Triukšmo matavimo metu 
gautus triukšmo dydžius rekomenduojama lyginti su HN 33:2011 reglamentuojamais didžiausiais 
leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo. 
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I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

8 SKYRIUS. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, 
likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159; aktuali redakcija) 
bei 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės“ ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, objektas neatitinka kriterijų ir nepriskiriamas prie 
pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas nebus nagrinėjama. 
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I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

9 SKYRIUS. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

Apie parengtą PAV ataskaitą visuomenė buvo informuota vadovaujantis Visuomenės informavimo ir 
dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 
aktuali redakcija). 

Pranešimas visuomenei apie parengtą PŪV PAV ataskaitą ir jos viešinimą buvo išspausdintas  
2018-07-25 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 2018-07-24 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos 
aidas“, 2018-07-23 patalpintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos 
skelbimų lentoje, 2018-07-23 patalpintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų 
lentoje, 2018-07-23 patalpintas UAB Ekosistema tinklapyje (http://www.ekosistema.lt/). 

Su PAV ataskaita buvo galima susipažinti Dovilų seniūnijos (Minijos g. 2, Dovilų mstl., Dovilų sen., 
LT-96222 Klaipėdos r. sav.) ir UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94321 Klaipėdos 
m. sav.) administracinėse patalpose nuo 2018-07-26 iki 2018-08-08 imtinai bei pasiūlymus teikti 
adresu UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 

Viešas visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas įvyko 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d. 
1700 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Minijos g. 2, 
Dovilų mstl., Dovilų sen., LT-96222 Klaipėdos r. sav.). Iki viešo visuomenės supažindinimo su PAV 
ataskaita susirinkimo, per jį ir po jo PAV dokumentų rengėjas iš suinteresuotos visuomenės sulaukė 
pastabų ir pasiūlymų, kuriems buvo parengti argumentuoti atsakymai. 

PAV ataskaitos viešinimo dokumentų ir derinimo su PAV subjektais dokumentų kopijos, visuomenės 
pasiūlymų vertinimo dokumentai pateikiami PAV ataskaitos III dalyje „Papildomi dokumentai“. 

PAV subjektai Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis 
padalinys ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsisakė nagrinėti PAV ataskaitą derindami 
PAV programą. 
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I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

10 SKYRIUS. PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

Rengiant PAV ataskaitą nei techninio, nei praktinio pobūdžio problemų PAV dokumentų rengėjams 
neiškilo. 
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I DALIS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 

11 SKYRIUS. LITERATŪROS SĄRAŠAS 

Naudoti teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; aktuali redakcija). 
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; aktuali redakcija). 
3. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 

aktuali redakcija). 
4. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 

aktuali redakcija). 
5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 

2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija). 
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir 

miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija). 
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; aktuali 
redakcija). 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimas Nr. 913 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo 
ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159; aktuali redakcija). 

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymas Nr. 395 „Dėl apmokestinamų 
teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 
aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija). 

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymas Nr. 540 „Dėl paviršinio 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372; aktuali redakcija). 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymas Nr. 471 „Dėl upių baseinų 
rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams 
pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467; aktuali redakcija). 

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymas Nr. 707 „Dėl požeminio 
vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654). 

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės 
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija). 

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-23 įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio 
aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-
225; aktuali redakcija). 

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija). 

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymas Nr. D1-255 „Dėl planų ar 
programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 
2006, Nr. 61-2214; aktuali redakcija). 
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17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymas Nr. D1-412 „Dėl nuotekų 
valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 99-3852; aktuali 
redakcija). 

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403; aktuali redakcija). 

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija). 

20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymas Nr. D1-515 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522; aktuali redakcija). 

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų 
sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių 
duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 
127-5189; aktuali redakcija). 

22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymas Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų 
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija). 

23. Lietuvos Resublikos aplinkos ministro 2009-11-17 įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos 
produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2009, Nr. 140-6174). 

24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymas Nr. D1-368 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo ir aplinkos ministro 2002-12-31 įsakymo Nr. 698 „Dėl alyvų atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 
2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija). 

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013; Nr. 77-3901; aktuali redakcija). 

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymas Nr. D1-655 „Dėl potvynių 
grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų 
rajonuose patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 10968). 

27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-10-10 įsakymas Nr. D1-831 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 15450). 

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-28 įsakymas Nr. D1-781 „Dėl Lietuvos 
aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir 
žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir 
likvidavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 17064). 

29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2001-12-11 įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 
2001, Nr. 106-3827; aktuali redakcija). 

30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2007-06-11 įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo 
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 
67-2627; aktuali redakcija). 

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-03-08 įsakymas Nr. V-114 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos 
koncentracijos dirvožemyje“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1357; aktuali redakcija). 
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32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakymas Nr. V-362 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162; aktuali 
redakcija). 

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 įsakymas Nr. V-68 „Dėl 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymas Nr. V-491 „Dėl 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(TAR, 2016, Nr. 01346). 

34. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymas Nr. AV-112 „Dėl foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija). 

35. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymas Nr. AV-200 „Dėl ūkinės 
veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768; aktuali redakcija). 

36. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007-10-31 
įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 119-4877). 

37. 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės. 

38. 2006-12-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas) (OL 
2006 L 396, p. 1, su pataisymais OL L 136, 2007, p. 281). 

Naudotos duomenų bazės: 

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenų bazė (interneto prieiga 
http://www.meteo.lt/). 

2. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistinių duomenų bazės 
(interneto prieiga http://www.stat.gov.lt/). 

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų bazė (interneto prieiga 
http://www.kpd.lt/). 

4. Lietuvos higienos instituto Lietuvos sveikatos informacijos centro sveikatos rodiklių sistema 
(interneto prieiga http://sic.hi.lt/). 

5. Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazė (interneto prieiga http://www.lgt.lt/). 
6. Europos aplinkos apsaugos agentūros tinklapis (prieiga http://www.eea.europa.eu/). 

Naudota kita literatūra ir moksliniai straipsniai: 

1. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida. Aplinkos apsaugos agentūra, 2008, 238 p. 
2. Europos aplinkos agentūros Oro teršalų emisijų aprašo vadovas EMEP/EEA (angl. Air 

pollutant emission inventory guidebook - 2016). 
3. Lietuvos geologijos tarnybos 2015 metų veiklos rezultatai. Lietuvos geologijos tarnyba, 2016, 

14-21 p. 
4. Klaipėdos arealo požeminio vandens išteklių pokyčio pagal A1B ir B1 klimato kaitos 

scenarijus įvertinimas. Lietuvos geologijos tarnyba, 2010, 4-15 p. 
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POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

II DALIS. GRAFINĖ MEDŽIAGA IR KITA PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

 

Priedo 
Nr. 

Pavadinimas 

1. PAV ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos 
2. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.3)-A4-6360 priimta PŪV PAV 

atrankos išvada 
3. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašai  
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos 

apsaugos departamento 2009-10-09 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 priimtas 
PAV sprendimas dėl UAB „Barocenas“ PŪV 

5. Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelės planas 
6. VĮ Registrų centras informacija apie UAB „Barocenas“ PŪV gretimybėse 

esančius objektus 
7. PŪV žemės sklypo padėtis planuojamų teritorijų atžvilgiu 
8. Planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 
9. Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendiniai 

10. Duomenys apie aplinkos oro foninį užterštumą 
11. Stacionarių taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas 
12. Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT 
13. Teršalų sklaidos aplinkos ore žemėlapiai 
14. Kvapo sklaidos aplinkos ore žemėlapis 
15. Duomenys apie teritorijos kvapo foninę taršą 
16. PŪV vietos inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 
17. SRIS išrašas 
18. Techniniai duomenys apie technikos garso galios lygį 

19. 
Triukšmo taršos šaltinių keliamo triukšmo sklaidos rezultatų schema (I 
skaičiavimo variantas) 

20. 
Triukšmo taršos šaltinių ir krašto kelio Nr. 141 keliamo triukšmo sklaidos 
rezultatų schema (II skaičiavimo variantas) 

21. Normatyvinės SAZ ribų schema 
22. Formuojamos SAZ ribų schema 

23. 
Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-10-05 rašto Nr. (10.2.2.3-411)10-8059 
„Dėl psichologinių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo“ kopija 
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1 PRIEDAS 
 

PAV ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių 
dokumentų kopijos. 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PRIEDAS 
 

Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.3)-A4-6360 
priimta PŪV PAV atrankos išvada 
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3 PRIEDAS 
 

VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašai 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PRIEDAS 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos 
regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-10-09 raštu 

Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 priimtas PAV sprendimas dėl 
UAB „Barocenas“ PŪV 
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5 PRIEDAS 
 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimo aikštelės 
planas 











��



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PRIEDAS 
 

VĮ Registrų centras informacija apie UAB „Barocenas“ 
PŪV gretimybėse esančius objektus



 

VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS VIETOS GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 

© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
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7 PRIEDAS 
 

PŪV žemės sklypo padėtis planuojamų teritorijų atžvilgiu.



PŪV žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), esančių 

adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., padėtis artimiausių 

(iki 1 km atstumu) planuojamų teritorijų atžvilgiu 

 



Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro informacinės sistemos (toliau – TPDRIS), administruojamos Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo 

žemėlapio, duomenys apie PŪV gretimybėse planuojamas teritorijas (2018 m. vasario 19 d. duomenimis): 

Planuojamos teritorijos planavimo dokumento 

Nr. pavadinimas adresas 

01 
Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus 

detalusis planas 
- 

02 G. Gudienės planuojamos sodybvietės kaimo plėtros žemėtvarkos projektas 
Klaipėdos r. sav., Spengių k., 

Priestočio g. 17 

03 B. Vitkienės planuojamos sodybvietės kaimo plėtros žemėtvarkos projektas 
Klaipėdos r. sav., Spengių k., 

Priestočio g. 15 

04 E. Skrinskio žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Klaipėdos r. sav., Spengių k. 

05 J. Galdikaitės žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Klaipėdos r. sav., Spengių k. 

06 C. Gečienės planuojamos sodybvietės kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Klaipėdos r. sav., Spengių k. 

07 M. Rušino žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas 
Klaipėdos r. sav., Mickų k., 

Vaškių g. 64 

08 D. Lupadinos planuojamos sodybvietės kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Klaipėdos r. sav., Ketvergių k. 

09 Žemės sklypo paskirties pakeitimas direktoriaus įsakymu 
Klaipėdos r. sav., Dumpių k., 

Ketvergių g. 7 

10 T. Domarko planuojamos sodybvietės kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Klaipėdos r. sav., Gručeikių k. 

11 E. Jelenskio sklypo formavimo pertvarkymo projektas 
Klaipėdos r. sav., Gručeikių k., 

Pietinė 5-oji g. 1 
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Planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo 
dokumentai 

 
 
 



 

PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ŽEMöS NAUDOJIMO IR 

APSAUGOS REGLAMENTŲ BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Žem÷s naudojimo ir apsaugos reglamentų br÷žinyje PŪV vietoje 
suplanuotos Kitos paskirties žem÷s, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologin÷s inžinerijos objektų 
sklypai (indeksas K(S)S). 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ 

TINKLO IR SOCIALINöS INFRASTRUKTŪROS BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialin÷s infrastruktūros br÷žinyje 
PŪV vietoje suplanuota Kitų teritorijų zona - žem÷s ūkio teritorija. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, 

BIOLOGINöS ĮVAIROVöS, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO BRöŽINIO 
IŠTRAUKOJE (ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ 

K.V., KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s, gamtos ir kultūros 
paveldo br÷žinyje PŪV vieta patenka į Kraštovaizdžio natūralumo apsaugos Geoekologinių 
takoskyrų zoną - čia turi būti grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO REKREACIJOS, TURIZMO, 

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLöTOJIMO BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo pl÷tojimo br÷žinyje 
teritorija, kurioje PŪV, priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas 
yra mažas. Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių 
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetin÷ rekreacijos vystymo kryptis - 
bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - pažintin÷ ir verslin÷ 
rekreacijos. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO TERITORIJOS INŽINERINöS 

INFRASTRUKTŪROS IR SUSISIEKIMO BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Teritorijos inžinerin÷s infrastruktūros ir susisiekimo br÷žinyje PŪV 
vieta pažym÷ta kaip žem÷s ūkio teritorija. 
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Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendiniai 
 
 



 

PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ŽEMöS NAUDOJIMO IR 

APSAUGOS REGLAMENTŲ BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
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patvirtinimo“. Bendrojo plano Žem÷s naudojimo ir apsaugos reglamentų br÷žinyje PŪV vietoje 
suplanuotos Kitos paskirties žem÷s, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologin÷s inžinerijos objektų 
sklypai (indeksas K(S)S). 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ 

TINKLO IR SOCIALINöS INFRASTRUKTŪROS BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialin÷s infrastruktūros br÷žinyje 
PŪV vietoje suplanuota Kitų teritorijų zona - žem÷s ūkio teritorija. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, 

BIOLOGINöS ĮVAIROVöS, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO BRöŽINIO 
IŠTRAUKOJE (ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ 

K.V., KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s, gamtos ir kultūros 
paveldo br÷žinyje PŪV vieta patenka į Kraštovaizdžio natūralumo apsaugos Geoekologinių 
takoskyrų zoną - čia turi būti grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO REKREACIJOS, TURIZMO, 

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLöTOJIMO BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
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patvirtinimo“. Bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo pl÷tojimo br÷žinyje 
teritorija, kurioje PŪV, priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas 
yra mažas. Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių 
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetin÷ rekreacijos vystymo kryptis - 
bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - pažintin÷ ir verslin÷ 
rekreacijos. 
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Duomenys apie aplinkos oro foninį užterštumą 
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Stacionarių taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas 
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Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų 
įsigijimą iš LHMT 
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Teršalų sklaidos aplinkos ore žemėlapiai 
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Kvapo sklaidos aplinkos ore žemėlapiai  
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Duomenys apie teritorijos kvapo foninę taršą 
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PŪV vietos inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 



 Antano Noreikos individuali įmonė „Gruntotyra“ 
Įmonės adresas: Gargždai, Vasario 16-osios g. 38-7, įmonės kodas 302553675, atsiskaitomoji 
sąskaita Nr. LT837300010126336600 banke „Swedbank“. 

                                                                                      
 

Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 156 

 
 

 
 
 
OBJEKTAS:  Pavojingų atliekų saugojimo, rūšiavimo pastatų, aikštelės, 

administracinio pastato ir sandėlio statyba  
 
DALIS:             Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
 
STADIJA:        Techninis projektas 
 
UŽSAKOVAS:   UAB „Barocenas“ 
 
 
 
 
 

   
 

                                                                         Inžinierius geologas A. Noreika, 
                                                                                               

                                                                                           Direktorius A.Noreika 
 

                                                                                                                 tel. Nr.868820808 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gargždai, 2012.10.12. 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 Tyrinėjmai atlikti pagal UAB „Barocenas“ užsakymą 2012.10.08. Tikslas – išsiaiškinti sklypo 

inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, bei įvertinti gruntus, kaip natūralius pagrindus  

mažaaukščių gamybinių statinių statybai. 

Žemės sklypo padėtis parodyta topografiniame žemėlapyje (1 priedas) ir kvartero geologiniame 

žemėlapyje (2 priedas). 

Tyrinėjimai atlikti techninio projekto stadijoje pagal Lietuvoje galiojančias normas (STR 

1.04.02.:2004). 

 Atlikti darbai. Tyrinėjimų metu išgręžti penki tiriamieji gręžiniai ø32 mm po 4,20m gylio, aprašyti jų 

geologiniai pjūviai ir vizualiai įvertintos gruntų fizinės-mechaninės savybės (kietumas, plastiškumas, drėgmė, 

sankabumas, tankis). Tam, kad tiksliau išsiaiškinti pagrindo, ant kurio stovės būsimų pastatų pamatai, grunto 

stiprumines savybes, gręžimo metu lygiagrečiai buvo atliekamas ir dinaminis zondavimas. Vietas gręžiniams 

parinko užsakovas (žiūr. tyrimo taškų pažymėjimą sklypo toponuotraukoje, 3 priedas). 

 Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra Vakarų Žemaičių lygumos rajono Rimkų moreninio gūbrio 

mikrorajone; ledyninių darinių reljefas suformuotas vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijoje; žemės 

paviršius nežymiai banguotas ir nuolaidus PR kryptimi; altitudės žemėja nuo 14,42 m ŠR dalyje iki 12,15 m 

R-PR dalyje.  

Žemės sklypo inžinerinės geologinės sąlygos paprastos: visame geologiniame pjūvyje iki 4,2 m gylio 

po dirvožemiu (1 IGS) vyrauja moliniai gruntai - moreninis priemolis ir priesmėlis. Atlikus dinaminį 

zondavimą, ši storymė suskirstyta į penkis  inžinerinius geologinius sluoksnius: kietai plastingas moreninis 

priemolis su plastingo priesmėlio linzėmis (2 IGS), su jame įsiterpusiu minkštai plastingo moreninio 

priemolio sluoksneliu 4 gręžinyje (6 IGS), pusiau kietas (3 IGS) ir kietas (4 IGS) moreninis priemolis, bei 

priesmėlis moreninis plastingas (tik 3 gręžinyje, 5 IGS). Moreninio priemolio storymės padas tiriamaisiais 

gręžiniais nepasiektas. Apie šių darinių storį galima spręsti iš arčiausiai tirto sklypo esančio vandens gręžinio 

11396 geologinio pjūvio, kuris pateikiamas šioje ataskaitoje (žiūr. 12 priedą).Tiriamųjų gręžinių geologiniai 

pjūviai pateikti 4 - 8 prieduose, inž. geologinis profilis - 9 priede, gruntų stiprumo skaičiuojamieji rodikliai - 

10 priede, o dinaminio zondavimo rezultatai - 11 priede. 

Hidrogeologinės sąlygos. Gruntinių vandenų tirtame plote beveik nėra, nes čia iki pirmo nuo žemės 

paviršiaus nelaidaus vandeniui sluoksnio nėra gruntinio vandeningo horizonto (smėlio). Trečio gręžinio 

vietoje šių vandenų kolektoriumi yra priesmėlio sluoksnis, slūgsantis 0,20-1,40 m gylio intervale. Visur kitur 

sutikti taip vadinami paviršutinio tipo vandenys, kurie drėkina visą molinių gruntų storymę. Didesni tokio 

vandens kiekiai gali būti moreniniame priemolyje pasitaikančiose nedidelėse uždarose smėlio ar priesmėlio 

linzėse. Tyrimo metu molinis gruntas jau buvo pilnai permirkęs – vietomis vanduo laikėsi žemės paviršiaus 

įdubose. Sausrų metu gruntas čia gali gerokai giliai išdžiūti, o lietingu metu vandenys kaupsis paviršiuje ir 

tekės PR kryptimi. Drėgmė į žemės sklypą patenka iš atmosferinių kritulių, o išnyksta dėl garavimo, dalinio 

silpno infiltravimosi į gruntą ir paviršinio nuotėkio. Pagal pridedamo artimiausio vandens gręžinio geologinį 

pjūvį galima tikėtis, kad artimiausias požeminių vandenų sluoksnis sklype gali būti 14-16m gylio intervale 

(žiūr. 12 priedą). 

 Išvados ir rekomendacijos.  

 Inžineriniu geologiniu požiūriu sąlygos statybai projektuojamame sklype yra geros. Čia tinka visų tipų 

pamatai. Antrą ir penktą IGS galima pritaikyti kaip pagrindą juostiniams pamatams, iškasus 1,30 m gylio 

griovius ir į juos pripylus bei gerai sutankinus bent 0,5 metro storio žvyro sluoksnį. Poliniams pamatams čia 

galima kaip pagrindą naudoti 4 IGS, kuris sutiktas visuose penkiuose gręžiniuose. Galima įrenginėti čia ir 

kitokius pamatus. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Dumpiuose skaičiuotinas įšalo gylis yra 1,20 m. Šaldamas 

bet koks vandeniu prisotintas gruntas, kaip ir grynas vanduo, plečiasi su didele jėga, kuri suardo visas 

konstrukcijas. Kad išvengti galimų neigiamų padarinių, pamatus būtina įgilinti giliau įšalo zonos, o įšalo 

zonoje esantis pamato paviršius turi būti lygus. Aplink pamatus, giliau įšalo, patartina įrengti drenažą su geru 

vandens nutekėjimu nuo pastatų.  

Inž. geologas A.Noreika 



 

 

 

1 priedas 

 

PROJEKTUOJAMO SKLYPO PADĖTIS  

TOPOGRAFINIAME ŽEMĖLAPYJE 

M 1:25000 

 

 
 

Žemėlapyje ženklu „+“ pažymėta numatomos statybos vieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1A priedas 

 

Tyrimo vietos 

O R O F O T O S C H E M A 

M 1:6000 

 
 

Nuotraukoje ženklu „+“ pažymėta numatomos statybos vieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 priedas 

 

 

PROJEKTUOJAMO SKLYPO PADĖTIS  

 KVARTERO GEOLOGINIAME ŽEMĖLAPYJE 

M 1:50000 

 

 
 

Žemėlapyje ženklu „+“ pažymėta numatomos statybos vieta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antano Noreikos individuali įmonė „Gruntotyra“ 

 

 

 

 

                                                                                                                

  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ 

9 priedas 
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 kPa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pdIV 1 Dirvožemis           Žiūr.  

11 priedą 

gIIIbl 2 Priemolis 

moreninis 

Kietai 

plastingas 

21,0 33 18 8 200 2,71 2,00 0,40  Žiūr.  

11 priedą 

gIIIbl 3 Priemolis 

moreninis  

Pusiau 

kietas 

21,5 30 18 20 230 2,71 2,15 0,47  Žiūr.  

11 priedą 

gIIIbl 4 Priemolis 

moreninis  

Kietas 22,0 25  30 250 2,71 2,15 0,47  Žiūr.  

11 priedą 

gIIIbl 5 Priesmėlis 

moreninis 

Plastingas 20,0 13 20 10 150 2,69 2,00 0,80  Žiūr.  

11 priedą 

gIIIbl 6 

 

Priemolis 

moreninis  

Minkštai 

plastingas                                         

20,5        18 19 2 150 2,71 2,05 0,70  Žiūr.  

11 priedą 
 

PASTABOS: 1. Gruntų skaičiuojamieji rodikliai pateikti pagal SN ir T, bei lyginant analogiškų sluoksnių SZ 

rezultatus.  

 

2. Stiprumas kūgiui tirtas atliekant dinaminį zondavimą.  

 

 

 

 
 

                                                               Sudarė inž. geologas   A. Noreika 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
11 priedas 

Arčiausiai tirto sklypo išgręžtų požeminio vandens monitoringo gręžinių (33064 ir 

43334) ir  vandens gręžinio 11396 geologinis pjūvis 

(gręžinių vietos pažymėtos topografiniame žemėlapyje 1 priede) 

 
Gręžinio numeris: 33064 

Geologinis pjūvis  

Sluoksnio 

kraigas 

Sluoksnio 

padas 

Geologinis 

indeksas 
Uoliena Uolienos tipas Litologinė— detalizacija 

0  ,4  pdIV  dirvožemis  anglingų grupė    

,4  1,5  gIIIbl  priesmėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

Priesmėlis moreninis, rusvas.  

1,5  3  aglIIIgr-bl  smėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

Smėlis gelsvas, smulkiagrūdis, 

molingas, silpnai vandeningas.  

3  11  gIIIgr  priemolis  
molio argilito 

grupė  

Priemolis moreninis, tamsiai 

pilkas, molingas.  

 

Gręžinio numeris: 43334 

Geologinis pjūvis  

Sluoksnio 

kraigas 

Sluoksnio 

padas 

Geologinis 

indeksas 
Uoliena Uolienos tipas Litologinė— detalizacija 

0  ,3  pdIV  dirvožemis  anglingų grupė  
Humusas juodas su smulkaus smėlio 

priemaiša.  

,3  2,1  dIV  priesmėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

Priesmėlis deliuvinis, rausvai rudas 

su smėlio lęšiais bei žvirgždo ir 

gargždo priemaiša iki 8 -10%.  

2,1  10  gIIIbl  
priemolis 

moreninis  

glacigeninės 

nuogulos  

Priemolis moreninis, rudas, 

pereinantisį pilką, su žvirgždu ir 

gargždu iki 5 - 8%.  

 

 

 

 



 

 

11 priedo tęsinys 
 

Gręžinio numeris: 11396 

Geologinis pjūvis  

Sluoksnio 

kraigas 

Sluoksnio 

padas 

Geologinis 

indeksas 
Uoliena Uolienos tipas Litologinė— detalizacija 

0  2  fQ3bl  smėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

smėlis gelsvas, įvairus  

2  14  gQ3bl  
priemolis 

moreninis  

glacigeninės 

nuogulos  

priemolis moreninis, rudas su 

žvirgždu, gargždu ir rieduliais  

14  16  gQ3bl  smėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

smėlis pilkas, vidutinis, 

vandeningas  

16  70  
gQ3gr - 

gQ3vr  

priemolis 

moreninis  

glacigeninės 

nuogulos  

priemolis moreninis, rudai pilkas su 

žvirgždu, gargždu ir rieduliais  

70  86  K1  aleuritas  

aleurito 

aleurolito 

grupė  

aleuritas tamsiai žalias, 

glaukonitinis, žėrutingas, 

vandeningas  

86  119  J3  molis  
molio argilito 

grupė  
molis juodas, žėrutingas  

119  126  J3  smiltainis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

smiltainis pilkas, smulkus, 

persisluoksniuoja su šviesiai pilku 

smėliu, vandeningas  

126  136  J3  smėlis  

smėlio 

smiltainio 

grupė  

smėlis pilkas, įvairus, vandeningas  

136  140  T1  molis  
molio argilito 

grupė  
molis raudonas, tankus  

 



11 priedas 

Dinaminis zondavimas UAB „Barocenas“ sklype Dumpiuose, 2012.10.08. 

1 gręžinys 

Intervalas Smūgių 

skaičius 

Pataisos 

koeficientas 

Stiprumas 

kūgiui - q, 

Mpa 

Grunto aprašymas 

0,00-0,10 

0,10-0,20 

2 

2 

0,71 

0,71 

1,42 

1,42 
Dirvožemis (1 IGS) 

 
0,20-0,30 

0,30-0,40 

0,40-0,50 

0,50-0,60 

0,60-0,70 

0,70-0,80 

0,80-0,90 

0,90-1,00 

1,00-1,10 

1,10-1,20 

1,20-1,30 

1,30-1,40 

1,40-1,50 

1,50-1,60 

1,60-1,70 

1,70-1,80 

8 

7 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

6 

7 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

5,68 

4,97 

2,13 

1,42 

0,71 

0,71 

1,42 

2,13 

1,32 

1,32 

1,98 

1,98 

2,64 

2,64 

3,96 

4,62 

Priemolis rudas, moreninis, kietai 

plastingas, su plastingo priesmėlio 

linzėmis (2 IGS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,80-1,90 

1,90-2,00 

2,00-2,10 

2,10-2,20 

2,20-2,30 

2,30-2,40 

2,40-2,50 

2,50-2,60 

2,60-2,70 

2,70-2,80 

2,80-2,90 

2,90-3,00 

3,00-3,10 

3,10-3,20 

3,20-3,30 

3,30-3,40 

3,40-3,50 

10 

11 

11 

10 

10 

12 

19 

18 

18 

16 

19 

34 

26 

20 

20 

24 

25 

0,66 

0,66 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

6,60 

7,26 

6,71 

6,10 

6,10 

7,32 

11,59 

10,98 

10,98 

9,76 

11,59 

20,74 

14,82 

11,40 

11,40 

13,68 

14,25 

Priemolis rudas, moreninis, pusiau 

kietas (3 IGS). 

 

 

 

 

 

 

 

3,50-3,60 

3,60-3,70 

3,70-3,80 

3,80-3,90 

3,90-4,00 

4,00-4,10 

4,10-4,20 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,52 

0,52 

17,10 

17,10 

17,10 

17,10 

17,10 

16,12 

17,10 

Priemolis rudas, moreninis, kietas 

(4 IGS). 

 

 

 

 

 



 

2 gręžinys 

 

Intervalas Smūgių 

skaičius 

Pataisos 

koeficientas 

Stiprumas 

kūgiui - q, 

Mpa 

Grunto aprašymas 

0,00-0,10 

0,10-0,20 

1 

1 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 
Dirvožemis (1 IGS) 

 
0,20-0,30 

0,30-0,40 

0,40-0,50 

0,50-0,60 

0,60-0,70 

0,70-0,80 

0,80-0,90 

0,90-1,00 

1,00-1,10 

1,10-1,20 

1,20-1,30 

1,30-1,40 

1,40-1,50 

1,50-1,60 

1,60-1,70 

1,70-1,80 

1,80-1,90 

1,90-2,00 

2,00-2,10 

2,10-2,20 

2,20-2,30 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

9 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,61 

0,61 

0,61 

0,71 

0,71 

1,42 

1,42 

1,42 

1,42 

1,42 

2,13 

1,98 

1,98 

1,98 

1,32 

1,32 

2,64 

2,64 

3,30 

3,96 

4,62 

4,27 

5,49 

5,49 

Priemolis pilkas, nuo 1,40 m gylio 

rudas, moreninis, kietai plastingas, 

su plastingo priesmėlio linzėmis (2 

IGS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,30-2,40 

2,40-2,50 

2,50-2,60 

2,60-2,70 

2,70-2,80 

2,80-2,90 

2,90-3,00 

3,00-3,10 

3,10-3,20 

3,20-3,30 

11 

11 

11 

13 

13 

16 

21 

21 

21 

21 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,57 

0,57 

0,57 

6,71 

6,71 

6,71 

7,93 

7,93 

9,76 

12,81 

11,97 

11,97 

11,97 

Priemolis rudas, moreninis, pusiau 

kietas (3 IGS). 

 

 

 

 

 

 

 
3,30-3,40 

3,40-3,50 

3,50-3,60 

3,60-3,70 

3,70-3,80 

3,80-3,90 

3,90-4,00 

4,00-4,10 

4,10-4,20 

26 

24 

28 

28 

27 

28 

28 

29 

29 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,52 

0,52 

14,92 

13,68 

16,06 

16,06 

15,49 

16,06 

16,06 

15,08 

15,08 

Priemolis rudas, moreninis, kietas 

(4 IGS). 

 

 

 

 

 

 



3 gręžinys 

 

Intervalas Smūgių 

skaičius 

Pataisos 

koeficientas 

Stiprumas 

kūgiui - q, 

Mpa 

Grunto aprašymas 

0,00-0,10 

0,10-0,20 

1 

2 

0,71 

0,71 

0,71 

1,42 
Dirvožemis (1 IGS) 

 
0,20-0,30 

0,30-0,40 

0,40-0,50 

0,50-0,60 

0,60-0,70 

0,70-0,80 

0,80-0,90 

0,90-1,00 

1,00-1,10 

1,10-1,20 

1,20-1,30 

1,30-1,40 

1,40-1,50 

1,50-1,60 

3 

2 

2 

4 

4 

8 

6 

7 

5 

13 

10 

7 

7 

7 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

2,13 

1,42 

1,42 

2,84 

2,84 

5,68 

4,26 

4,97 

3,30 

8,58 

6,60 

4,62 

4,62 

4,62 

Priesmėlis pilkas, moreninis, 

plastingas, su kietai plastingo 

priemolio tarpsluoksniais (5 IGS). 

 

 

 

 

 

 

 

1,60-1,70 

1,70-1,80 

1,80-1,90 

1,90-2,00 

2,00-2,10 

2,10-2,20 

2,20-2,30 

2,30-2,40 

2,40-2,50 

13 

11 

5 

9 

6 

8 

7 

7 

8 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

8,58 

7,26 

3,30 

5,94 

3,66 

4,88 

4,27 

4,27 

4,88 

Priemolis pilkas, moreninis, kietai 

plastingas, su plastingo priesmėlio 

linzėmis (2 IGS) 

2,50-2,60 

2,60-2,70 

2,70-2,80 

2,80-2,90 

2,90-3,00 

3,00-3,10 

3,10-3,20 

3,20-3,30 

3,30-3,40 

3,40-3,50 

3,50-3,60 

13 

12 

12 

15 

17 

18 

20 

23 

24 

25 

25 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

7,93 

7,32 

7,32 

9,15 

10,37 

10,26 

11,40 

13,11 

13,68 

14,25 

14,25 

Priemolis pilkas, moreninis, pusiau 

kietas (3 IGS). 

 

 

 

 

 

 

 

3,60-3,70 

3,70-3,80 

3,80-3,90 

3,90-4,00 

4,00-4,10 

4,10-4,20 

29 

29 

29 

29 

28 

28 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,52 

0,52 

16,53 

16,53 

16,53 

16,53 

14,56 

14,56 

Priemolis pilkas, moreninis, kietas 

(4 IGS). 

 

 

 

 

 



4 gręžinys 

 

Intervalas Smūgių 

skaičius 

Pataisos 

koeficientas 

Stiprumas 

kūgiui - q, 

Mpa 

Grunto aprašymas 

0,00-0,10 

0,10-0,20 

1 

<1 

0,71 

0,71 

0,71 

<0,71 
Dirvožemis (1 IGS) 

 
0,20-0,30 

0,30-0,40 

0,40-0,50 

0,50-0,60 

0,60-0,70 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

<0,71 

<0,71 

<0,71 

<0,71 

<0,71 

Priemolis gelsvai rudas, moreninis, 

minkštai plastingas, (6 IGS) 

 

 

0,70-0,80 

0,80-0,90 

0,90-1,00 

1,00-1,10 

1,10-1,20 

1,20-1,30 

1,30-1,40 

1,40-1,50 

1,50-1,60 

1,60-1,70 

1,70-1,80 

1,80-1,90 

4 

7 

9 

9 

7 

6 

12 

12 

6 

3 

5 

7 

0,71 

0,71 

0,71 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

2,84 

4,97 

6,39 

5,94 

4,62 

3,96 

7,92 

7,92 

3,96 

1,98 

3,30 

4,62 

Priemolis rudas, moreninis, kietai 

plastingas, su plastingo priesmėlio 

linzėmis (2 IGS) 

 

 

 

 

 

 

 

1,90-2,00 

2,00-2,10 

2,10-2,20 

2,20-2,30 

2,30-2,40 

2,40-2,50 

2,50-2,60 

2,60-2,70 

2,70-2,80 

2,80-2,90 

2,90-3,00 

3,00-3,10 

3,10-3,20 

3,20-3,30 

3,30-3,40 

3,40-3,50 

11 

11 

11 

11 

14 

13 

15 

20 

22 

20 

20 

22 

22 

21 

24 

24 

0,66 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,61 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

7,26 

6,71 

6,71 

6,71 

8,54 

7,93 

9,15 

12,20 

13,42 

12,20 

12,20 

12,54 

12,54 

11,97 

13,68 

13,68 

Priemolis rudas, moreninis, pusiau 

kietas (3 IGS). 

 

 

 

 

 

 

 

3,50-3,60 

3,60-3,70 

3,70-3,80 

3,80-3,90 

3,90-4,00 

4,00-4,10 

4,10-4,20 

27 

28 

27 

29 

28 

27 

29 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,57 

0,52 

0,52 

15,59 

16,16 

15,59 

16,83 

16,16 

14,04 

15,08 

Priemolis rudas, moreninis, kietas 

(4 IGS). 

 

 

 

 

 

 



5 gręžinys 

 

Intervalas Smūgių 

skaičius 

Pataisos 

koeficientas 

Stiprumas 

kūgiui - q, 

Mpa 

Grunto aprašymas 

0,00-0,10 

0,10-0,20 

1 

1 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 
Dirvožemis (1 IGS) 

 
0,20-0,30 

0,30-0,40 

0,40-0,50 

0,50-0,60 

0,60-0,70 

0,70-0,80 

0,80-0,90 

0,90-1,00 

1,00-1,10 

1,10-1,20 

1,20-1,30 

1,30-1,40 

1,40-1,50 
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17 PRIEDAS 
 

SRIS išrašas 



IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2017-13077932

2017-08-31 14:56:27

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.

Vardas

Pavardė

Pareigos

Asmens kodas / įmonės kodas

Prašymo numeris

Prašymo data

Adresas

El. paštas

Telefonas

Išrašo gavimo tikslas

MARIUS

ŠILEIKA

Direktorius

37609240816

SRIS-2017-13077932

2017-08-31

Taikos pr. 119, Klaipėda

info@ekosistema.lt

8-46 430463

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105 e-paštas: info@am.lt

tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Išrašo suformavimo data:

SRIS išrašą naudosime rengdami UAB
"Barocenas" planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

41/

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

2017-08-31Išraše pateikiama situacija iki:



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-13077932

Užsakė: MARIUS ŠILEIKA

1. RAD-CICCIC065741 (Baltasis gandras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-CICCIC065741Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-06-08 Pirmas stebėjimas suaugęs individas lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [327778,00 6169857,00]

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-13077932

Užsakė: MARIUS ŠILEIKA

2. RAD-GRUGRU005936 (Gervė)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės žemėlapis:

RAD-GRUGRU005936Radavietės/augavietės kodas

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Gervė

Grus grus

Stebėjimo data Radavietės būsena Vystymosi stadija Veiklos požymiai

2010-05-25 [nėra duomenų] suaugęs individas stebėtas gyvas (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [327616,43 6169551,45]

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3/



Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2017-13077932

Užsakė: MARIUS ŠILEIKA

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr. Rūšis (lietuviškas pavadinimas) Rūšis (lotyniškas pavadinimas) Radavietės kodas Paskutinio
stebėjimo data

1. Baltasis gandras Ciconia ciconia RAD-CICCIC065741 2010-06-08

2. Gervė Grus grus RAD-GRUGRU005936 2010-05-25

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4/
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Techniniai duomenys apie technikos garso galios lygį 
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19 PRIEDAS 
 

Triukšmo taršos šaltinių keliamo triukšmo sklaidos 
rezultatų schema (I skaičiavimo variantas)
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20 PRIEDAS 
 

Triukšmo taršos šaltinių ir krašto kelio Nr. 141 keliamo 
triukšmo sklaidos rezultatų schema (II skaičiavimo 

variantas)
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21 PRIEDAS 
 

Normatyvinės SAZ ribų schema 
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22 PRIEDAS 
 

Formuojamos SAZ ribų schema  
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23 PRIEDAS 
 

Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-10-05 rašto Nr. 
(10.2.2.3-411)10-8059 „Dėl psichologinių veiksnių 
poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo“ kopija 





 

PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

III DALIS. PAPILDOMI DOKUMENTAI. 
PAV PROGRAMA, JOS DERINIMO IR TVIRTINIMO RAŠTAI. 
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PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS, 
NUMATOMOS VYKDYTI ŽEMĖS SKLYPUOSE (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 

5552/002:222 Stragnų k.v.), ESANČIUOSE KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., 
KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 

Planuojamos ūkinės veiklos  UAB „Barocenas“ 
organizatorius (užsakovas):  direktorius Viktoras Kichtenka 

PAV ataskaitos  UAB „Ekosistema“ 
rengėjas (vykdytojas): direktorius 
 A.V. Marius Šileika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaipėda, 2017
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PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS, NUMATOMOS 
VYKDYTI KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): 

UAB „Barocenas“, 
juridinio asmens kodas 163735459, 
Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., 
direktorius Viktoras Kichtenka, 
tel./faksas: (8 46)  385 863, mob.: (8 614)  87 751, 
el. paštas: info@barocenas.lt. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas (vykdytojas): 

UAB „Ekosistema“, 
juridinio asmens kodas 140016636, 
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., 
direktorius Marius Šileika, 
tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faksas: (8 46)  43 04 69, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 

2 žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), esantys Dumpių k., 
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo metai: 2017 m. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas: 

Projekto vadovas Marius Šileika 
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PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS, NUMATOMOS 
VYKDYTI KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 

Rengėjų sąrašas: 

Projekto vadovas:  Direktorius Marius Šileika   
    (parašas) 

     

     

    1.  

Programą rengė:  Aplinkos inžinierius Andrius Barsevičius   
    (parašas) 

     

     

  Aplinkos inžinierė Greta Žebrauskaitė   
    (parašas) 

     
  Inžinierė, visuomenės sveikatos specialistė   

  Neda Nemirovienė   
    (parašas) 

     
     
PAV programos rengėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos pridedamos 1 priede. 

RENGĖJŲ SĄRAŠAS: 

Dalis Pavadinimas Rengėjo vardas, pavardė, tel.: 
1 skyrius Bendrieji duomenys Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 
2 skyrius Technologiniai procesai Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

3 skyrius Atliekos 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 

4 skyrius 

Planuojamos ūkinės veiklos galimas 
poveikis įvairiems aplinkos 
komponentams ir poveikį aplinkai 
mažinančios priemonės 

Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 
Neda Nemirovienė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.1 Vanduo Marius Šileika, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.2 Aplinkos oras 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.3 Dirvožemis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
4.4 Žemės gelmės Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.5 Biologinė įvairovė 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Andrius Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.6 Kraštovaizdis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
4.7 Socialinė-ekonominė aplinka Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.8 
Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros 
paveldas 

Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

4.9  Visuomenės sveikata 
Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
Neda Nemirovienė, tel.: (8 46) 43 04 63 

5 skyrius Tarpvalstybinis poveikis Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
6 skyrius Alternatyvų analizė Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
7 skyrius Monitoringas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
8 skyrius Rizikos analizė ir jos vertinimas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

9 skyrius 
Visuomenės informavimas ir 
pasiūlymų vertinimas 

Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 

10 skyrius Problemų aprašymas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
11 skyrius Literatūros sąrašas Greta Žebrauskaitė, tel.: (8 46) 43 04 63 
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TEKSTE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI: 

ATVR - atliekų tvarkytojų valstybės registras; 
BAST - buveinių apsaugai svarbi teritorija; 
NTR - Nekilnojamojo turto registras; 
PAST - paukščių apsaugai svarbi teritorija; 
PAV - poveikio aplinkai vertinimas; 
PŪV - planuojama ūkinė veikla; 
PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 
SAZ - sanitarinė apsaugos zona; 
UETK - upių, ežerų ir tvenkinių kadastras. 

SANTRAUKA 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius (užsakovas) UAB „Barocenas“ nuomos 
teise valdomuose žemės sklypuose (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), 
esančiuose Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., planuoja vykdyti ūkinę 
veiklą - tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas. PŪV numatomų naudoti žemės sklypų plotas 
- 2,2438 ha (žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5552/0002:270 plotas - 1,6128 ha; žemės sklypo, kurio 
kad. Nr. 5552/0002:222 plotas - 0,6310 ha). PŪV vietos geografinę-administracinę padėtį žiūr. 
2 priede. 

PŪV žemės sklypai yra pietinėje Dumpių kaimo dalyje. Šie žemės sklypai išsinuomoti pagal su 
žemės sklypų savininkais sudarytas privačių žemės sklypų nuomos sutartis. Sklypų paskirtis - kita 
(atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos), žemės sklypų nuosavybės 
dokumentus ir žemės sklypo planą žiūr. 3 priede. 

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105; 
aktuali redakcija) 7 straipsnio 6 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūrai 2017-06-16 raštu Nr. (28.3)-
A4-6360 priėmus atrankos išvadą dėl pavojingų ir kitų atliekų saugojimo ir rūšiavimo bei naftos 
produktais užteršto grunto valymo Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r., kad šiai veiklai 
PAV privalomas. 

ĮVADAS 

UAB „Barocenas“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas) 
žemės sklypuose (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.), esančiuose adresu 
Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Aplinkos apsaugos agentūra, 
išnagrinėjusi PŪV PAV atrankos dokumentus 2017-06-16 raštu Nr. (28.3)-A4-6360 priėmė 
išvadą (žiūr. 4 priedą), kad UAB „Barocenas“ PŪV privalomas PAV. Išvada buvo priimta 
vadovaujantis šiais motyvais: 

1. PŪV numatoma vykdyti teritorijoje, kurios gretimybėje yra didelis pramonės ir atliekų 
tvarkymo objektų susitelkimas (UAB „Branda LT“, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 
valymo įrenginiai, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, AB „Grigeo 
Klaipėdos Kartonas“, UAB „Toksika“), todėl galimas akumuliuojantis poveikis aplinkai; 

2. Aplinkos apsaugos agentūra nuolat gauna Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių 
gyventojų skundus dėl planuojamos teritorijos gretimybėse vykdomų ūkinių veiklų 
sukeliamos aplinkos oro taršos, triukšmo, nemalonių kvapų, vizualinės taršos ir išaugusių 
sunkiasvorio transporto srautų; 

3. Atsižvelgiant į tai, kad gretimybėse yra gyvenamoji aplinka bei į tai, kad Klaipėdos miesto 
ir rajono savivaldybių gyventojai neigiamai vertina atliekų tvarkymo veiklą, galimas 
visuomenės nepasitenkinimas ir PŪV. 
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PŪV PAV tikslai: 
 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį aplinkai ir 

užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo 
pradžios; 

 pateikti su ūkine veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams; 
 optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos 

požiūriu nepalankių techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų; 
 numatyti PŪV alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti; 
 nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje; 
 numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo 

priemones bei jų įgyvendinimą. 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas PŪV poveikis gamtinės aplinkos komponentams 
(vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui), 
visuomenės sveikatai, socialinei ekonominei ir etninei-kultūrinei aplinkai (kultūros paveldui). 

PAV ataskaitos rengimo metu bus išnagrinėti reikšmingi PŪV įtakojami tiesioginiai, 
netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, teigiami ir neigiami poveikiai. Atliekant PAV ir 
nustačius galimus ribinių verčių viršijimus, bus atsižvelgta į neigiamą poveikį sukeliančius 
veiksnius, galinčius atsirasti įgyvendinant PŪV, bus pasiūlytos galimos poveikio aplinkai ir 
visuomenės sveikatai sumažinimo ir/ar išvengimo priemones. 

Vertinant galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams, numatoma PAV dokumentų rengėjo 
sukauptų pirminių ir antrinių informacijos duomenų, statistinių duomenų analizė, lauko stebėjimai 
ir tyrimai, kompiuterinės modeliavimo programos. 

PAV dokumentai rengiami ir procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu bei Poveikio aplinkai vertinimo 
programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005-12-23 įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225; aktuali redakcija). 

Apie parengtą PAV programą visuomenė informuota vadovaujantis Visuomenės informavimo ir 
dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija), 
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 (PAV 
programos viešinimo dokumentai pridedami 5 priede). 

PŪV PAV programa derinama su PAV subjektais: 
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentu, 
 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, 
 Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

Klaipėdos teritoriniu padaliniu, 
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 
 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 

PŪV PAV programa tvirtins atsakinga institucija: 
 Aplinkos apsaugos agentūra. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. PŪV organizatorius (užsakovas): 
Įmonės pavadinimas UAB „Barocenas“ 
registracijos adresas Kuodžių k., Priekulės sen., LT-96365 Klaipėdos r. sav. 
adresas korespondencijai Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo direktorius Viktoras Kichtenka 
telefonas, faksas tel./faksas: (8 46)  385 863, mob.: (8 614)  87 751 
el. pašto adresas info@barocenas.lt 

1.2. PAV dokumentų rengėjas (vykdytojas) 
Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 
adresas Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 
kontaktinis asmuo direktorius Marius Šileika 
telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698)  47 300 
el. pašto adresas info@ekosistema.lt 

1.3. PŪV aprašymas 

PŪV pavadinimas ir trumpas aprašymas: 

UAB „Barocenas“ adresu Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. planuoja 
vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą. PŪV metu numatoma saugoti ir 
rūšiuoti pavojingas ir nepavojingas atliekas bei valyti naftos produktais užterštą gruntą. Kartu su 
gruntu bus valomas ir naftos produktais užterštas dumblas bei vanduo. 

PŪV bus vykdoma žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v. 
Bendras žemės sklypų užimamas plotas - 2,2438 ha. 

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

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

E    
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, 
ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS 

 38   
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų 
atgavimas 

  38.1  Atliekų surinkimas 
   38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 
   38.12 Pavojingų atliekų surinkimas 
  38.2  Atliekų tvarkymas ir šalinimas 
   38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 
   38.22 Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 
 39   Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba 
  39.0  Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba 
   39.00 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba 

UAB „Barocenas“ 2009 metais parengė PAV ataskaitą atliekų saugojimo ir (arba) naudojimo 
veiklai žemės sklype, kurio kad. Nr. 555/0002:270 Stragnų k.v., plotas 1,6128 ha. Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2009-
10-09 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 (žiūr. 6 priedą) priėmė sprendimą, kad PŪV yra leistina 
pasirinktoje vietoje Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

Šiuo metu UAB „Barocenas“ ūkinės veiklos žemės sklype, kurio kad. Nr. 555/0002:270, 
nevykdo, statinių žemės sklype nėra. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Barocenas“ atliekų saugojimo 
ir (arba) naudojimo veiklai žemės sklype, kurio kad. Nr. 555/0002:270 nebuvo gavęs leidimo, 
suteikiančio teisę vykdyti atliekų tvarkymo veiklą, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
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departamento 2009-10-09 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 priimtas sprendimas neteko galios, todėl 
atliekų saugojimo ir (arba) naudojimo veikla šioje PAV programoje vertinama kaip PŪV. 

Žemės sklypų, kuriuose numatoma vykdyti PŪV, pagrindinė naudojimo paskirtis - kita (atliekų 
saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos). Žemės naudojimo paskirtis ir būdas 
nebus keičiami. PŪV vykdyti bus rengiamas techninis projektas, kurio metu bus detalizuotas 
PŪV vykdyti reikalingų įrenginių išdėstymas žemės sklypuose. Parengus ir suderinus techninį 
projektą bus įrengiamos atliekų saugojimo ir rūšiavimo (toliau - Atliekų saugojimo ir rūšiavimo 
aikštelė) ir naftos produktais užteršto grunto valymo (toliau - Grunto valymo aikštelė) aikštelės ir 
visi ūkinei veiklai būtini įrenginiai. 

UAB „Barocenas“ numatoma vykdyti PŪV (pavojingų ir nepoavojingų atliekų tvarkymas) 
susideda iš: 

1. Pavojingų ir nepavojingų atliekų saugojimas ir rūšiavimas 

UAB „Barocenas“ surenka atliekas iš atliekų turėtojų, jas saugo, rūšiuoja ir perduoda Atliekų 
tvarkytojų valstybės registre (toliau - ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams. 
UAB „Barocenas“ planuoja įrengti ir eksploatuoti Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelę, 
kurioje planuojama surinkti, rūšiuoti ir saugoti šias atliekas: akumuliatorius, dienos šviesos 
lempas, elektronikos ir elektros įrenginių atliekas su pavojingomis medžiagomis, naudotas 
padangas, skystų alyvų atliekas, naftos produktais užterštas pašluostes, popierių, pjuvenas, 
tepaluotas plastikines plėveles, gumą, plastmasę, sorbentus, žalios naftos, kuro (benzino, 
dyzelino, žibalo) ir mazuto atliekas, tepalinius amortizatorius, tepalo, kuro ir oro filtrus, 
cheminėmis medžiagomis užterštas pakuotes, laboratorijų, gydymo įstaigų atliekas, atliekas 
turinčias asbesto, gyvsidabrio, kitas nepavojingas atliekas. 

Šios atliekos bus išrūšiuojamos iš surenkamų atliekų srauto ir atskirai pagal atliekų nomenklatūrą 
sandėliuojamos metalinėse arba platikinėse talpose, kurios bus laikomos atskirame atliekų 
laikymui skirtame sandėlyje. UAB „Barocenas“ atliekų neapdoros, jų neardys ir kitaip nenaudos. 

Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje planuojamų surinkti, saugoti, rūšiuoti ir perduoti 
kitiems atliekų tvarkytojams atliekų nomenklatūra ir kiekiai bus įvardinti PAV ataskaitoje. 

2. Naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymas 

UAB „Barocenas“ planuoja įrengti ir eksploatuoti Grunto valymo aikštelę. Šioje aikštelėje 
numatoma valyti naftos produktais užterštą gruntą ir dumblą. Aikštelėje taip pat bus priimamas 
valymui naftos produktais užterštas vanduo. 

Atliekos į Grunto valymo aikštelę bus atvežamos UAB „Barocenas“ arba kitų atliekų vežėjų 
sunkvežimiais /konteinervežiais arba vakuuminėse cisternose (asenizacinėse mašinose). 
Išvalytas gruntas bus perduodamas jį naudoti pažeistų teritorijų (naudingųjų iškasenų telkinių 
karjerų, sąvartynų rekultivacijai), naujai įrengiamų ir/ar remontuojamų kelių apsaugos juostų 
apželdinimui ir kitiems darbams. Išvalytą vandenį numatoma išleisti per AB „Klaipėdos 
vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų kolektorių, kuriuo valytos nuotekos patenka į Kuršių 
marias. Nuotekų surinkimo prieduobėje ir planuojamuose pastatyti valymo įrenginiuose atskirti 
naftos produktai bus periodiškai surenkami ir saugomi Atliekų saugojimo ir rūšiavimo 
aikštelėje. 

Grunto valymo aikštelėje planuojamų naudoti ir perduoti kitiems atliekų tvarkytojams atliekų 
nomenklatūra ir kiekiai bus įvardinti PAV ataskaitoje. 

1.4. Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes 
PŪV žemės sklypai nėra išvystyti infrastruktūros atžvilgiu. Privažiuojama prie PŪV vietos yra iš 
šalia PŪV žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:270 Stragnų k.v.) esančio Klaipėdos rajono 
savivaldybei priklausančio vietinės reikšmės kelio KL0406 „Dumpiai - Ketvergiai“. 

Artimiausios esamos urbanizuotos gyvenamosios teritorijos (žiūr. 1 pav.): 
a) artimiausias objektas - sodyba (adresas nesuteiktas, Dumpių k.) (atstumas 380 m); 
b) sodyba (Ketvergių g. 13, Ketvergių k.) (430 m); 
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c) sodyba (adresas nesuteiktas, Ketvergių k.) (560 m); 
d) sodyba (adresas nesuteiktas, Ketvergių k.) (580 m); 
e) artimiausia tankiau apgyvendinta gyvenamoji aplinka - Spengių k. (630 m); 
f) kiek tankiau apgyvendinta gyvenamoji aplinka - Kaspariškių k. (1,05 km). 

Artimiausios esamos urbanizuotos pramoninės teritorijos (žiūr. 2 pav.): 
a) artimiausias objektas - UAB „Toksika“ pavojingų atliekų aikštelė (Ketvergių g. 11, 
Dumpių k.) (ribojasi (gretimybė)); 
b) AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo dumblo aikštelė (Dumpių k.) (25 m); 
c) UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamas Klaipėdos regioninis 
buitinių atliekų sąvartynas (Ketvergių g. 2, Dumpių k.) (50 m); 
f) AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo padalinys (Dumpių k.) (200 m). 

Rekreacinių ir visuomeninės paskirties urbanizuotų teritorijų 1 km atstumu aplink PŪV vietą 
nėra. 
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenimis, PŪV vietoje ir 
artimiausiose jos gretimybėse nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių, 
geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų. 
Žemiau pateikiama informacija apie arčiausiai PŪV vietos esančius eksploatuojamus ir/ar 
išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, geologinius 
procesus ir reiškinius bei geotopus, nurodant mažiausius atstumus nuo PŪV vietos iki jų: 
Artimiausi eksploatuojami ir/ar išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkinių plotai (žiūr. 3 pav.): 

a) Kalvių II smėlio karjeras (išeksploatuotas) 1612 (Dovilų sen.; nuo PŪV vietos 490 m); 
b) Kalvių žvyro karjeras 1598 (Dovilų sen.; 1,32 km); 
c) Toleikių II smėlio išteklių plotas (nenaudojamas) 2271 (Dovilų sen.; 1,72 km); 
d) Spengių smėlio karjeras (nenaudojamas) 2270 (Priekulės sen.; 1,88 km); 
e) Šernų smėlio išteklių plotas (nenaudojamas) 1622 (Dovilų sen.; 3,52 km). 

Artimiausios eksploatuojamos ir/ar išžvalgytos gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės (žiūr. 
4 pav.): 

a) Dumpių nuotekų valyklos gėlo vandens vandenvietė 2662 (Dumpių k.; 675 m); 
b) Mickų gėlo vandens vandenvietė 4363 (Mickų k.; 1,9 km); 
c) Ketvergių gėlo vandens vandenvietė 4274 (Ketvergių k.; 2,5 km); 
d) Rokų gėlo vandens vandenvietė 4189 (Rokų k.; 3,6 km). 

Geologinių procesų ir reiškinių mažiausiai 5 km spinduliu aplink PŪV vietą neidentifikuota. 

Artimiausi geotopai (žiūr. 5 pav.): 
a) Riedulys „Baravykas“ (Dumpių miškas (19 kvartalas), Dovilų girininkija; 1,0 km); 
b) Šaltinis „Šernų šaltinis“ (Šernų miškas, Minijos upės slėnio kairiojo šlaito apačia; 2,7 km); 
c) Riedulys „Šernų akmuo“ (Šernų miškas, Minijos upės slėnio kairė pusė; 3,2 km). 

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ ar Lietuvos Respublikos saugomas teritorijas. 

Artimiausios PŪV vietai Europos ekologinio tinklo saugomos teritorijos yra (žiūr. 6 pav.): 
a) Kalvių karjeras (PAST; 1,1 km); 
b) Minijos upė (BAST; 2,0 km); 
c) Minijos upės slėnis (PAST; 2,2 km). 
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1 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu 

(Šaltinis: Adresų ir Nekilnojamojo turto registrai, duomenų tvarkytojas - VĮ Registrų centras). 

 
2 pav. PŪV vietos padėtis artimiausių urbanizuotų pramoninių teritorijų atžvilgiu 

(Šaltinis: STK, duomenų tvarkytojas - VSTT prie LR AM). 
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3 pav. PŪV vietos padėtis naudingų iškasenų telkinių plotų atžvilgiu. 

 
4 pav. PŪV vietos padėtis gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių atžvilgiu. 
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5 pav. PŪV vietos padėtis geotopų atžvilgiu. 

 
6 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir 

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu. 
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Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (toliau - KVR) (registro kadastro duomenų tvarkytojas 
Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, 
artimiausiose PŪV vietos gretimybėse KVR registruotų kultūros vertybių nėra. 

Artimiausios PŪV vietai kultūros vertybės yra (žiūr. 7 pav.): 
a) Spengių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės 22485 (Spengių k., 1,4 km); 
b) Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro A. Žalio kapas 31638 (Toleikių k., 1,8 
km); 
c) Toleikių kapinynas 6181 (Toleikių k., 2,0 km); 
d) Ketvergių k. senosios kapinės 24369 (Ketvergių k., 2,3 km); 
e) Šernų tiltas 31051 (Šernų k., 2,7 km); 
f) Laistų, Liliškių kapinynas 5175 (Laistų k., 2,9 km); 
g) Kalvių k. evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės 24368 (Kalvių k., 2,9 km); 
h) Kairių, Labotakių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės 25485 (Kairių k., 2,9 km); 
i) Kalvių, Ruslių k. senosios kapinės 25399 (Kalvių k., 3,2 km); 
j) Laistų, Liliškių piliakalnis su gyvenviete 23767 (Kalvių k., 3,2 km). 

 
7 pav. PŪV vietos padėtis KVR registruotų kultūros vertybių atžvilgiu. 
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1.5. Veiklos vykdymo etapai 

Etapai Etapo pavadinimas 
Planuojamas įvykdymo 

terminas 

I Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas 
2017 m. III-2018 m. I 

ketvirčiai 
II Projekto rengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas 2018 m. II-III ketv. 
III Statybos darbų vykdymas 2018 m. II-2019 m. I ketv. 
IV PŪV pradžia 2019 m. II ketvirtis 

PAV proceso sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais: 

PŪV neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas. PŪV numatoma pradėti vykdyti 2018 m. 

Atlikus PAV procedūras bus rengiami suplanuotų objektų statybos projektai, vykdomi statybos 
darbai ir pradedama objektų eksploatacija. Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą dėl 
PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, bus galima 
suderinti suplanuotų objektų statybos projektus, gauti privalomus statybas leidžiančius 
dokumentus ir pradėti jų statybą ar įrengimą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 
„Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 
134-4878; aktuali redakcija) ir šio įsakymo priedo 22.2 punktu, PŪV nustatyta cheminės ir fizikinės 
taršos įtakojama 500 metrų normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ). Atsižvelgiant į 
tai, kad į PŪV nustatytos normatyvinės SAZ ribas patenka dvi gyvenamosios sodybos (žiūr. 
1 pav.), vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 38-39 ir 41 
punktais, normatyvinės SAZ ribas PŪV numatoma mažinti atliekant Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą (toliau - PVSV) PAV proceso metu. 

PAV ataskaitos sudėtyje atlikus PVSV ir parengus PAV ataskaitą, joje bus pagrįstas PŪV 
numatytų normatyvinių SAZ ribų sumažinimas - už SAZ ribų PŪV nekels rizikos aplinkai ir 
visuomenės sveikatai. UAB „Barocenas“ PŪV poveikis aplinkai neviršys teisės aktais 
reglamentuojamų teršalų ribinių verčių gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai už įmonei 
nustatytos SAZ ribų. 

Teritorijų planavimo dokumentai, įtakojantys PŪV: 
PAV programos rengimo metu PŪV vietoje galiojo šie teritorijų planavimo dokumentai, galintys 
daryti įtaką PŪV: 

 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos r. 
savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano sprendiniai. 

 Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos 
rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“; 

 Klaipėdos apskrities (Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų, Klaipėdos, Palangos 
miestų ir Neringos savivaldybių) miškų tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011-02-19 įsakymu Nr. D1-150; 

Visi planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai nurodyti 7 priede. 

Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai 

PŪV metu numatomos vykdyti veiklos atitinka Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano, patvirtinto Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „Dėl 
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius. Bendrojo 
plano sprendinių (bendrojo plano brėžinių ištraukas su pažymėta PŪV vieta žiūr. 8 priede): 
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a) Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje PŪV vietoje suplanuotos Kitos 
paskirties žemės, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologinės inžinerijos objektų sklypai 
(indeksas K(S)S); 

b) Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialinės infrastruktūros brėžinyje PŪV vietoje suplanuota 
Kitų teritorijų zona - žemės ūkio teritorija; 

c) Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo brėžinyje PŪV 
vieta patenka į Kraštovaizdžio natūralumo apsaugos Geoekologinių takoskyrų zoną - čia 
turi būti grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai; 

d) Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje PŪV teritorija 
priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas yra mažas. 
Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių 
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetinė rekreacijos vystymo 
kryptis - bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - 
pažintinė ir verslinė rekreacijos; 

e) Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinyje PŪV vieta pažymėta kaip 
žemės ūkio teritorija. 

Pažymėtina, kad PAV programos rengimo metu Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas yra atnaujinamas (koreguojamas). 

Klaipėdos r. savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniai 

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą, kuris tikslina 
Klaipėdos r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius PŪV vietoje, planuojami žemės 
sklypai patenka į gamybinio/technologinio prioriteto technogeninio ir ekologinės apsaugos 
gamtinio kraštovaizdžio tvarkymo zoną (indeksas GTK 1.1/EGK 1.2). Ištrauką iš Klaipėdos r. 
savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano žiūr. 8 pav. 

Vyraujantys teritorijos naudojimo ir apsaugos požymiai - GTK 1.1., EGK 1.2: 

Kraštovaizdžio tipo 
indeksas 

Reglamentų 
indeksas 

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai 

GTK 1 
Gamybinio ir 
technologinio prioriteto 
kraštovaizdis 

GTK 1.1 - 
intensyvaus 
pritaikymo 
gamybinis 
pramoninis 

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, 
terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Pramonės 
rajonų, LEZ teritorijos. Ekstensyviai arba intensyviai 
technogenizuojamos aplinkos reglamentų technologinis 
kraštovaizdis. 

EGK 1 
Ekologinės apsaugos 
prioriteto gamtinio 
kraštovaizdžio sklypai 

EGK 1.2 - 
atkuriančios 
apsaugos 

Atkuriančios apsaugos ekologinės apsaugos gamtinio 
kraštovaizdžio sklypuose numatomas miškingo kraštovaizdžio 
struktūros atkūrimas ir miškų gausinimas. Čia turi vyrauti 
ekosistemų apsaugos II A grupės (draustinių miškai; saugomų 
gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių 
sklypų miškai) miškai. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir 
atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu. 

PŪV atitinka tikslinės teritorijos naudojimo ir apsaugos požymio GTK 1.1 apibrėžiamas veiklas. 
Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniai 

Pagal Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemą, planuojama teritorija nei į esamas miškais 
apaugusias teritorijas, nei į prioritetinius plotus, kur miško sodinimas leistinas ar siūlomas, 
nepatenka (ištrauką iš Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės miškų tvarkymo 
schemos brėžinio žiūr. 9 pav.). Pažymėtina, kad PAV programos rengimo metu Klaipėdos 
apskrities miškų tvarkymo schema yra atnaujinama (koreguojama). 



Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, numatomos vykdyti Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., 
Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programa 
 

 
UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 16  

 

 

 
8 pav. Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo 

plano Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų brėžinio 
(Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos tinklapis http://www.tpdris.lt.) 

1.6. Duomenys apie gaminius (produkciją) 

UAB „Barocenas“ PŪV metu bus gaunamas išvalytas gruntas, kuris bus perduodamas jį naudoti 
pažeistų teritorijų (naudingųjų iškasenų telkinių karjerų, sąvartynų rekultivacijai), naujai 
įrengiamų ir/ar remontuojamų kelių apsaugos juostų apželdinimui ir kitiems darbams. 

Išvalyto grunto kiekis bus nurodytas PAV ataskaitoje priklausomai nuo priimamo valyti naftos 
produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens kiekių. 

1.7. Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba 
Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelės veiklai 
Elektros energija naudojama administracinių patalpų šildymui, teritorijos apšvietimui ir 
technologiniams įrenginiams (pvz., siurbliams). 

Dyzelinas naudojamas atliekų transportavimui. Benzinas ir suskystintos naftos dujos - įmonės 
administracijos personalo transporto poreikiams. Atliekų transportavimui ir krovos darbams 
eksploatuojamos aštuonios krovininės transporto priemonės, administracijos personalo transporto 
poreikiams eksploatuojami keturi lengvieji automobiliai. 

Grunto valymo aikštelės veiklai 
Grunto valymo aikštelės eksploatacijai planuojama sunaudoti iki 620 kWh/metus elektros 
energijos. Elektros energija bus naudojama aikštelės apšvietimui. 

Valomo grunto paskleidimui, purenimui, perkrovimui tarp sekcijų bus ekaploatuojamas traktorius 
(1 vnt.). Traktorius naudos dyzeliną. 

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama. 

PŪV metu reikalingi energetiniai ištekliai ir jų kiekiai bus patikslinti PAV ataskaitoje. 
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9 pav. Ištrauka iš Klaipėdos apkrities Klaipėdos rajono savivaldybės miškų tvarkymo schemos 
(Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos tinklapis http://www.tpdris.lt.). 

1.8. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 
PŪV metu numatomos naudoti šios žaliavos - cheminės medžiagos: 

Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelės veiklos metu 
Šiai veiklai bus naudojami naftos produktų sorbentai. Sorbentai bus naudojami atsitiktiniams 
naftos produktų išsiliejimams surinkti. 

Grunto valymo aikštelės veiklos metu 
Grunto valymo aikštelėje bus naudojamos šios žaliavos ir cheminės medžiagos: 

 bakterinis preparatas „Degradoilas“ - naudojamas naftos produktų biodegradavimui naftos 
produktais užteršto grunto valymo metu; 

 azoto ir fosforo trąšos, kurios bus naudojamos mikroorganizmų mitybinės terpės ruošimui. 
Kaip azoto ir fosforo šaltinis naudojamos trąšos: nitrofoska (azoto ir fosforo 
kompleksinė trąša), amonio nitratas arba jų mišinys. 

 žolių sėklos, kurios bus naudojamos galutiniam grunto praturtinimui azotu; 
 dolomitmilčiai naudojami valomo grunto rūgštingumui sureguliuoti; 

PAV ataskaitoje bus pateikiami patikslinti duomenys apie technologiniame procese naudojamas 
žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus: sunaudojamus jų kiekius, sudėtį ir jų pavojingumą. 
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1.9. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus 
UAB „Barocenas“ savo veikloje neplanuoja naudoti cheminių medžiagų ir preparatų, kurių 
sudėtyje yra tirpiklių, todėl duomenys PAV ataskaitoje nebus pateikiami. 

1.10. Numatomas prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 
PŪV žemės sklypuose numatoma įrengti vandentiekio, nuotekų ir elektros inžinerinius tinklus. 

Geriamas vanduo darbuotojų poreikiams bus atvežamas plastikinėje taroje. 

PŪV teritorijoje planuojama įrengti artezinį gręžinį ir vandentiekio sistemą ūkio reikmėms ir 
gaisrų gesinimui skirtam vandeniui. Perspektyvoje vandentiekio sistema gali būti prijungta prie 
centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. 

Eksploatuojant Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelę, susidarys švarios paviršinės (lietaus ir 
sniego tirpsmo) nuotekos. 

Eksploatuojant Grunto valymo aikštelę, ant jos iškritę krituliai bei atvežtas tvarkymui ir ant 
valomo grunto ir/ar dumblo išlaistytas naftos produktais užterštas vanduo bus surenkamas atskira 
sistema į gamybinių nuotekų surinkimo prieduobę, po kurios jos bus valomos planuojamais 
pastatyti nuotekų valymo įrenginiais. Juose atskirti naftos produktai bus periodiškai surenkami ir 
saugomi Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje, o išvalytos nuotekos per AB „Klaipėdos 
vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų kolektorių bus išleidžiamos į Kuršių marias. 

Elektros energiją numatoma naudoti administracinių patalpų šildymui, teritorijos apšvietimui ir 
technologiniams įrenginiams. Elektros energijos tiekimui bus nutiesta kabelių sistema, elektros 
tiekimas numatomas iš AB „ESO“ elektros skirstomųjų tinklų. 

Projektuojami prisijungimo prie inžinerinių tinklų sprendiniai bus detalizuojami PAV ataskaitoje. 
PAV ataskaitoje taip pat bus išnagrinėta susisiekimo infrastruktūra ir pateikta susisiekimo 
schema. 
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2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

UAB „Barocenas“ Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje planuoja saugoti ir rūšiuoti 
pavojingas ir nepavojingas atliekas bei Grunto valymo aikštelėje valyti naftos produktais 
užterštą gruntą ir/ar dumblą bei vandenį. 
Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje vykdomi technologiniai procesai: 
PŪV metu UAB „Barocenas“ numato saugoti ir rūšiuoti šias pavojingas ir nepavojingas atliekas: 
Alyvų, žalios naftos, mazuto atliekos ir naftos produktais užterštos medžiagos (pašluostės, 
popierius, plastikinė plėvelė, guma, plastmasė, sorbentai, stabdžių ir aušinimo skysčiai). Skystos 
naftos produktų atliekos sandėliuojamos talpyklose. Talpyklų parkas įrengtas pagal naftos 
produktų sandėliavimui keliamus reikalavimus. Kietos naftos produktais užterštos atliekos 
sandėliuojamos uždaruose metaliniuose konteineriuose, kurie patalpinami sandėlyje. Stabdžių ir 
aušinimo skysčiai su pavojingomis medžiagomis bus saugomi statinėse atskirame konteineryje. 
Akumuliatoriai ir baterijos. Skirtingų tipų akumuliatoriai/baterijos sandėliuojami atskiruose 
plastikiniuose konteineriuose. Konteineriai pagaminti sandarūs, su plastikiniais dangčiais, 
atsparūs atmosferos poveikiui. Konteinerių dugne įrengtos angos elektrolito išleidimui. 
Konteineriai sandėliuojami uždarame sandėlyje. 
Naudotos padangos. Padangos krautuvu arba rankiniu būdu perkraunamos į uždarą sandėlį, 
kuriame saugomos rietuvėse. 
Pavojingos EEĮ atliekos. Atliekos sandėliuojamos paženklintuose uždaruose metaliniuose 
konteineriuose, kurie saugomi uždarame sandėlyje. 
Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio. Atliekos saugomos tvirtose 
kartoninėse dėžėse arba uždaruose konteineriuose ir sandėliuojamos atskiroje sandėlio patalpoje. 
Naftos produktais užteršta metalinė pakuotė, tepalo, kuro ir oro filtrai, tepaliniai amortizatoriai. 
Visos šios atliekos sandėliuojamos atskiruose metaliniuose konteineriuose. 
Pavojingos dažų-lakų atliekos. Kietos ir skystos atliekos bus saugomos atskirose sandariose 
statinėse sandėlyje. 
Medienos atliekos su pavojingomis medžiagomis. Atliekos bus saugomos atskirame konteineryje 
sandėlyje. 
Pavojingos laboratorijų atliekos. Kietos ir skystos atliekos bus saugomos atskirose sandariose 
statinėse atskirame konteineryje sandėlyje. 
Izoliacinės ir statybinės medžiagos ir kitos atliekos, turinčios asbesto. Atliekos bus saugomos 
sandariuose maišuose, atskirame konteineryje sandėlyje. 
Infekuotos medicininės atliekos bus pristatomos tiesiai galutiniam atliekų tvarkytojui. 
Kitos surenkamos nepavojingos atliekos - maisto pramonės, gamybinės organinės atliekos, 
vandeninių dažų, lakų atliekos, metalo, popieriaus, plastiko, gumos, stiklo atliekos, pakuotės, 
filtravimo medžiagos, statybinės atliekos ir kitos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
ardymo nepavojingos atliekos bus saugomos uždarame sandėlyje atskirose saugojimo zonose. 
Grunto valymo aikštelėje vykdomi technologiniai procesai: 
UAB „Barocenas“ planuoja įrengtoje Grunto valymo aikštelėje surinkti ir valyti naftos 
produktais užterštą gruntą ir dumblą. Aikštelėje taip pat bus priimamas valymui naftos produktais 
užterštas vanduo, kuris, atvežus jį į Grunto valymo aikštelę UAB „Barocenas“ arba kitų atliekų 
vežėjų sunkvežimiais/ konteinervežiais arba vakuuminėse cisternose (asenizacinėse mašinose), 
bus išlaistomas ant valomo naftos produktais užteršto grunto. UAB „Barocenas“ Grunto 
valymo aikštelėje grunto valymui bus naudojama UAB „Biocentras“ sukurta ir užpatentuota 
technologija (patento Nr. LT6162B 2015.06.25.). Technologijos esmė - nafta užteršto grunto 
arba dumblo valymas nuo naftos teršalų, kuomet jie apdorojami naftos angliavandenilius 
emulguojančiais ir oksiduojančiais biopreparatais bei fitoatstatymus užtikrinančiais augalais. 
Teršalų degradavimo procesui būtini azotas N, fosforas P ir deguonis O2. Kaip azoto ir fosforo 
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šaltinis naudojamos trąšos: nitrofoska (azoto ir fosforo kompleksinė trąša), amonio nitratas 
arba jų mišinys. 

Technologinio proceso etapai 
Pirmas biologinio degradavimo proceso etapas vykdomas Grunto valymo aikštelės sekcijoje 
Nr. 1. Šio proceso metu homogenizuotas valomas naftingas gruntas apdorojamas bakteriniu 
preparatu „Degradoilas“ ir trąšų mišiniu. Mikroorganizmų poveikio dėka sumažėja 
biodegraduojamos lengvosios ir dalies vidutinės angliavandenilių frakcijos kiekis grunte ir 
naftuoto grunto drėgmė. 

Antras biologinio degradavimo proceso etapas - apdorotas naftuotas gruntas po pirminio 
valymo pervežamas į betonuotą Grunto valymo aikštelės sekciją Nr. 2 ir paskleidžiamas joje 
ne storesniu kaip 0,3 m sluoksniu. Po to, nustatytu periodiškumu, valomas gruntas 
apdorojamas paruošta bakterinio preparato „Degradoilas“ suspensija. Šiame degradavimo 
etape iš naftuoto grunto pašalinama dalis vandens su naftos produktais ir degraduoja 
pagrindinis naftos angliavandenilių kiekis, pašalinami pagrindiniai lengvieji ir vidutiniai 
angliavandeniliai. 

Trečias biologinio degradavimo proceso etapas - valomas gruntas perkeliamas į Grunto 
valymo aikštelės sekcijas Nr. 3 ir Nr. 4, paskleidžiamas ne storesniu kaip 0,15 m sluoksniu ir 
gruntas išvalomas iki normatyvinių reikalavimų. Šio technologinio proceso metu 
sunaudojamas likęs bakterinis preparatas „Degradoilas“ ir kitos suspensijai paruošti 
reikalingos medžiagos. 

Išvalyto grunto panaudojimo galimybės priklausys nuo likutinio angliavandenilių kiekio ir 
grunto granuliometrinės sudėties, vadovaujantis LAND 9-2009 reikalavimais. 

Grunto kokybei pasiekus LAND 9-2009 reikalavimus, laukas gali būti apsėjamas azotą 
kaupiančiais augalais (baltaisiais dobilais, lubinais) jo praturtinimui azotu. 

Bendra vieno grunto valymo ciklo trukmė - iki 18 mėnesių. 

Naftos produktais užteršto vandens valymas 
Jei atvežami užteršti naftos produktai (pvz., kuro mišiniai, kuro likučiai), kuriuose didžiąją 
dalį sudaro naftos produktai, šios atliekos bus nukreipiamos savaiminiam nusistovėjimui į 
UAB „Barocenas“ planuojamą įrengti Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelę. Jei gaunamos 
naftos produktais užteršto vandens atliekos, šios atliekos iš autocisternos išleidžiamos į 
gamybinių nuotekų surinkimo prieduobę, iš kurios nusistovėjusios nuotekos patenka į 
planuojamus pastatyti dviejų pakopų nuotekų valymo įrenginius. Išvalytos nuotekos per 
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų kolektorių bus išleidžiamos į Kuršių 
marias. 

Vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų 6 punktu 
(Žin., 2006, Nr. 6-225; aktuali redakcija), PAV programa rengiama siekiant nustatyti PAV 
ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus, todėl atliekų apdorojimo 
technologiniai procesai bus pasirenkami, o atliekų kiekiai bus patikslinti PŪV PAV ataskaitoje 
pagal jų poveikio aplinkai dydį ir reikšmingumą bei atitiktį teisės aktais nustatytoms ribinėms 
vertėms. 
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3. ATLIEKOS 

PŪV metu įmonėje susidaro sekančios atliekų grupės: 
 žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (atliekos 

susidarys eksploatuojant gamybinių nuotekų valymo įrenginius). 
 naftos produktais užterštas sorbentas (atliekos susidarys įvykus atsitiktiniams naftos 

produktų nutekėjimams). 
 talpyklų valymo atliekos (atliekos susidarys valant talpyklas, keičiant jose laikomas 

atliekas). 
 mišrios komunalinės atliekos (atliekos susidarys technologinių procesų metu ir darbuotojų 

fiziologinių poreikių tenkinimo metu). 
 teritorijos valymo atliekos - sąšlavos (atliekos susidarys valant Atliekų saugojimo ir 

rūšiavimo bei Grunto valymo aikšteles). 
 mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius) - atliekų srautų 

rūšiavimo atliekos (atliekos susidarys eksploatuojant Atliekų saugojimo ir rūšiavimo bei 
Grunto valymo aikšteles). 

 dienos šviesos lempos (atliekos susidaro eksploatuojant patalpų ir Atliekų saugojimo ir 
rūšiavimo bei Grunto valymo aikštelių teritorijų apšvietimo sistemas). 

Radioaktyviųjų atliekų į Atliekų saugojimo ir rūšiavimo bei Grunto valymo aikšteles priimti ir 
tvarkyti jose nenumatoma. Atvežus tokias atliekas į UAB „Barocenas“ PŪV teritoriją, jos bus 
išsiunčiamos atgal iš kur buvo atvežtos, apie tai informuojant Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamentą. 

Išsamesnė informacija apie atliekų susidarymo šaltinius, jų kiekius, pavojingumą, laikymo 
sąlygas bei tvarkymą (naudojimą) bus pateikta PAV ataskaitoje. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS 
KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

PAV ataskaitoje bus aprašytas ir išanalizuotas galimas poveikis aplinkai PŪV vykdymo metu. 
Bus nagrinėjamas bet koks (tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis, nuolatinis, laikinas, 
negrįžtamas, grįžtamas, teigiamas ar neigiamas ir kt.) reikšmingas poveikis, apibūdinami poveikio 
prognozavimo ir įvertinimo metodai. Galimas poveikis gamtinei ir antropogeninei aplinkai bus 
išreikštas kiekybiškai. Ataskaitoje taip pat bus pateikiamas reikalingų priemonių, numatytų 
neigiamo poveikio aplinkai prevencijai (išvengimui), sumažinimui ar kompensavimui, aprašymas 
ir analizė. Šios priemonės bus nurodomos kiekvieno aplinkos komponento, kuriam PŪV gali 
turėti neigiamą poveikį, atveju. 

4.1. Vanduo 

4.1.1. Informacija apie vietovę 

Artimiausi PŪV teritorijai yra šie vandens telkiniai (žiūr. 10 pav.): 
a) D-2 upelis (Ditupės 1 eilės intakas, Minijos 2 eilės intakas, kodas Upių, ežerų ir tvenkinių 
kadastre 17010721) (nuo PŪV vietos nutolęs 440 m atstumu); 
b) S-3 upelis (Smeltalės 1 eilės intakas, 20010360) (1000 m); 
c) Kalvių karjeras (1120 m). 

Minėtiems vandens telkiniams yra nustatytos paviršinio vandens pakrančių apsaugos juostos ir 
paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, tačiau PŪV teritorija į jas nepatenka. 

Detalesnė informacija apie aukščiau minėtus vandens telkinius ir galimą PŪV poveikį jiems bus 
pateikta PAV ataskaitoje. 

4.1.2. Planuojamas vandens naudojimas 
Vanduo bus vienintelis gamtinis išteklius naudojamas PŪV metu. 

Geriamasis vanduo darbuotojams į objektą bus atvežamas plastikinėje taroje. 

PŪV objektas vandeniu technologinėms reikmėms ir gaisrų gesinimui bus aprūpinamas iš 
projektuojamų artezinio gręžinio ir vandentiekio sistemos, kuri perspektyvoje gali būti pajungta 
prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. 

Planuojamas vandens naudojimas Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje 
Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje vanduo nebus naudojamas. 

Planuojamas vandens naudojimas Grunto valymo aikštelėje 
Grunto valymo aikštelėje užteršto grunto drėkinimui (sausros metu) bus naudojamas vanduo. 
Aikštelėje planuojama įrengti dvi antžemines talpyklas, kuriose bus kaupiamos vandens atsargos 
valomo grunto drėkinimui. Į šias talpyklas vanduo bus atvežamas asenizacine mašina iš žemės 
sklype, kurio kad. Nr. 5552/0002:270, suplanuoto įrengti požeminio vandens gręžinio. 

PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie planuojamus sunaudoti vandens kiekius. 

4.1.3. Planuojama vandenų tarša 

PŪV metu susidarys šios nuotekos: 
 paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos - tai nuotekos nuo administracinio pastato ir 

sandėlio stogų bei PŪV teritorijoje planuojamų Atliekų saugojimo ir rūšiavimo bei Grunto 
valymo aikštelių kietųjų dangų. 

 gamybinės nuotekos - nuotekos, susidarančios valymui priimant naftos produktais 
užterštą vandenį. 

Paviršinės nuotekos kartu su Grunto valymo aikštelėje susidarančiomis gamybinėmis nuotekomis 
bus surenkamos atskira sistema į gamybinių nuotekų surinkimo prieduobę, po kurios jos bus 
valomos planuojamais pastatyti nuotekų valymo įrenginiais. Juose atskirti naftos produktai bus 
periodiškai surenkami ir saugomi Atliekų saugojimo ir rūšiavimo aikštelėje, o išvalytos 
nuotekos per AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų kolektorių bus 
išleidžiamos į Kuršių marias. 
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10 pav. PŪV vietos padėtis arčiausiai esančių vandens telkinių atžvilgiu (Šaltinis: Upių, ežerų ir 

tvenkinių kadastras UETK, duomenų tvarkytojas - Aplinkos apsaugos agentūra). 

Visa PŪV teritorija bus įrengta ant vandeniui nelaidaus molio sluoksnio, ant kurio bus padengta 
vandeniui ir naftos produktams nelaidi plėvelė. Visą teritoriją numatoma padengti asfaltbetonio 
danga. 

Paviršinių ir gamybinių nuotekų kiekiai, jų užterštumas ir informacija apie šių nuotekų tvarkymą 
bus pateikta PAV ataskaitoje. 

4.1.4. Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Barocenas“ PŪV teritorijoje surinktos nuotekos bus valomos 
planuojamais pastatyti nuotekų valymo įrenginiais ir po jų išvalytos iki teisės aktais nustatytų 
normatyvų bus išleidžiamos per AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų 
kolektorių į Kuršių marias, PŪV nesukels paviršinių ir požeminių vandens telkinių taršos. 
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PŪV teritorijoje bus įrengti gruntinio vandens monitoringo gręžiniai ir bus vykdomas gruntinio 
vandens ir po valymo įrenginių į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos valytų nuotekų 
kolektorių išleidžiamų nuotekų monitoringas. 

PŪV PAV ataskaitoje bus aprašyti nuotekų tvarkymo būdai ir įvertintas galimas poveikis 
paviršiniams vandens telkiniams ir vandenvietėms. 

4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės 
Įvertinus PŪV galimą poveikį bei jo mastą, ir esant poreikiui, PAV ataskaitos apimtyje gali būti 
numatytos poveikio sumažinimo priemonės. Planuojama įrengti gamybinių nuotekų valymo 
įrenginius. Išvalytų nuotekų ir gruntinio vandens kokybė bus nuolat stebima vykdant šių aplinkos 
komponentų monitoringą. 

4.1.6. Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija 
PAV ataskaitoje bus pateikta schema su pažymėtomis vandens gręžinio, vandentiekio, nuotekų 
surinkimo tinklų sistemomis, gamybinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kiekio apskaitos ir 
kokybės kontrolės vietomis. PAV ataskaitoje taip pat bus pateikta grafinė informacija apie 
artimiausius paviršinio vandens telkinius bei kita reikalinga GIS, AutoCAD grafinė medžiaga. 

4.2. Aplinkos oras 

4.2.1. Informacija apie vietovę 
Aplinkos oro kokybę PŪV vietoje apsprendžia geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės, 
tolimosios pernašos, Klaipėdos miesto ir rajono pramonės įmonės ir transporto keliai. 

PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie gretimybėse veikiančias įmones, vietovės 
meteorologines ir klimato sąlygas, duomenys apie oro temperatūrą, kritulius, vyraujančius vėjus, 
saulės radiaciją, aplinkos oro foninį užterštumą ir kitus veiksnius, kurie gali daryti įtaką aplinkos 
oro užterštumo lygiui. 

4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 
UAB „Barocenas“ planuojamoje atliekų tvarkymo aikštelėje numatomi šie stacionarūs ir mobilūs 
aplinkos oro taršos šaltiniai: 

a) užterštų vandenų kaupimo talpa (eksploatuojant šį objektą į aplinkos orą išsiskiria lakieji 
organiniai junginiai (LOJ), kurie į aplinką išmetami per talpyklos alsuoklį). 

b) koncentruotų naftos produktų mišinių talpos (eksploatuojant šiuos objektus į aplinkos orą 
išsiskiria LOJ, kurie į aplinką išmetami per kiekvienoje talpoje įrengtą alsuoklį). 

c) neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis - naftos angliavandenilių (LOJ) garavimas nuo 
valomo grunto paviršiaus (didžioji dalis angliavandenilių garų sudaryti iš mazuto frakcijos 
angliavandenilių). 

d) mobilūs taršos šaltiniai. PŪV metu bus eksploatuojami šie mobilūs taršos šaltiniai: 8 
krovininiai automobiliai, 4 lengvieji automobiliai, 1 traktorius. Jų eksploatacijos metu į 
aplinką išsiskirs azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD) ir 
lakieji organiniai junginiai (LOJ). 

Visi paminėti oro taršos šaltiniai laikomi ir taršos kvapais šaltiniais, nes jų eksploatacijos metu 
išsiskiria LOJ, galintys įtakoti taršą kvapais. 

Tikslūs duomenys apie PŪV metu susidarančius teršalus bei jų kiekius bus nurodyti PAV 
ataskaitoje. Joje taip pat bus pateikti pagal patvirtintas metodikas bei kitus teisės aktus į aplinkos 
orą numatomų išmesti teršalų kiekių skaičiavimai, koeficientai, kitos skaičiavimams reikalingos 
charakteristikos bei skaičiavimų rezultatai. 

4.2.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė 
PAV ataskaitoje bus įvertintos PŪV pasekmės aplinkos oro kokybės pokyčiui. Vertinant oro 
teršalų poveikį bus apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje) 
ir vertinamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
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2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal 
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali redakcija). 

PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie numatomus išmesti teršalus, duomenys, 
reikalingi teršalų pažemio koncentracijoms skaičiuoti: skaičiavimo metodika; naudota 
kompiuterinė programinė įranga; skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės; teritorijos ploto arba 
atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas; foniniai 
aplinkos užterštumo duomenys. 

PAV ataskaitoje bus pateikiama numatomų išmesti teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo 
rezultatų analizė įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą ir nevertinant jo. 

4.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės 
PAV ataskaitos apimtyje bus pateikta informacija apie PŪV metu susidarysiančios aplinkos oro 
taršos sklaidos modeliavimą. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus kompiuterinio 
modelio pagalba ir nustačius teršalų pažemio koncentracijų ribinių verčių viršijimus, bus pateikti 
aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo, išmetimo 
parametrų gerinimo įrenginiai ir kt.) techniniai sprendiniai, bei pateiktas papildomas aplinkos oro 
teršalų sklaidos modeliavimas įgyvendinus šiuos techninius sprendinius. 

Esant poreikiui, PAV ataskaitoje bus pateikti pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą 
normatyvų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, nustatymo. 

4.2.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje bus pateikiamas PŪV objekto situacijos planas su išdėstytais aplinkos oro taršos 
šaltiniais. 
PAV ataskaitoje taip pat bus pateikiami išmetamų teršalų galimų didžiausių pažemio 
koncentracijų žemėlapiai-schemos, apimantys ne mažesnę kaip 2 km spindulio teritoriją nuo PŪV 
objekto su jame pažymėta vėjų rože. 

4.3. Dirvožemis 

4.3.1. Informacija apie vietovę 
PAV ataskaitoje bus pateikti duomenys apie PŪV vietovėje vyraujančių dirvožemių 
charakteristiką (tipus, granuliometrinę sudėtį, laidumą vandeniui, tankį), dirvožemio cheminę 
būklę, foninę taršą. PŪV vietai yra atlikti geologiniai-inžineriniai tyrimai, juose pateikta 
informacija bus apibendrinta ir pateikta PAV ataskaitoje. 

4.3.2. Galimas (numatomas) poveikis 
Neigiamas poveikis dirvožemiui PŪV metu neplanuojamas - dirvožemio ištekliai nebus 
naudojami, nenumatoma dirvožemio tarša. Numatoma naudoti priemones, kurios maksimaliai 
sumažina dirvožemio taršos tikimybę. 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjama naujų dirvožemio taršos šaltinių susidarymo galimybė objekto 
statybos ir eksploatacijos metu bei galimas poveikis ekstremalių situacijų metu. 

PŪV vietai jau buvo atlikti geologiniai-inžineriniai tyrimai, kurių metu nustatytos gruntų 
hidrogeologinės ir fizinės-mechaninės savybės (kietumas, plastiškumas, drėgmė, sankabumas, 
tankis). Tam, kad būtų išsiaiškintos pagrindo, ant kurio stovės būsimų pastatų pamatai, grunto 
stiprumines savybės, gręžimo metu lygiagrečiai buvo atliekamas ir dinaminis zondavimas. 

4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
PAV ataskaitoje bus pateikiamos galimo sukelti neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo 
priemonės. PŪV metu bus naudojamas žmonėms ir aplinkai nepavojingas mikrobiologinis 
preparatas „Degradoilas“. Visa Grunto valymo aikštelė bus įrengta ant vandeniui nelaidaus molio 
sluoksnio, ant kurio bus padengta vandeniui ir naftos produktams nelaidi plėvelė. Visa Atliekų 
saugojimo ir rūšiavimo aikštelės teritorija bus padengta asfaltbetonio danga, o Grunto valymo 
aikštelės teritorija - naftos produktams atsparia betono danga. Atliekų sandėlyje bus įrengta 
skysčiams nelaidi ir naftos bei chemijos produktams atspari betono danga. 



Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, numatomos vykdyti Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., 
Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programa 
 

 
UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 26  

 

 

UAB „Barocenas“ teritorijoje bus įrengti požeminio vandens monitoringo gręžiniai ir bus 
vykdomas požeminio vandens monitoringas, padėsiantis aptikti dirvožemio taršą tokiai atsiradus. 

4.3.4. Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje bus pateikti esamų informacijos šaltinių ir atliktų tyrimų duomenų analizė, 
skaičiavimai, kita GIS, AutoCAD grafinė medžiaga. 

4.4. Žemės gelmės 

4.4.1. Informacija apie vietovę 
PAV ataskaitoje, atlikus hidrogeologinių duomenų analizę, bus išanalizuota PŪV teritorijoje 
esanti geologinė sandara, aptartos geologinės - hidrogeologinės ir inžinerinės - geologinės 
sąlygos, požeminio vandens cheminė būklė. PŪV vietai yra atlikti geologiniai-inžineriniai 
tyrimai, juose pateikta informacija bus apibendrinta ir pateikta PAV ataskaitoje. 

4.4.2. Galimas (numatomas) poveikis 

PŪV metu žemės gelmių išteklių (išskyrus vandenį) eksploatuoti nenumatoma, todėl ūkinė veikla 
neturės įtakos žemės gelmių kokybei. 
Poveikis žemės gelmių ištekliams t. y. požeminiam vandeniui, galimas eksploatuojant giluminį 
vandens gręžinį bei valant PŪV metu susidarančias nuotekas nuotekų valymo įrenginiuose. 
Galimas poveikis bus išnagrinėtas ir įvertintas atlikus teritorijos geologinius - hidrogeologinius 
tyrimus ir atlikus analitinius skaičiavimus. 

4.4.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas galimas PŪV poveikis žemės gelmėms, požeminiam vandeniui 
bei, esant poreikiui, bus parinktos PŪV poveikį žemės gelmėms mažinančios priemonės. 

4.4.4. Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje skyriuje „Žemės gelmės“ bus pateikiami objekto ir apylinkių geologinis 
žemėlapis, geologinių - hidrogeologinių tyrimų metu atliktų zonduojančių gręžinių išdėstymo 
planas, gruntinio vandens lygio schema, geologiniai - techniniai pjūviai ir kt. 

PŪV vietai jau atlikti geologiniai-inžineriniai tyrimai, kurių metu nustatytos gruntų 
hidrogeologinės ir fizinės-mechaninės savybės (kietumas, plastiškumas, drėgmė, sankabumas, 
tankis). Tam, kad tiksliau išsiaiškinti pagrindo, ant kurio stovės būsimų pastatų pamatai, grunto 
stiprumines savybes, gręžimo metu lygiagrečiai buvo atliekamas ir dinaminis zondavimas. 

4.5. Biologinė įvairovė 
4.5.1. Informacija apie vietovę 
PŪV sklypai dideliu atstumu nutolę nuo biologiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų teritorijų. 
Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija - Kalvių karjeras 
(paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) - nutolusi 1130 m atstumu. Kitos „Natura 2000“ 
saugomos teritorijos nuo PŪV sklypų yra nutolusios: Minijos upė (buveinių apsaugai svarbi 
teritorija BAST) ir Minijos upės slėnis (PAST), nutolusios atitinkamai 2015 m ir 2210 m 
atstumais. Artimiausia Lietuvos Respublikos saugoma teritorija - Minijos ichtiologinis draustinis 
nuo PŪV sklypų nutolusi 2015 m atstumu. PŪV vietos išsidėstymą Lietuvos Respublikos ir 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 6 pav. 

PŪV teritorija pakankamai dideliu atstumu nutolusi nuo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, todėl neigiamas poveikis minėtoms teritorijoms 
nenumatomas. 

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

4.5.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
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Žemės sklypai, kuriuose planuojama vykdyti PŪV, yra pietinėje Dumpių kaimo dalyje, 
artimiausiose jų gretimybėse yra kitos (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai), 
pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), miškų ir žemės ūkio paskirties teritorijos.  

Planuojama teritorija yra pilnai urbanizuotoje vietovėje. Ekosistemų atžvilgiu nagrinėjama 
teritorija nėra įvairi. Biologinės įvairovės atžvilgiu tai nėra vertinga teritorija, saugomų buveinių 
ir radimviečių nenustatyta. Greta jos daugiau nei 1 km spinduliu nėra Lietuvos Respublikos ir/ar 
Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriamų teritorijų. 

Planuojama ūkinė veikla tiek dėl savo pobūdžio, tiek dėl vietovės, kurioje ji numatoma, pobūdžio 
reikšmingo neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės. Ūkinė veiklos plėtojimas 
nagrinėjamose teritorijose nesudaro prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui apylinkėse 
gyvenančioms gyvūnų rūšims ar gretimybėse vyraujančiai dirbamų pievų augalijai ir gyvūnams 
nedarys trikdančio poveikio ar migracijos barjerų. 

Nepaisant to, kad PŪV vieta yra agrarinėje ir urbanizuotoje teritorijoje ir bioįvairovė joje nėra 
gausi, informaciją apie PŪV vietos gretimybėse esančių biotopų buveinėse galimai esamas 
saugomas rūšis bei jų augavietes ir radavietes numatoma pateikti PAV ataskaitoje, joje taip pat 
bus pateikta ir išsamesnė informacija apie saugomas teritorijas bei PŪV gretimybėse esančius 
biotopus. 

4.5.3. Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje šiame skyriuje bus pateikta grafinė informacija su pažymėtomis saugomų 
teritorijų ir miškų masyvų ribomis bei informacija apie PŪV vietos gretimybėse esančių biotopų 
buveinėse galimai esamas saugomas rūšis bei jų augavietes ir radavietes. 

4.6. Kraštovaizdis 

4.6.1. Informacija apie vietovę 
Vadovaujantis Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos 
katedros 2006 metais parengta Lietuvos kraštovaizdžio  

įvairovės studija ir joje pridedamu Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, PŪV 
teritorija pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtina slėniuotų molingų lygumų tipo 
teritorijoms. Vyraujantys medynai - eglės, beržai. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - agrarinis 
mažai urbanizuotas (žiūr. 11 pav.). Kraštovaizdžio porajonio indeksas - L`-s/e-b/5>. 

Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu, teritorijos vizualinei 
struktūrai būdinga (žiūr. 12 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 
lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių 
kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Vizualinės 
struktūros porajonio indeksas - V0H3-c. 

4.6.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
PAV ataskaitoje bus įvertintas PŪV poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui, esant poreikiui 
bus pateiktos numatomos PŪV poveikį mažinančios priemonės. Bus pateikti duomenys apie PŪV 
teritorijos žemėnaudos kitimą. Taip pat numatoma pateikti duomenis apie PŪV teritorijos 
matomumą iš skirtingų stebėjimo vietų. 

4.6.3. Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje šiame skyriuje bus pateikta žemės naudmenų struktūros ir apsaugos schema, 
saugomų teritorijų, gamtinio karkaso žemėlapiai. 
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11 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio. 
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12 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio. 
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4.7. Socialinė ekonominė aplinka 

4.7.1. Informacija apie vietovę 
PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie gyventojų skaičių veiklos įtakos zonoje, jo kitimą, 
nuolatinius ir atvykstančius gyventojus, jų skaičiaus kitimą, migracijos tendencijas, gyventojų 
populiacijos charakteristikas (pasiskirstymą pagal amžių, lytį, išsilavinimo lygį, etnines grupes ir 
kt.), vietovės demografinius rodiklius (gimstamumą, mirtingumą ir kt.), darbo rinką ir bedarbystę. 

4.7.2. Galimas (numatomas) poveikis 
PAV ataskaitoje bus nagrinėjamas galimas PŪV poveikis socialiniai aplinkai, darbo rinkai, 
investicijoms, ūkio šakoms ir t.t. 

4.7.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas PŪV poveikio socialinei ekonominei aplinkai mažinančių 
priemonių reikalingumas.  

4.8. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas 
Vadovaujantis KVR (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo departamentas prie 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, artimiausiose PŪV vietos gretimybėse 
KVR registruotų kultūros vertybių nėra. Artimiausios PŪV vietai kultūros vertybės yra 
detalizuotos 7 pav. 
PŪV numatoma vykdyti dideliu atstumu nuo kultūros paveldo objektų, todėl poveikio etninei-
kultūrinei aplinkai ar kultūros paveldui nebus. PAV ataskaitoje galimas PŪV poveikis etninei-
kultūrinei aplinkai, kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms nebus analizuojamas. 

4.9. Visuomenės sveikata 

PAV ataskaitos sudėtyje bus atliekamas PVSV. Vertinimo metu bus išnagrinėti fizinės aplinkos 
veiksniai, PŪV metu galintys daryti poveikį visuomenės sveikatai: PŪV metu išsiskiriantys 
aplinkos oro teršalai (šiuo atveju išsiskiria lakieji organiniai junginiai), kvapai bei triukšmo 
padidėjimas teritorijoje. Svarbiausi PŪV poveikį visuomenės sveikatai galintys daryti veiksniai, ir 
jų galimas poveikis nagrinėjamas šiais aspektais: triukšmo, aplinkos oro taršos, kvapų, 
psichoemocinio poveikio ir profesinės rizikos. 

4.9.1 Bendra informacija 
PAV ataskaitoje bus įvertinta esama situacija - artimiausia gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties aplinka ir rekreacinės teritorijos. Vertinama pagal kadastrinius žemėlapius, vietovės 
teritorijų plėtros planus. Regiono gyventojų demografinių rodiklių duomenys pateikiami iš 
duomenų bazių valdytojų. Gyventojų sergamumo duomenys pateikiami iš savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurų, Higienos instituto (tinklalapis: http://www.hi.lt), Lietuvos statistikos 
departamento (tinklalapis: http://www.stat.gov.lt) duomenų bazių. 

4.9.2 Galimas (numatomas) poveikis 
PVSV ataskaita įeis į PAV ataskaitos sudėtį. PAV ataskaitoje bus išnagrinėti fizinės aplinkos 
veiksniai, PŪV metu galintys daryti poveikį visuomenės sveikatai. Tai gali būti PŪV metu 
išsiskiriantys aplinkos oro teršalai (šiuo atveju išsiskiria lakieji organiniai junginiai), kvapai bei 
triukšmo padidėjimas teritorijoje, todėl bus įvertinta oro taršos, triukšmo ir taršos kvapais šaltiniai 
bei jų sklaida. 

Svarbiausi PŪV poveikį visuomenės sveikatai galintys daryti veiksniai, ir jų galimas poveikis 
nagrinėjamas šiais aspektais: triukšmo, aplinkos oro taršos, kvapų, psichoemocinio poveikio ir 
profesinės rizikos. 

Numatoma įvertinti nagrinėjamo objekto vietą gyvenamųjų teritorijų ir visuomeninių objektų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į normatyviniais dokumentais nustatytas taršos dydžių ribines vertes, 
skaičiavimų ir sklaidos modeliavimų rezultatus 

PAV ataskaitos visuomenės sveikatos dalis bus rengiama, galimas poveikis visuomenės sveikatai 
bus vertinamas ir SAZ ribos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
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2005-12-23 įsakymu Nr. D1-636 patvirtintų Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos 
rengimo nuostatų priedo „Rekomenduojama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos struktūra ir apimtis“ 4.9. punkto „Visuomenės sveikata“ (Žin., 2008, Nr. 79-
3138) nurodymais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 įsakymu Nr. 
V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymo Nr. V-491 
„Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(TAR, 2016, Nr. 01346).  

4.9.3. Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės 
Esant poreikiui, poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės bus suplanuotos PAV 
ataskaitoje. 

4.9.4. Skyriaus „Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai 
PAV ataskaitoje bus pateikiama išmetamų oro teršalų ir kvapų galimų didžiausių pažemio 
koncentracijų žemėlapis-schema su pažymėtu planuojamu objektu bei taršos šaltiniais. Taip pat 
PAV ataskaitoje numatoma pateikti triukšmo sklaidos schemą. 

5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

PAV ataskaitoje nebus pateikiamas PŪV galimo tarpvalstybinio poveikio aplinkai aprašymas ir 
analizė, kadangi PŪV nekels tarpvalstybinio poveikio. 

6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

UAB „Barocenas“ žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5552/0002:270, išnuomuotas iki 2028, o 
sklypas, kurio kad. Nr. 5552/0002:222 - iki 2039 metų. Sklype, kurio kad. Nr. 5552/0002:270, jau 
buvo atliktos PAV procedūros, po kurių Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamentas priėmė sprendimą (žiūr. 6 priedą), kad pareiškiama ūkinė veikla yra 
leistina pasirinktoje vietoje Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Veikla po sprendimo 
priėmimo sklype nebuvo vykdoma. Kadangi UAB „Barocenas“ yra PŪV žemės sklypų, kuriems 
nustatytas naudojimo būdas (atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos) atitinka PŪV 
vykdyti reikalingą būdą, nuomininkas, todėl kitų vietos alternatyvų nagrinėjimas nenumatomas. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas PŪV sukeliamas taršos poveikis įvairiems aplinkos komponentams 
ir atsižvelgiant į gautus rezultatus ir ribines vertes, esant poreikiui, bus nagrinėjamos prevencijos 
priemonių alternatyvos, nekeičiant pačių atliekų tvarkymo technologijų. 

PAV ataskaitoje bus atlikta techninių ir technologinių sprendinių (taršos mažinimo priemonių) 
aprašymas, jų pasirinkimo alternatyvų analizė, apibūdinant pagrindines pasirinkimo priežastis ir 
atsižvelgiant į galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams bei jų sąveikai. Numatomas 
PŪV palyginimas su „nuline“ alternatyva. Jei PAV proceso metu subjektai ar visuomenė pasiūlys 
kitų alternatyvų (technologinių ar poveikio mažinimo priemonių ar kt.), į jas taip pat bus 
atsižvelgta. 

7. MONITORINGAS 

PAV ataskaitoje bus pateikta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. D1-831 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 15450), nustatytus reikalavimus 
parengta PŪV aplinkos monitoringo programa (jeigu tokia bus privaloma), kurioje nurodomi 
aplinkos komponentai, kurių monitoringas bus atliekamas, numatant kiekvieno komponento 
stebėjimų periodiškumą, parametrus ir stebėjimų vietas. 

8. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, 
likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159; aktuali 
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redakcija) bei 1996-12-16 Europos Tarybos direktyva 96/82/EB „Dėl stambių, su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės“ ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/105/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB „Dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagos susijusių avarijų pavojaus kontrolės“, objektas neatitinka kriterijų ir 
nepriskiriamas prie pavojingų. PŪV PAV ataskaitoje rizikos analizė ir jos vertinimas nebus 
nagrinėjama. 

9. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

Vadovaujantis PAV įstatymo nuostatomis, apie PŪV visuomenė turi būti informuojama sudarant 
jai sąlygas dalyvauti PAV procese PAV įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo 
ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija)) nustatyta tvarka. 

Atliekant PŪV PAV būtina informuoti visuomenę PŪV vietos zonoje, t.y. informuojant ir 
rengiant viešą PAV dokumentų aptarimą galimoje PŪV poveikio zonoje esančioje savivaldybėje 
(seniūnijoje). 

PAV dokumentų rengėjas, parengęs PŪV PAV ataskaitą, privalės atlikti Visuomenės 
informavimo ir motyvuotų pasiūlymų įvertinimą tokia seka: 

 apie PAV ataskaitą paskelbti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų 
seniūnijos skelbimų lentoje, Klaipėdos rajono ir respublikinėje spaudoje, Aplinkos 
apsaugos agentūros ir PAV ataskaitos rengėjo interneto tinklalapiuose; PAV proceso metu 
pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams raštu (registruotu laišku); 

 su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnija suderintoje vietoje 
surengti viešą susirinkimą, kuriame suinteresuotos visuomenės atstovams bus pristatoma 
PŪV PAV ataskaita; 

 visuomenės pateikti pasiūlymai bus registruojami; bus parengtas argumentuotas 
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas ir raštu atsakyta pasiūlymus 
pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai. 

10. PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

PAV ataskaitoje bus pateiktas problemų (techninio ar praktinio pobūdžio), su kuriomis užsakovas 
susidūrė atlikdamas PAV ir rengdamas programą bei ataskaitą, aprašymas. 
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INFORMACIJA APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGNOZAVIMO IR 
VERTINIMO METODUS 

Rengiant PAV ataskaitą bus apibendrinta esama literatūrinė informacija, mokslinių tyrimų bei 
monitoringo duomenys apie nagrinėjamus aplinkos komponentus. 

PAV proceso metu bus atliekama: 
 esamos informacijos apie aplinkos būklę analizė; 
 taršos ir rizikos modeliavimas, poveikių identifikavimas bei prognozinis vertinimas; 
 modeliavimo ir tyrimo metu gautų aplinkos taršos ir kitų verčių analizė ir palyginimas su 

leistinais lygiais; 
 leisiančių sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai priemonių įvertinimas ir taršos 

modeliavimas su numatytomis taršos mažinimo priemonėmis; 
 alternatyvų analizė; 
 sveikatai darančių įtaką veiksnių (socialinių ekonominių, gyvensenos, psichologinių) 

poveikio visuomenės sveikatai kokybinis įvertinimas; 
 galimos taršos sklaidos brėžinių ir žemėlapių parengimas. Modeliavimui pagal poreikį bus 

naudojama ši programinė įranga: 
ESRI ArcGIS (žemėlapių rengimas); 
AutoCAD (techninių brėžinių rengimas); 
ADMS 4.2 matematinis modelis (aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas); 
MapNoise, CadnaA (triukšmo modeliavimas). 

Dozės - atsako vertinimui bus naudojama informacija, gauta iš internetinių ir kitų duomenų bazių, 
bei Lietuvos higienos normų ir kitų norminių aktų. 

SANTRAUKA 

PAV ataskaitoje pateikiamoje santraukoje bus apibendrinta visa nagrinėta informacija, 
pateikiamos išvados. 

SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS 

Planuojama, kad PAV ataskaitą sudarys trys dalys: I - Poveikio aplinkai vertinimo duomenys bei 
rezultatai, II - Grafinė medžiaga ir kita papildoma informacija ir III - Papildomi dokumentai. 
Esant poreikiui planuojama PAV ataskaitos struktūra gali keistis. 

Skyrius Pavadinimas 
1 2 

I DALIS  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DUOMENYS BEI REZULTATAI 
1 skyrius Bendrieji duomenys 

1.1. PŪV organizatorius (užsakovas) 
1.2. PŪV PAV ataskaitos rengėjas (vykdytojas) 
1.3. PŪV aprašymas 
1.4. Informacija apie PŪV vietą ir jos gretimybes 
1.5. Veiklos vykdymo etapai 
1.6. Duomenys apie gaminius (produkciją) 
1.7. Kuro ir energijos vartojimas bei energijos gamyba 
1.8. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 
1.9. Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus 

1.10. Numatomas prisijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 
2 skyrius Technologiniai procesai 
3 skyrius Atliekos 
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Skyrius Pavadinimas 
1 2 

4 skyrius 
Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis įvairiems aplinkos komponentams ir 
poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

4.1. Vanduo 
4.1.1. Informacija apie vietovę 
4.1.2. Planuojamas vandens naudojimas 
4.1.3. Planuojama vandenų tarša 
4.1.4. Galimas (numatomas) poveikis vandens telkiniams 
4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės 
4.1.6. Skyriaus „Vanduo“ schemos, žemėlapiai, kita grafinė informacija 
4.2. Aplinkos oras 

4.2.1. Informacija apie vietovę 
4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 
4.2.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė 
4.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės 
4.2.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai 
4.3. Dirvožemis 

4.3.1. Informacija apie vietovę 
4.3.2. Galimas (numatomas) poveikis 
4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
4.3.4. Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai 
4.4. Žemės gelmės 

4.4.1. Informacija apie vietovę 
4.4.2. Galimas (numatomas) poveikis 
4.4.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
4.4.4. Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai 
4.5. Biologinė įvairovė 

4.5.1. Informacija apie vietovę 
4.5.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
4.5.3. Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai 
4.6. Kraštovaizdis 

4.6.1. Informacija apie vietovę 
4.6.2. Galimas (numatomas) poveikis ir jo sumažinimo priemonės 
4.6.3. Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, žemėlapiai 
4.7. Socialinė ekonominė aplinka 

4.7.1. Informacija apie vietovę 
4.7.2. Galimas (numatomas) poveikis 
4.7.3. Poveikio sumažinimo priemonės 
4.8. Etninė-kultūrinė aplinka, kultūros paveldas 
4.9. Visuomenės sveikata 

4.9.1. Bendra informacija 
4.9.2. Galimas (numatomas) poveikis 
4.9.3. Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės 
4.9.4. Skyriaus „Visuomenės sveikata“ schemos, žemėlapiai 

5 skyrius Tarpvalstybinis poveikis 
6 skyrius Alternatyvų analizė 
7 skyrius Monitoringas 
8 skyrius Rizikos analizė ir jos vertinimas 
9 skyrius Visuomenės informavimas ir pasiūlymų įvertinimas 
10 skyrius Problemų aprašymas 
11 skyrius Literatūros sąrašas 
II DALIS PRIEDAI 
III DALIS PAPILDOMI DOKUMENTAI 



Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, numatomos vykdyti Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., 
Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programa 
 

 
UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 36  

 

 

PROGRAMOS PRIEDAI 

1. PAV programos rengėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. 
2. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis. 
3. Žemės sklypų nuosavybės dokumentai ir žemės sklypų planai. 
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-06-16 raštu Nr. (28.3)-A4-6360 priimta PAV atrankos 

išvada. 
5. PAV programos viešinimo dokumentai. 
6. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-10-09 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-5010 

priimtas sprendimas dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje. 
7. TPDRIS duomenys apie PŪV gretimybėse patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. 
8. Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano ištraukos su pažymėta PŪV vieta. 



PAV	PROGRAMOS	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„BAROCENAS“	

PAVOJINGŲ	IR	NEPAVOJINGŲ	ATLIEKŲ	TVARKYMO	VEIKLOS,	
NUMATOMOS	VYKDYTI	KETVERGIŲ	G.	7	IR	9,	DUMPIŲ	K.,	
DOVILŲ	SEN.,	KLAIPĖDOS	R.	SAV., 
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	PROGRAMA	
	
1	PRIEDAS.	
PAV	PROGRAMOS	RENGĖJŲ	KVALIFIKACIJĄ	PATVIRTINANTYS	
DOKUMENTAI,	
5	LAPAI.	













PAV	PROGRAMOS	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„BAROCENAS“	

PAVOJINGŲ	IR	NEPAVOJINGŲ	ATLIEKŲ	TVARKYMO	VEIKLOS,	
NUMATOMOS	VYKDYTI	KETVERGIŲ	G.	7	IR	9,	DUMPIŲ	K.,	
DOVILŲ	SEN.,	KLAIPĖDOS	R.	SAV.,	
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	PROGRAMA	
	
2	PRIEDAS.	
PŪV	VIETOS	GEOGRAFINĖ‐ADMINISTRACINĖ	PADĖTIS,	
1	LAPAS.	



 

PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS 
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PAV	PROGRAMOS	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„BAROCENAS“	

PAVOJINGŲ	IR	NEPAVOJINGŲ	ATLIEKŲ	TVARKYMO	VEIKLOS,	
NUMATOMOS	VYKDYTI	KETVERGIŲ	G.	7	IR	9,	DUMPIŲ	K.,	
DOVILŲ	SEN.,	KLAIPĖDOS	R.	SAV.,	
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	PROGRAMA	
	
3	PRIEDAS.	
VĮ	„REGISTRŲ	CENTRAS“	INFORMACIJA	APIE	PŪV	VIETOS	
GRETIMYBĖSE	ESANČIUS	OBJEKTUS,	NTR	CENTRINIO	
DUOMENŲ	BANKO	IŠRAŠAI	SU	ŽEMĖS	SKLYPŲ	PLANAIS,	
7	LAPAI.	



 

VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINöS 

VEIKLOS VIETOS GRETIMYBöSE ESANČIUS OBJEKTUS 

 

© VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 

© EKOSISTEMA UAB, 2016 m. sausio mėn. 28 d. 



















PAV	PROGRAMOS	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„BAROCENAS“	

PAVOJINGŲ	IR	NEPAVOJINGŲ	ATLIEKŲ	TVARKYMO	VEIKLOS,	
NUMATOMOS	VYKDYTI	KETVERGIŲ	G.	7	IR	9,	DUMPIŲ	K.,	
DOVILŲ	SEN.,	KLAIPĖDOS	R.	SAV.,	
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	PROGRAMA	
	
4	PRIEDAS.	
APLINKOS	APSAUGOS	AGENTŪROS	2017‐06‐16	RAŠTU	NR.	
(28.3)‐A4‐6360	PRIIMTA	PAV	ATRANKOS	IŠVADA,	
6	LAPAI.	















PAV	PROGRAMOS	RENGĖJAS	(VYKDYTOJAS):	
UAB	„EKOSISTEMA“	

PŪV	ORGANIZATORIUS	(UŽSAKOVAS):	
UAB	„BAROCENAS“	

PAVOJINGŲ	IR	NEPAVOJINGŲ	ATLIEKŲ	TVARKYMO	VEIKLOS,	
NUMATOMOS	VYKDYTI	KETVERGIŲ	G.	7	IR	9,	DUMPIŲ	K.,	
DOVILŲ	SEN.,	KLAIPĖDOS	R.	SAV.,	
	
POVEIKIO	APLINKAI	VERTINIMO	PROGRAMA	
	
5	PRIEDAS.	
PAV	PROGRAMOS	VIEŠINIMO	DOKUMENTAI,	
20	LAPŲ.	



 

Adresas korespondencijai: tel. (8 46) 43 04 63 PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636 
A.D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15 tel./faksas: (8 46) 43 04 69 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745 
Registracijos adresas: mob. (8 698) 47 300 AB SEB bankas, kodas 70440 
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda http://www.ekosistema.lt el. paštas: ekosistema@klaipeda.balt.net 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTAMS, 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI 

  2017-09-28 Nr. PAV/PR-005 
Į  
 

PROTOKOLAS APIE ATLIKTĄ VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ APIE PARENGTĄ POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 
pakeitimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 8 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymo Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 
aktuali redakcija) 14 punktu, poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas UAB 
„Ekosistema“, prieš pateikdamas UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų 
atliekų tvarkymas) (toliau - PŪV) PAV programą nagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės PAV subjektams, 
apie parengtą PAV programą informavo visuomenę 2017-09-09 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“, 
2017-09-09 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ (puslapių su skelbimais kopijos pridedamos), 2017-09-08 
raštu Nr. 17-332 Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) „Dėl informacijos apie parengtą PAV 
programą paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje“, 2017-09-08 raštu Nr. 17-333 Klaipėdos 
rajono savivaldybės administracijai (toliau - Savivaldybė) „Dėl informacijos apie parengtą PAV programą 
paskelbimo savivaldybės skelbimų lentoje“ ir 2017-09-08 raštu Nr. 17-334 Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos Dovilų seniūnijai (toliau - Seniūnija) „Dėl informacijos apie parengtą PAV programą 
paskelbimo seniūnijos skelbimų lentoje“ (raštų kopijos su Agentūros, Savivaldybės ir Seniūnijos 
informacinėmis žymomis apie gavimo faktą ir datą pridedamos). Skelbimas su informacija apie parengtą PŪV 
PAV programą ir galimybe ją atsisiųsti susipažinimui taip pat paskelbtas UAB „Ekosistema“ tinklalapyje 
(tinklalapio kopija pridedama). 

Dėl PŪV PAV programos 2017 m. rugsėjo mėn. 25 d. PAV dokumentų rengėjo el. paštu gautas suinteresuotos 
visuomenės atstovo Igno Vaičiulio pasiūlymas, jį PAV dokumentų rengėjas užregistravo, išnagrinėjo ir 
suinteresuotos visuomenės atstovui I. Vaičiuliui pasiūlyme nurodytu el. paštu išsiuntė atsakymą į jo 
pasiūlymą. 

Konstatuojama, kad PAV programos viešinimas yra baigtas ir PAV programa teikiama derinti Klaipėdos 
rajono savivaldybės PAV subjektams. 

PRIDEDAMA: 
1. 2017-09-09 „Lietuvos aido“ puslapio su skelbimu kopija, 1 lapas; 
2. 2017-09-09 „Bangos“ puslapio su skelbimu kopija, 1 lapas; 
3. 2017-09-08 rašto Nr. 17-332 Agentūrai kopija, 3 lapai; 
4. 2017-09-08 rašto Nr. 17-333 Savivaldybei kopija, 2 lapai; 
5. 2017-09-08 rašto Nr. 17-334 Seniūnijai kopija, 2 lapai; 
6. 2017-09-08 UAB „Ekosistema“ tinklalapyje paskelbto skelbimo kopija, 1 lapas; 
7. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PŪV PAV registracijos forma ir gauti pasiūlymai, 4 lapai; 
8. Atsakymai į pasiūlymus ir jų išsiuntimą pasiūlymų autoriams patvirtinantys dokumentai, 5 lapai. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
 
Rengė: M. Šileika,  (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 
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KVIETIMAS DALYVAUTI

TRADICINIŲ RELIGINIŲ 
BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ 

RĖMIMO PROGRAMOS 
PRAŠYMŲ ATRANKOJE

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos 
skyrius skelbia Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų (toliau 
tekste Organizacijos) rėmimo programos prašymų atranką.
Bendra atrankai skiriama lėšų suma – 10 000 Eur.
Prašymų teikimo laikas: nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. 
spalio 6 d. 15 val. 
Atrankos tikslas – fi nansiškai remti rajono Tradicinių religinių ben-
druomenių ir bendrijų veiklą, joms priklausančių pastatų pritaikymą 
bendruomenės poreikiams, Tradicinių religinių bendruomenių ir 
bendrijų turimų vertybių išsaugojimą, aplinkos priežiūrą. 
1. Finansinė parama gali būti teikiama:

1.1. Organizacijos renginiams, projektams (iki 1000 eurų), skatinan-
tiems etnokultūros puoselėjimą, kraštovaizdžio apsaugą, skatinan-
tiems aktyviau spręsti bendruomenės socialines, kultūrines, dorovi-
nes problemas, remti moralines vertybes puoselėjančią, švietėjišką 
Organizacijos veiklą, bendradarbiavimą su kitų rajonų religinėmis 
bendruomenėmis ir bendrijomis;
1.2. patalpų išlaikymo (šildymo ir kt.) išlaidoms padengti – iki 300 
(trijų šimtų) eurų vienai Organizacijai;
1.3. Organizacijos vykdomiems projektams, kurie papildomai pri-
traukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų fi nansavimo šaltinių iš dalies 
fi nansuoti – iki 30 procentų bendros projekto vertės, tačiau ne 
daugiau kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų vienai Organizacijai;
1.4. Organizacijoms priklausančių pastatų, patalpų ar kitų objektų 
apsaugai, tyrimams (išskyrus paminklosauginius objektus) – iki 3000 
(trijų tūkstančių eurų) vienai Organizacijai.
Galimi pareiškėjai: Klaipėdos rajone registruotos Tradicinės re-
liginės bendruomenės ir bendrijos. Vienas pareiškėjas gali teikti 
konkursui tik vieną paraišką.
Prašymai teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administra-

cijos Sveikatos apsaugos skyriuje nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. 

iki 2017 m. spalio 6 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 11, 
Gargždai, III aukštas (įėjimas iš kiemo pusės) arba siunčiamos paštu 
ant voko nurodant „2017 m. Tradicinių religinių bendruomenių ir 
bendrijų rėmimo programos prašymų atrankos konkursui“. Prašymai 
turi būti pateikti iki skelbime nurodytos datos ir valandos. Vėliau 
pateikti prašymai nebus nagrinėjami. Prašymams, siunčiamiems 
paštu, priėmimo terminas galioja iki pagal ant pašto antspaudo 
ant voko datą.
Prašymai bus priimami tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės ta-
rybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T11-4 patvirtintą prašymo 
formą. Prašymo formą galima rasti Klaipėdos rajono savivaldybės 
interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje Veikla/Veiklos 
kryptys/informacija nevyriausybinėms organizacijoms. Pareiškėjas 
turi pateikti 1 prašymo egzempliorių su priedais.
Kartu su prašymu pateikti Organizacijos registracijos pažymėjimo 
kopiją bei įstatų (nuostatų) kopijas patvirtintas organizacijos vado-
vo ar jo įgalioto asmens; sąmatų, kitų dokumentų, patvirtinančių 
fi nansinės paramos reikalingumą, kopijas.
Informaciją teikia Sveikatos apsaugos skyrius tel. (8 46) 45 20 67, el. 
paštas jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Sveikatos apsaugos skyrius

Nacionalin s žem s tarnybos prie Žem s kio ministerijos Klaip dos 
rajono skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žem s 
statymo 22 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

kadastro nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2002 m. ba-
landžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „D l Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro nuostat  patvirtinimo“, 54¹.2. punktu, Specialiosiomis žem s ir miško 
naudojimo s lygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1992 
m. geguž s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D l speciali j  žem s ir miško naudojimo 
s lyg  patvirtinimo“, bei atsižvelgiant  specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. rugs jo 29 d. sakymu Nr. 1-267 
„D l magistralinio dujotiekio nuo Taurag s iki Klaip dos specialiojo plano 
patvirtinimo“ sprendinius,

Dominykos Gliožeryt s žem s sklypui (kadastro Nr. 5510/0004:425), 
esan iam Klaip dos r. sav., Daupar –Kvietini  sen., Daupar  k.; Michailo 
Simankovo (mir s) žem s sklypui (kadastro Nr. 5503/0006:101), esan iam 
Klaip dos r. sav., Agluon n  sen., Vanag  k.; Rasos Kundrotait s, Vaidos 
Kundrotait s žem s sklypui (kadastro Nr. 5503/0008:276), esan iam Klaip dos 
r. sav., Agluon n  sen., Kantvain  k., bus nustatoma specialioji žem s ir miš-
ko naudojimo s lyga – magistralini  dujotieki  ir naftotieki  bei j  rengini  
apsaugos zonos (s lyg  VII skyrius).

Pastabas d l nustatom  speciali j  žem s ir miško naudojimo s lyg , 
raštu galite teikti per 30 dien  nuo šios informacijos paskelbimo dienos 
Nacionalin s žem s tarnybos prie Žem s kio ministerijos Klaip dos rajono 
skyriui adresu: Klaip dos g. 74, Gargždai, LT-96122 Klaip dos r. sav., el. p. 
klaipedos.rajonas@nzt.lt.

INFORMACIJA APIE PARENGT  PLANUOJAMOS KIN S VEIK-
LOS (toliau – P V) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (toliau – PAV) 
PROGRAM

1. P V užsakovas: UAB „Barocenas“, Kranto g. 3, Klaip da, LT-92335 
Klaip dos m. sav., tel./faksas (8 46) 385863, mob. 8 614 87751, el. paštas 
info@barocenas.lt. 2. PAV dokument  reng jas: UAB „Ekosistema“, Tai-
kos pr. 119, Klaip da, LT-94231 Klaip dos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, 
mob. 8 698 47300, el. paštas info@ekosistema.lt. 3. P V pavadinimas: 
Pavojing  ir nepavojing  atliek  tvarkymas. 4. P V vieta: Klaip dos apskr., 
Klaip dos r. sav., Dovil  sen., Dumpi  k., Ketvergi  g. 7 ir 9; 2,2438 ha ploto 
žem s sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragn  k. v.). 5. PAV 
subjektai, kurie pagal kompetencij  nagrin s PAV ataskait , teiks išvadas: 
Nacionalinio visuomen s sveikatos centro Klaip dos departamentas; Klaip dos 
apskrities priešgaisrin  gelb jimo valdyba; Kult ros paveldo departamento 
Klaip dos teritorinis padalinys; Klaip dos rajono savivaldyb s administracija; 
Klaip dos miesto savivaldyb s administracija. 6. Atsakinga institucija, kuri 
priims sprendim  d l P V leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsau-
gos agent ra. 7. Su PAV programa susipažinti galima: 10 darbo dien  po šio 
skelbimo pasirodymo dienos UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://
www.ekosistema.lt/. 8. Pasi lymai, susij  su PAV programa, teikiami: PAV 
dokument  reng jui UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (UAB „Ekosiste-
ma“, pašto d žut  Nr. 661, LT-94008 Klaip da-15), faksu: (8 46) 430469 arba 
elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasi lym  kopijos papildomai gali 
b ti teikiamos pagal kompetencij  PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

NARKOTIKAI. Nakt  iš antradienio  tre iadien  Agluon nuo-
se, Mokyklos gatv je, patruliai ant galin s automobilio s dyn s 
kuprin je aptiko žalios augalin s galimai narkotin s medžiagos. 
Sp jama, kad radiniai – marichuana. 1992 m. gimusiam vaiki-
nui prad tas ikiteisminis tyrimas d l disponavimo narkotin mis 
medžiagomis be tikslo jas platinti.

PROMIL S. Tre iadien  apie 8.30 val. Endriejave, Veivirž n  
ir G li  g. sankryžoje, sustabdytas „Opel Vectra“ automobilis. 
Jo 24 met  vairuotojas neblaivus (2 prom.). Vaikinas sulaikytas 
ir uždarytas  areštin .

Paslaugos

* Atliekame skardinimo 
darbus, gaminame skardos ga-
minius, kei iame stog  dangas, 
kalame pastoges, montuoja-
me lietvamzdžius. Tel. 8 675 
68688.

* Kokybiškas fasad  ir pa-
mat  šiltinimas, renovacija. Dir-
bame be tarpinink  serti  kuo-
tomis medžiagomis. Taikome 
nuolaidas. Nemokamas sien , 
pamat  b kl s vertinimas, 
s matos sudarymas. Tel. 8 673 
39739.

* Vežu žvyr , sm l , juodže-
m  iki 10 t. Tel. 8 612 03113.

* Ratinio, 5 t, 3 t, 1 t eks-
kavatori , „Bobcat“ krautuvo, 
gr žto, betono maišykl s, žem s 
frezo, vibroplokšt s nuoma. 
Drenažas, nuotekos, vanden-
tiekis. Visi lauko darbai. Tel. 8 
672 30770.

* Vidaus apdailos darbai: 
dažymas, tapetavimas, palangi  
ir dur  apdaila, laminato sutvir-
tinimas. Tel. 8 600 56505.

* Šaldytuv , skalbimo maši-
n , indaplovi , virykli  ir kitos 
buitin s technikos remontas 
kliento namuose. Meistro iš-
kvietimas  namus tel.: 8 686 
05810 arba (8 46) 411918.

* Klijuoju plyteles. Didel  
darbo patirtis. Tel. 8 652 77788.

* Pigiai vežu krovinius  s-
karu (priekabos ilgis 6 m). Au-
tomobilinio krautuvo paslaugos 
(35 t). tel. 8 650 74717.

* Glaistau, dažau, tapetuoju, 
montuoju gipskarton , lamina-
t , betonuoju ir kt. Tel. 8 620 
39517.

* Plastikini  lang  reguliavi-
mas, remontas, tempimas, tarpi-
ni  ir kit  susid v jusi  detali  

keitimas. Tel. 8 638 33718.

Odontologų paslaugos 

* Odontologijos klinikoje 
Gargžduose teikiamas terapinis 
ir chirurginis dant  gydymas, 
implantavimas, protezavimas, 
protezavimas išimamais pro-
tezais (plokštel mis). Adresas: 
Dariaus ir Gir no g. 9-2, re-
gistracija tel.: 326847, 8 657 

93223; www.gargzduodonto-

logai.lt.

Grožis ir sveikata

* Dauparuose – plauk  kir-
pimas, dažymas, šukuosenos, 
maniki ras, pediki ras, gelinis 
lakavimas, antaki  korekcija ir 
dažymas. Tel. 8 693 12504.

* Susid rei su problema d l 
girtavimo? Gal anoniminiai al-
koholikai gali tau pad ti? Tel.: 
8 691 62288, 8 687 71319. 
AA susirinkimai vyksta an-
tradien  ir penktadien  19 val. 
Gargžduose, Žemait s g. 20, ir 
sekmadien  15 val. Dovil  sen. 
patalpose. 

Baldų gamyba

* Standartini  ir nestandar-
tini  minkšt j  bei korpusi-
ni  bald  gamyba ir prekyba. 
Matuojame ir projektuojame 
nemokamai. Tel. 8 682 65751, 
www.sadiva.lt. 

* Nestandartini  bald  pro-
jektavimas ir gamyba (virtuv s, 
svetain s, komodos, spintos ir 
kt. baldai). Tel. 8 671 77646, el. 
p. kstbaldai@gmail.com, www.

kstbaldai.weebly.com. 

Transportas

* Superkame geriausiomis 
kainomis vairius važiuojan ius 
ir nevažiuojan ius automobilius 
(gali b ti po avarijos). Pasiima-

me. Dokumentus sutvarkome 

vietoje. Tel. 8 677 22424. 

* Geriausiomis kainomis 

superkame važiuojan ius ir 

nevažiuojan ius automobilius, 

mikroautobusus (gali b ti po 

avarijos). Dokumentus sutvar-

kome vietoje. Pasiimame. Tel. 

8 677 11297.

* Perku vairius važiuojan-

ius ir nevažiuojan ius automo-

bilius. Pasiimu. Dokumentus 

sutvarkau vietoje. Tel. 8 677 

66409. 

* Brangiai superkame au-

tomobilius, mikroautobusus 

(tvarkingus, po avarijos, angliš-

kus, nevažiuojan ius). Pasiima-

me, sutvarkome dokumentus. 

Tel.: 8 654 76477, 8 675 91686. 

* Superkame vairius auto-

mobilius. Pasiimame, sutvarko-

me dokumentus, atsiskaitome iš 

karto. Tel. 8 613 52386.

* Parduodu krovinin  geros 

b kl s automobil  „Iveco“ (iki 

3,5 t, 2001 m.). Tel. 8 687 

88796.

Nuoma

* Išnuomoju 2 kambari  

but  Gargžduose. Tel. 8 687 

53268.

* Išnuomoju Doviluose ga-

mybos, sand liavimo patalpas 

(430 m², signalizacija, važi-

n jantis kranas, duob ). Tel. 8 

659 40867. 

* Gargžd  centre išnuomo-

jamas 1 kambario butas. Tel. 8 

674 05693.

* Išnuomojamas 3 kambari  

su holu butas (be bald ). Tel. 8 

686 36397.

* Gargžduose išnuomojamas 

1 kambario butas. Tel. 8 652 

18503.

Ieško darbo

* 36 m. vyras ieško laikino 

darbo. Tel. 8 672 25792.



Marius | UAB "Ekosistema" 

Iš: "AAA bendras" <aaa@aaa.am.lt>
Data: 2017 m. rugsėjo 11 d., pirmadienis 14:20
Kam: "Marius | UAB "Ekosistema"" <info@ekosistema.lt>
Tema: Re: Dėl informacijos apie parengtą PAV programą paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje

psl. iš 11

2017-09-12

Laba diena, 
Jūsų raštas gautas ir užregistruotas 2017-09-08, reg. Nr. AS- 66977, 

2017-09-08 13:06, Marius | UAB "Ekosistema" rašė:

Laba diena,

Siunčiame skelbimą apie parengtą Poveikio aplinkai vertinimo programą.
PRAŠOME JŪSŲ PATVIRTINTI ŠIO LAIŠKO GAVIMĄ ARBA ATSIŲSTI 
MUMS ATGAL NUSKENUOTĄ UŽREGISTRUOTĄ LYDRAŠTĮ SU GAVIMO 
ŽYMA IR DATA.

Pagarbiai,
UAB “Ekosistema”
Direktorius Marius Šileika,
Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.,
tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47 300,
el. paštas: info@ekosistema.lt, web: www.ekosistema.lt.

--

Pagarbiai

Eglė Kazlauskienė
Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė
______________________________________

Aplinkos apsaugos agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius 
Tel. 870662008
Faks.870662000
El. p. e.kazlauskiene@aaa.am.lt
www.gamta.lt



 

Adresas korespondencijai: tel.: (8 46)  43 04 63 PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636 
A. D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15 tel./faksas: (8 46)  43 04 69 Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745, 
Registracijos adresas: mob.: (8 698)  47 300 AB SEB bankas, kodas 70440 
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda http://www.ekosistema.lt el. paštas: info@ekosistema.lt 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 
direktoriui Robertui Marteckui 
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Vilniaus m. sav. 
el. paštu: aaa@aaa.am.lt. 

  2017-09-08 Nr. 17-332 
Į  
 

DĖL INFORMACIJOS APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
PROGRAMĄ PASKELBIMO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TINKLALAPYJE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 
„Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija) 
14 punktu, teikiame Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie UAB „Ekosistema“ parengtą 
UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas) 
poveikio aplinkai vertinimo programą. Skelbimo turinys pridedamas. 

PRIDEDAMA: 
1. Skelbimo turinys, 1 lapas. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas paštu nebus siunčiamas. 
 
 
 

Rengė: M. Šileika, tel.: (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 



INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (toliau - 
PŪV) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (toliau - PAV) PROGRAMĄ 

1. PŪV užsakovas: UAB „Barocenas“, Kranto g. 3, Klaipėda, LT-92335 Klaipėdos m. sav., 
tel./faksas: (8 46) 385863, mob.: (8 614) 87751, el. paštas: info@barocenas.lt. 

2. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 
Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46)  43 04 69, mob.: (8 698) 47300, el. paštas: 
info@ekosistema.lt. 

3. PŪV pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. 

4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 7 ir 
9; 2,2438 ha ploto žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v.). 

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas; Klaipėdos apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis 
padalinys; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija. 

6. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: 
Aplinkos apsaugos agentūra. 

7. Su PAV programa susipažinti galima: 10 darbo dienų po šio skelbimo pasirodymo 
dienos UAB „Ekosistema“ interneto tinklalapyje http://www.ekosistema.lt/. 

8. Pasiūlymai, susiję su PAV programa, teikiami: PAV dokumentų rengėjui 
UAB „Ekosistema“ registruotu laišku (UAB „Ekosistema“, pašto dėžutė Nr. 661, LT-94008 
Klaipėda-15), faksu: (8 46)  43 04 69 arba elektroniniu paštu info@ekosistema.lt. Pasiūlymų 
kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai 
institucijai. 

UAB „Ekosistema“ 
Direktorius Marius Šileika 



 

Adresas korespondencijai: tel.: (8 46)  43 04 63 PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636 
A. D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15 tel./faksas: (8 46)  43 04 69 Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745, 
Registracijos adresas: mob.: (8 698)  47 300 AB SEB bankas, kodas 70440 
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda http://www.ekosistema.lt el. paštas: info@ekosistema.lt 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
direktoriui Sigitui Karbauskui 
Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r. sav. 
el. paštu: savivaldybe@klaipedos-r.lt. 

  2017-09-08 Nr. 17-333 
Į  
 

DĖL INFORMACIJOS APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
PROGRAMĄ PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SKELBIMŲ LENTOJE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 
„Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija) 
18.2 punktu, teikiame Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai informaciją apie 
UAB „Ekosistema“ parengtą UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos (pavojingų ir 
nepavojingų atliekų tvarkymas) poveikio aplinkai vertinimo programą ir prašome šią informaciją 
paskelbti administracijos skelbimų lentoje. Skelbimo turinys pridedamas. 

PRIDEDAMA: 
1. Skelbimo turinys, 1 lapas. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas paštu nebus siunčiamas. 
 
 
 
 

Rengė: M. Šileika, tel.: (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 
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Marius | UAB "Ekosistema" 

Iš: "Ignas Vai" <igvaiciulis@gmail.com>
Data: 2017 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis 16:49
Kam: <info@ekosistema.lt>; <aaa@aaa.am.lt>; <meras@klaipedos-r.lt>
Įtraukti: Siūlymai dėl Barocenas PAV programos.pdf
Tema: Pasiūlymai dėl UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos PAV programos

psl. iš 11

2017-09-26

Laba diena, 

siunčiu siūlymus dėl UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos PAV programos.

Atsakymus prašome siųsti el. paštu: igvaiciulis@gmail.com

Geros dienos

--
Ignas Vaičiulis







Marius | UAB "Ekosistema" 

Iš: "Ignas Vai" <igvaiciulis@gmail.com>
Data: 2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis 12:58
Kam: "Marius | UAB Ekosistema" <info@ekosistema.lt>
Tema: Re: Dėl pasiūlymų UAB "Barocenas" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programai

psl. iš 11

2017-11-08

Laba diena Mariau, 

atsakymą gavau.

Geros dienos

Ignas

2017-09-28 11:08 "Marius | UAB "Ekosistema <info@ekosistema.lt> rašė:
Laba diena, gerb. Ignai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 
„Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija) (toliau 
- Tvarkos aprašas) 17 punktu, informuojame Jus, kad Jūsų 2017 m. rugsėjo mėn. 25 d. pasiūlymai 
dėl UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos yra 
užregistruoti Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punktu, teikiame Jums atsakymą su suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų įvertinimo dokumentu. 

Prašome Jūsų patvirtinti šio laiško gavimą.

Pagarbiai,
UAB “Ekosistema”
Direktorius Marius Šileika,
Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.,
tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47 300,
el. paštas: info@ekosistema.lt, web: www.ekosistema.lt.



 

Adresas korespondencijai: tel.: (8 46)  43 04 63 PVM mok. kodas LT400166314; įm. kodas 1400 16636 
A. D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15 tel./faksas: (8 46)  43 04 69 Atsisk. sąskaita Nr. LT63 7044 0600 0050 0745, 
Registracijos adresas: mob.: (8 698)  47 300 AB SEB bankas, kodas 70440 
Taikos pr.119, LT-94231 Klaipėda http://www.ekosistema.lt el. paštas: info@ekosistema.lt 

 

IGNUI VAIČIULIUI 
Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
el. paštu: igvaiciulis@gmail.com. 

  2017-09-28 Nr. 17-359 
Į  
 

DĖL PASIŪLYMŲ UAB „BAROCENAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMAI 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 
„Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; aktuali redakcija) (toliau - 
Tvarkos aprašas) 17 punktu, informuojame Jus, kad Igno Vaičiulio 2017 m. rugsėjo mėn. 25 d. 
pasiūlymai dėl UAB „Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
programos yra užregistruoti Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punktu, teikiame Jums atsakymą su suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų įvertinimo dokumentu. 

PRIDEDAMA: 
1. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas, 3 lapai. 

Direktorius Marius Šileika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis raštas siunčiamas tik Igno Vaičiulio 
2017-09-25 rašte nurodytu el. paštu igvaiciulis@gmail.com. 
 
 
 

Rengė: M. Šileika, tel.: (8 46)  43 04 63, 
el. paštas: info@ekosistema.lt. 
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL UAB „BAROCENAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMO DOKUMENTAS 

Visuomenės pasiūlymo gavimo data: 2017-09-25. 

Pasiūlymą pateikęs asmuo: Klaipėdos r. Dumpių k., gyventojas Ignas Vaičiulis. 

Visuomenės pasiūlymai ir jų argumentuotas įvertinimas: 
Eil. 
Nr. 

Visuomenės klausimas/pasiūlymas Įvertinimas UAB „Ekosistema“ argumentai 

1 2 3 4 
1. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą (2017-06-16 

raštas Nr. (28.3.)-A4-6360) dėl UAB „Barocenas“ planuojamos 
ūkinės veiklos - „pavojingų ir kitų atliekų laikymo ir naftos 
produktais užteršta grunto valymo“, tačiau poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) programa paruošta veiklai - „pavojingų ir 
nepavojingų atliekų tvarkymas“, neišskiriant naftos produktais 
užteršta grunto valymo. PAV programoje prie veiklos aprašymo 
nurodyta, kad „PŪV metu numatoma saugoti ir rūšiuoti pavojingas ir 
nepavojingas atliekas bei valyti naftos produktais užterštą gruntą. 
Kartu su gruntu bus valomas ir naftos produktais užterštas dumblas 
bei vanduo“. PAV programoje UAB „Barocenas“ veiklos 
pavadinimas klaidinantis ir neatspindintis tikrosios veiklos, kad bus 
valomas ir naftos produktais užterštas gruntas, kas gali sąlygoti didelę 
taršą naftos kvapais. Taip pat manome, kad jau PAV programos metu 
turėtų būti įvardijamos veiklos apimtys bei pateikiami atliekų kiekiai 
ir nomenklatūra bei kokie kiekiai užteršto grunto bus valomi užteršto 
naftos produktais grunto valymo aikštelėje. 

Nepagrįstas Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programos pavadinimas 
visiškai atitinka UAB „Barocenas“ planuojamą atliekų tvarkymo 
veiklą. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) pavadinime 
nurodoma, kad bus vykdoma nepavojingų ir pavojingų atliekų 
tvarkymo veikla ir nėra būtinybės / galimybės pavadinime pateikti 
informaciją apie visą atliekų tvarkymo technologiją. Pažymėtina, 
kad PAV programos ir pagal ją rengiamos PAV ataskaitos 
pavadinimas nebūtinai turi atitikti PAV atrankos pavadinimą, nes 
šiuo etapu (pradedant pilną PAV procedūrą) galimas veiklos, jos 
apimčių ar technologijų keitimas, nebūtinai atitinkantis PAV 
atrankoje pateiktą informaciją (pilną PAV procedūrą PŪV 
vykdytojas turi teisę pradėti net neatlikdamas PAV atrankos). 
Kaip nurodyta PAV programos 3 skyriuje, išsami informacija apie 
atliekų susidarymo šaltinius, jų kiekius, pavojingumą, laikymo 
sąlygas bei tvarkymą (naudojimą) bus pateikta PAV ataskaitoje, 
kurioje bus nustatyti, įvertinti ir išnagrinėti galimo PŪV poveikio 
aplinkai dydžiai ir mastas. Atsižvelgiant į juos bus apsibrėžiamos 
planuojamų tvarkyti atliekų rūšys ir kiekiai. 

2. PAV programoje numatyti išnagrinėti neesminiai aplinkos 
komponentai ir nenumatyti išnagrinėti aspektai, kurie išskirti 
Aplinkos apsaugos agentūros priimtoje atrankos išvadoje (2017-06-
16 raštas Nr. (28.3.)-A4-6360) kaip pagrindiniai motyvai, kuriais 
buvo remtasi priimant atrankos išvadą, t. y., nenumatyta išnagrinėti: 
- akumuliuojantis poveikis aplinkai, kurį planuojama ūkinė veikla 
gali sukelti kartu su kitomis planuojamos teritorijos gretimybėse jau 
vykdomomis bei numatomomis vykdyti veiklomis (7.1. atrankos 
punktas). Turėtų būti įvertintos ir naujai planuojamos veiklos 
gretimybėje, pavyzdžiui, MB „Vikforta“, planuojanti degiųjų atliekų 

Nepagrįstas PAV programos 4.9 punkte nurodyta, kad PAV ataskaitos sudėtyje 
bus atliekamas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio 
metu bus išnagrinėti fizinės aplinkos veiksniai, PŪV metu galintys 
daryti poveikį visuomenės sveikatai: PŪV metu išsiskiriantys 
aplinkos oro teršalai (šiuo atveju išsiskiria lakieji organiniai 
junginiai), kvapai bei triukšmo padidėjimas teritorijoje. Svarbiausi 
PŪV poveikį visuomenės sveikatai galintys daryti veiksniai, ir jų 
galimas poveikis nagrinėjamas šiais aspektais: triukšmo, aplinkos 
oro taršos, kvapų, psichoemocinio poveikio ir profesinės rizikos. 
Kiekvieno taršos aspekto (oro tarša, kvapai, triukšmas ir t.t.) 
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ir kitų mechaninių atliekų apdorojimo atliekų laikymą Skroblų g. 7, 
Dumpių kaime (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-08 raštas Nr. 
(28.3)-A4-1370). 
- suminis esamų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos 
komponentams bei visuomenės sveikatai (7.2. atrankos punktas). 
PAV programoje visai neminimas akumuliuojantis ir suminis 
poveikis, nenumatyta kaip jis bus tiriamas, todėl prašome PAV 
programoje numatyti, kaip tai bus įvertinta ir PAV ataskaitos turinį 
papildyti dalimi apie galimą suminį ir akumuliuojantį UAB 
„Barocenas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikį. 

vertinimas bus atliekamas vadovaujantis konkrečios taršos vertinimą 
reglamentuojančiais teisės aktais, kurie apibrėžia ir foninės (gretimų 
ūkio subjektų) taršos įvertinimą planuojant naują ūkinę veiklą. Pvz., 
aplinkos oro užterštumo vertinimas turi būti atliekamas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 
įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286; 2012, Nr. 13-601), 
kuriose nurodoma, jog vertinant poveikį aplinkos orui eilės tvarka 
turi būti atsižvelgta į: 

- aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis; 
- indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų, atliktų per 

pastaruosius penkerius metus, duomenis; 
- modeliavimo būdu nustatytus vidutinius metinius aplinkos oro 

užterštumo duomenis; 
- aplink ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui 

numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esamų ir 
planuojamų ūkinės veiklos objektų taršą; 

- privalomos įtraukti aplink ūkinės veiklos objektą visos iki 2 
kilometrų atstumu planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurių teisės aktų 
nustatyta tvarka priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktus į 
aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis 
ir kitus Aplinkos apsaugos agentūros turimus duomenis apie iki 2 
kilometrų atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomą 
išmesti teršalų kiekį. 
Todėl atsakinga institucija ar PAV subjektai, PAV ataskaitos 
derinimo metu įvertins ar atskiro taršos komponento prognostinė 
tarša įvertinta pagal jų vertinimą reglamentuojančius teisės aktus,  
atsižvelgiant ir į esamą ir kitų ūkio subjektų planuojamą ūkinę veiklą 
- t. y., suminis ir akumuliuojantis esamų ir planuojamų veiklų 
poveikio įvertinimas bus atliktas. 

3. Pažymime, kad poveikio aplinkai vertinimo metu turėtų būti įvertinta 
ir MB „Vikforta“ bei UAB „Realco“ planuojamos ūkinės veiklos 
tarša bei kitų aktyviai aplinką veikiančių taršos šaltinių (Dumpių 
sąvartynas, UAB „Branda“, UAB „Toksika“, AB „Klaipėdos 

Nepagrįstas PAV programos 4.9 punkte nurodyta, kad PAV ataskaitoje bus 
vertinamas planuojamo objekto poveikis oro taršos, kvapų, triukšmo 
ir kt. galimos taršos aspektais. Vadovaujantis Foninio aplinkos oro 
užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
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vanduo“ ir kt.). Taip pat turėtų būti atsakyta į esminį klausimą, kodėl 
vienoje vietoje planuojama tiek daug tiek pavojingas, tiek 
nepavojingas atliekas laikančių įmonių, kai yra regioninis sąvartynas? 
Tai prieštarauja regioniniams atliekų tvarkymo principams, kad 
regione turi veikti vienas sąvartynas, o ne dešimtys atliekų laikymo 
aikštelių, kurios iš principo atliks sąvartyno funkcijas, priimdamas ir 
laikydamas nepavojingas atliekas. Turi būti atliktas kompleksinis 
įvertinimas, kaip šią gamtiniame karkase esančią vietovę, kurioje turi 
būti gausinami natūralūs komponentai, paveiks dar vienas papildomas 
taršos objektas. 

orui įvertinti rekomendacijomis, PAV metu yra privaloma iš 
Aplinkos apsaugos agentūros gauti duomenis apie planuojamo 
objekto gretimybėse esančių ir planuojamų įmonių taršą. 
Klaipėdos regione yra eksploatuojamas vienas sąvartynas, kuriame 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 1999-07-14 įsakymu 
Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
(Žin., 1999, Nr. 63-2065; aktuali redakcija) atliekos gali būti 
šalinamos. Kiti atliekų tvarkytojai vykdo atliekų laikiną laikymą 
arba saugojimą iki jų sutvarkymo, t.y., atliekų nešalina, todėl jų 
veikla nelygintina su veikla, vykdoma atliekų sąvartyne. PAV 
programoje yra apibrėžta kokiais taršos aspektais bus vertinamas 
PŪV poveikis aplinkai. 

4. Pakarotinai pažymiu, kad nepasitikime užsakytų poveikio aplinkai 
vertinimą rengiančių įmonių sumodeliuotais taršos rezultatais, kurie 
visais atvejais parodo, kad taršos nėra. Išnagrinėjus gamta.lt 
internetiniame puslapyje pateiktą atrankos išvadų informacinę 
medžiagą matyti, kad niekur taršos viršijimų nėra. Argi taip 
įmanoma? Ar Aplinkos apsaugos agentūra permodeliuoja pateiktas 
taršos sklaidas? 

Nepagrįstas PAV atrankų medžiagoje pateiktos informacijos vertinimas ir 
išvados priėmimas yra atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos 
agentūros kompetencija. 

5. Pažymėtina ir tai, kad pastarąsias kelias savaites minėtoje teritorijoje 
jaučiamas labai nemalonus ir intensyvus kvapas, kuris reguliariai 
kartojasi kas keletą savaičių ir tęsiasi po 4-6 dienas. Todėl 
UAB „Barocenas“ veikla tik dar labiau prisidėtų prie ir taip blogos 
situacijos. Atsižvelgiant į tai prašome PAV programos rengėjų 
pateikti aktualią informaciją apie dabartinę suminę taršos padėtį 
planuojamoje teritorijoje. 
Taip pat prašome PAV programos rengėjų pateikti informaciją apie 
psichoemocinę aplinkinių gyventojų padėtį, kuri būtų paremta 
faktiniais tyrimais. 

Nepagrįstas Informacija apie dabartinę taršos padėtį planuojamoje teritorijoje bus 
pateikta pradėjus PŪV poveikio vertinimą PAV ataskaitos rengimu 
etapu. PAV programoje apibrėžiama tik būsimos PAV ataskaitos 
apimtis. 
Informuojame, kad UAB „Ekosistema“ yra pateikusį raštą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai su prašymu įvardinti 
taikytinas metodikas žmonių psichoemociniam poveikiui įvertinti, 
kuriuo vadovaujantis PAV ataskaitoje ir bus vertinamas poveikis 
aplinkinių gyventojų psichoemocinei būklei. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos r. Dumpių k. gyventojo I. Vaičiulio pasiūlymus, PAV programa nebus pildoma, nes visi pasiūlyme išsakyti pageidavimai yra 
PAV programoje numatyti ir įvertinti bei išsamiai bus išnagrinėti PAV ataskaitoje. 

UAB „Ekosistema“ direktorius Marius Šileika 

2017-09-28 
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Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro informacinės sistemos (toliau - TPDRIS), administruojamos Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse patvirtintus 
teritorijų planavimo dokumentus (2017 m. rugpjūčio mėn. 24 d. duomenimis): 

TPDRIS registruoto teritorijų planavimo dokumento Planavimo 
rūšis 

Dokumento 

Nr. pavadinimas registravimo data/ 
planavimo pradžia rengėjas 

1 2 3 4 5 
Parengti ir įregistruoti teritorijų planavimo dokumentai 

T00062793 
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 
nuomojamo žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:38) Dumpių 
k. detalusis sklypo planas 

Kompleksinis 2005-08-25 Nėra duomenų 

T00063488 UAB „Barocenas“ žemės sklypų (kad.Nr.5552/0002:137, 
5552/0002:138) Dumpių k., detalusis sklypų planas Kompleksinis 2011-01-19 Nėra duomenų 

T00063692 Lėbartų kadastro vietovės projektas Specialusis 2011-12-29 Nėra duomenų 

T00030473 Klaipėdos miesto nuotekų valyklos vandenvietės sanitarinių 
apsaugos zonų Specialusis planas Specialusis 2008-12-24 Nėra duomenų 

T00074778 Žemės sklypo (kad.Nr. 5544/0007:38) Dumpių k., 
Klaipedos r. sav., sklypo detalus planas Kompleksinis 2015-01-29 UAB „Hidrostatybos projektai“ 

T00072839 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:38) Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav. detalus planas Kompleksinis 2014-08-29 UAB „Hidrostatybos projektai“ 

T00069692 Ketvergių gyvenvietės aplinkos susisiekimo sistemos bei 
inžinerinės infrastruktūros vystymo specialus planas Specialusis 2010-04-29 UAB „Dujų sfera“ 

T00072944 Žemės sklypo (kad.Nr. 5552/0002:241) Dumpių k., 
Klaipėdos r. sav., detalus planas Kompleksinis 2014-09-09 UAB „Almontus“ 

T00063691 Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialusis planas Specialusis 2011-12-22 Nėra duomenų 

T00029670 
Anos Karpuchovos žemės sklypo (kad. Nr. 
5552/0002:173), esančio Priekulės seniūnijoje, Dumpių 
kaime, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas 

Specialusis 2012-02-23 Nėra duomenų 

T00030156 
Birutės Stralkauskienės žemės sklypo 
(kad.Nr.5552/0002:99) Spengių k. kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektas 

Specialusis 2009-12-29 Nėra duomenų 

T00064413 
Birutės Stralkauskienės ir Vytauto Stralkausko žemės 
sklypo (kad. Nr. 5552/0002:99) Spengių k. formavimo ir 
pertvarkymo projektas 

Specialusis 2012-02-23 Nėra duomenų 

  



TPDRIS registruoto teritorijų planavimo dokumento Planavimo 
rūšis 

Dokumento 

Nr. pavadinimas registravimo data/ 
planavimo pradžia rengėjas 

1 2 3 4 5 

T00076777 Žemės sklypo (kad.Nr. 5552/0002:76) Spengių k. kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektas Specialusis 2015-09-03 UAB „Gargždų matavimai“ 

T00030294 
A. Juciaus, A. Jucienės žemės sklypo (kad. Nr. 
5552/0002:32) Ketvergių k., žemės sklypo formavimo ir 
pertvarkymo projektas 

Specialusis 2007-12-10 Nėra duomenų 

T00064193 
A. Jucio ir A. Jucienės žemės sklypo (kad. nr. 
5552/0002:225) Ketvergių k. kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektas 

Specialusis 2011-09-23 Nėra duomenų 

T00029351 E. Skrinskio žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:5) Spengių 
k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Specialusis 2011-04-28 Nėra duomenų 

T00077510 
Žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0002:0069), esančio 
Spengių k., Priekulės sen., kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektas ūkininko sodybos vietai parinkti 

Specialusis 2015-12-03 Sandra Kazlauskienė 

T00061621 G.Gudienės žemės sklypo Spengių k. detalus sklypo planas Kompleksinis 2003-08-26 Nėra duomenų 

T00062764 R. Kervienės žemės sklypo (kad.Nr.5552/0002:22) Spengių 
k. detalusis sklypo planas Kompleksinis 2007-01-25 Nėra duomenų 

T00028665 
Stanislavos Mikutaitienės žemės sklypo 
(kad.Nr.5544/0020:82)  Gručeikių k. žemės sklypo 
formavimo ir pertvarkymo projektas  

Specialusis 2005-09-19 Nėra duomenų 

T00077847 Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0020:514; 5544/0020:513) 
Gručeikių k. detalusis planas Kompleksinis 2016-01-28 IĮ „ArchBox“ 

T00061798 J. Juciuvienės žemės sklypo Gružeikių k. detalusis sklypo 
planas Kompleksinisc 1995-11-15 Nėra duomenų 

T00061797 J.Juciuvienės žemės sklypo Gručeikių k. detalusis sklypo 
planas Kompleksinis 2002-05-09 Nėra duomenų 

T00031574 
J. Savicko žemės sklypo (kad.Nr. 5544/0020:456) 
Gručeikių k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 
projektas 

Specialusis 2007-03-22 Nėra duomenų 

T00029502 
J. Strazdausko žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:240) 
Kaspariškių k, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 
projektas 

Specialusis 2008-05-26 Nėra duomenų 

T00070108 J. Strazdausko žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:301) 
Kaspariškių k. FPP Specialusis 2013-12-30 P. Galinskienės individuali įmonė 



TPDRIS registruoto teritorijų planavimo dokumento Planavimo 
rūšis 

Dokumento 

Nr. pavadinimas registravimo data/ 
planavimo pradžia rengėjas 

1 2 3 4 5 

T00061704 L. Kloviškienės, A. Bagdono, S. Sendriuvienės žemės 
sklypo Kaspariškių k. detalusis sklypo planas Kompleksinis 2002-01-31 Nėra duomenų 

T00062853 S. Sendriuvienės žemės sklypo (kad.Nr.5544/0007:141) 
Kaspariškių k., detalusis sklypo planas Kompleksinis 2008-04-14 Nėra duomenų 

T00073840 Žemės sklypo (kad.Nr. 5544/0007:14;117;211) Dumpių k., 
detalus planas Kompleksinis 2014-11-11 UAB „BAU Solutions“ 

T00077072 Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto ir IX B transporto koridoriaus detalusis planas Kompleksinis 2015-10-02 UAB „Sweco Lietuva“ 

T00053860 Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios 
infrastruktūros ir dujotekio statybos specialusis planas Specialusis 2013-06-27 UAB „Sweco Lietuva“ 

T00064685 Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:56), esančio Dumpių k. 
detalusis planas Kompleksinis 2012-06-28 Nėra duomenų 

T00079357* Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
specialusis planas Specialusis 2016-11-09 UAB „Lurida“ 

T00078865* Klaipėdos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) 
planas Kompleksinis 2016-08-03 IĮ „Atkulos projektai“ 

T00077612* Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas Specialusis 2015-12-17 UAB „Urbanistika“ 
T00077225* Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas Specialusis 2015-10-26 UAB „Urbanistika“ 

T00076315* Klaipėdos rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo 
specialusis planas Specialusis 2015-06-25 UAB „TEAM Urbanistai“ 

T00074907* Specialusis susisiekimo komunikacijų, reikalingų 
sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams 
vežti naujos atominės elektrinės statybai, planas 

Specialusis 2015-02-06 UAB „Sweco Lietuva“ 

T00072150* Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai specialusis 
planas 

Specialusis 2014-07-09 UAB „Ardynas“ 

T00065561* Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas Kompleksinis 2011-02-24 Nėra duomenų 
T00053907* Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas Specialusis 2009-03-17 Teritorijų planavimo mokslo 

institutas prie VGTU 
T00053906* Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas Specialusis 2009-03-17 IĮ „Atkulos projektai“ 
T00053858* „Nordbalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje 

specialusis planas 
Specialusis 2012-05-17 UAB „Sweco Lietuva“ 

  



TPDRIS registruoto teritorijų planavimo dokumento Planavimo 
rūšis 

Dokumento 

Nr. pavadinimas registravimo data/ 
planavimo pradžia rengėjas 
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T00053854* 110 kv elektros oro linijos „Klaipėda-Marios 3“ statybos 

Klaipėdos apskrityje specialusis planas 
Specialusis 2011-12-02 UAB „Sweco Lietuva“ 

T00052657* Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros 
paveldo tinklų schema 

Specialusis 2009-07-21 UAB „Aplinkos inžinerija“ 

T00052656* Klaipėdos apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų 
schema 

Specialusis 2009-07-21 UAB „Aplinkos inžinerija“ 

T00052507* Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas Kompleksinis Nėra duomenų UAB „Urbanistika“ 
Rengiami teritorijų planavimo dokumentai 

K-RJ-55-17-174 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl 
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“ koregavimas 

Kompleksinis 2017-03-30 Nėra duomenų 

S-NC-00-16-364 Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema Specialusis 2016-05-10 Valstybės įmonė valstybinis 
miškotvarkos institutas 

PASTABA: * pažymėti teritorijų planavimo dokumentai galioja visoje ištraukoje apimamoje teritorijoje. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ŽEMöS NAUDOJIMO IR 

APSAUGOS REGLAMENTŲ BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Žem÷s naudojimo ir apsaugos reglamentų br÷žinyje PŪV vietoje 
suplanuotos Kitos paskirties žem÷s, Ekoinžinerijos teritorijos, Ekologin÷s inžinerijos objektų 
sklypai (indeksas K(S)S). 

 
M 1:50.000 

© 2016 Klaip÷dos r. savivaldyb÷s administracijos tinklapis http://www.klaipedos-r.lt/. 
© 2016 UAB „Ekosistema“, 2016 m. sausio m÷n. 26 d. 



PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ 

TINKLO IR SOCIALINöS INFRASTRUKTŪROS BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gyvenamųjų vietovių tinklo ir socialin÷s infrastruktūros br÷žinyje 
PŪV vietoje suplanuota Kitų teritorijų zona - žem÷s ūkio teritorija. 

 
M 1:50.000 

© 2016 Klaip÷dos r. savivaldyb÷s administracijos tinklapis http://www.klaipedos-r.lt/. 
© 2016 UAB „Ekosistema“, 2016 m. sausio m÷n. 26 d. 



PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, 

BIOLOGINöS ĮVAIROVöS, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO BRöŽINIO 
IŠTRAUKOJE (ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ 

K.V., KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Gamtinio kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s, gamtos ir kultūros 
paveldo br÷žinyje PŪV vieta patenka į Kraštovaizdžio natūralumo apsaugos Geoekologinių 
takoskyrų zoną - čia turi būti grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. 

 
M 1:50.000 

© 2016 Klaip÷dos r. savivaldyb÷s administracijos tinklapis http://www.klaipedos-r.lt/. 
© 2016 UAB „Ekosistema“, 2016 m. sausio m÷n. 26 d. 



PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO REKREACIJOS, TURIZMO, 

GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLöTOJIMO BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo pl÷tojimo br÷žinyje 
teritorija, kurioje PŪV, priskiriama prie resursinių arealų, kurių bendrasis rekreacinis potencialas 
yra mažas. Numatomas rekreacijos vystymo lygmuo - ypač žemas, apspręstas gamtosauginių 
apribojimų arba išteklių nepakankamumu. Numatoma prioritetin÷ rekreacijos vystymo kryptis - 
bendroji rekreacija (poilsis gamtoje), kitos rekreacijos vystymo kryptys - pažintin÷ ir verslin÷ 
rekreacijos. 
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PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS VIETOS PADöTIS KLAIPöDOS RAJONO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO TERITORIJOS INŽINERINöS 

INFRASTRUKTŪROS IR SUSISIEKIMO BRöŽINIO IŠTRAUKOJE 
(ŽEMöS SKLYPŲ KAD. NR. 5552/0002:270 IR 5552/0002:222 STRAGNŲ K.V., 
KETVERGIŲ G. 7 IR 9, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPöDOS R. SAV.) 

Klaip÷dos r. savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas patvirtintas Klaip÷dos r. savivaldyb÷s tarybos 
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 „D÷l Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“. Bendrojo plano Teritorijos inžinerin÷s infrastruktūros ir susisiekimo br÷žinyje PŪV 
vieta pažym÷ta kaip žem÷s ūkio teritorija. 
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PAV ataskaitos rengėjas - UAB „Ekosistema“  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

IV DALIS. PAPILDOMI DOKUMENTAI. 
PAV ATASKAITOS VIEŠINIMO IR DERINIMO DOKUMENTAI. 
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