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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

  
Pavadinimas: UAB „Supportive Electronic Service“ 
Adresas: Galinės g. 1, Galinė, LT-14247 Vilniaus raj. sav. 
Įmonės kodas: 304851567 
Telefonas: +370 60599033,  
El. p.: rmstrading@gmail.com  

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
ATASKAITOS RENGĖJAS 

 
Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“, į.k. 300513582 
Adresas: Manufaktūrų g. 20 - 212, 11342 Vilnius 
Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt  
 
Kontaktinis asmuo: Jurgita Murauskienė, mob. 8 650 58894. 
Ataskaitą parengė: Jurgita Murauskienė, Rimas Šiaulys, Simona Lasauskienė. 
Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 

 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas – Nebenaudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galinės g. 8, 
Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 

Įmonės veikla vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodus: 38.22 - Pavojingų atliekų 
tvarkymas ir šalinimas (pavojingų atliekų apdorojimo įrenginių eksploatavimas); 38.32 - Išrūšiuotų 
medžiagų atgavimas; 46.52 - Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė 
prekyba, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  

3.2. Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos), 
gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, 
gamtiniai, energiniai ištekliai 

Įmonė planuoja priimti nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą – monitoriai, LCD 
televizoriai, LED televizoriai, nešiojamieji kompiuteriai, vaizdo plokštės, kita IT įranga ir kt. (toliau 
– EEĮ) - iš patikimų atliekų surinkėjų Lietuvoje bei kitose ES šalyse pagal iš anksto pasirašytas 
bendradarbiavimo sutartis ir paruošti ją pakartotiniam naudojimui.  

Įmonė pati nevykdys nebenaudojamos EEĮ surinkimo iš fizinių ar juridinių asmenų, ji priims 
tik tinkamai surinktą nebenaudojamą EEĮ. Įmonės tikslas – pritaikant turimas technologines žinias 
ir patirtį, kuo daugiau nebenaudojamos EEĮ ar jos komponentų po ardymo grąžinti į rinką 
pakartotiniam naudojimui. Įmonės diegiamos naujos technologijos ir procesai, žinios ir patirtis, 
suteiks galimybę užkirsti kelią papildomam atliekų susidarymui, kas šiuo metu vyksta tiek Lietuvoje, 
tiek kitose ES šalyse. 

mailto:rmstrading@gmail.com
mailto:info@aplinkosvadyba.lt
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Įmonės strategijos tikslas – sumažinti produkto pakeitimo dažnį ir pagerinti jo efektyvumą, 
siekiant taupyti gamtinius išteklius, ir tokiu būdu išsaugoti prekes prailginant jų gyvavimo laiką. 
Pasiekę planuojamus gamybinius rodiklius įmonė tikisi į rinką grąžinti didžiąją dalį 
nebenaudojamos EEĮ ir tapti vienintele bei pirmaujančia įmone tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse, 
užsiimančia nebenaudojamos EEĮ tvarkymu. Įmonė planuoja naudoti pažangiausias technologijas, 
modernius antrinio panaudojimo, perdirbimo sprendimus. Tai pat turi žinių ir patirties dirbant su 
nebenaudojama EEĮ. Įmonės dukterinės įmonės veiklą vykdo ir yra tarp lyderiaujančių įmonių 
nebenaudojamos EEĮ apdorojime Vakarų ir Skandinavijos šalyse. 

Per metus įmonė planuoja priimti iki 9250 tonų nebenaudojamos EEĮ. Iš šio kiekio atgal į rinką 
pakartotiniam panaudojimui planuojama grąžinti apie 53 proc. (iki 4925 t/metus) EEĮ ir atskirų  jos 
komponentų. Ateityje šį skaičių planuojama padidinti iki 70 proc. Netinkama pakartotiniam 
naudojimui EEĮ apie 47 proc. (iki 4325 t/metus), t.y. sudužę, subraižyti ir kitokių defektų turintys 
monitorių vaizdo skydeliai, ekranai, panelės bus ardomi, komponentai atskiriami, rūšiuojami ir 
perduodami registruotiems galutiniams atliekų tvarkytojams, su kuriais bus iš anksto pasirašytos 
sutartys. 

UAB "Supportive Electronic Service" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklą 
planuoja vykdyti logistikos centro (Unikalus Nr. 4400-5546-0476), pirmojo aukšto patalpose, 
adresu Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.. Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) 
bus vykdoma nuomojamose patalpose, kurių plotas – 3500 m2.  

UAB "Supportive Electronic Service" atliekų tvarkymo įrenginyje bus vykdomas 
nebenaudojamos EEĮ priėmimas, svėrimas, rūšiavimas, atskiriant tinkamą pakartotiniam 
naudojimui EEĮ, netinkamos pakartotiniam naudojimui EEĮ ardymas (rankiniu būdu), atskiriant 
sudedamąsias dalis: elektronines plokštes, metalus, spalvotuosius metalus, plastiko dalis, stiklines 
dalis, dujošvyčių lempas, jų paruošimas naudoti, taip pat bus vykdomas nepavojingų plastiko 
atliekų (akrilnitrilo butadieno stireno polimero (toliau - ABS plastiko), susidariusio EEĮ  ardymo ir 
rūšiavimo metu ir iš LCD ekranų atliekų srauto) smulkinimas, bei atliekų laikymas. 

Visas mechaninio apdorojimo operacijas (rūšiavimą, atskyrimą, ardymą, smulkinimą) bei 
atliekų laikymą numatoma vykdyti uždarame sandėliavimo paskirties pastate, Galinės g. 8, Galinės 
k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.  

Išrūšiuotos ir gautos nepavojingosios atliekos: juodųjų metalų ir aliuminio metalų laužo  
laikymas numatomas veiklos pastato išorėje, lauko teritorijoje, uždaruose metaliniuose 
konteineriuose. Iš viso lauko teritorijoje bus laikomi 4 vnt. konteinerių (2 vnt. bus skirti juodųjų 
metalų laužo laikymui ir 2 vnt. aliuminio laužo laikymui), kurių talpa – po 28,0 m3. Konteineriai bus 
visiškai uždengti tentu, kurio kraštai užkabinami už konteinerių šonų, konteineriai bus pastatyti 
prie pat pastato sienos. Aplink pastatą esančioje teritorijoje nebus vykdoma atliekų tvarkymo 
veikla. 

Įrenginio projektinis pajėgumas: UAB „Supportive Electronic Service“ bus vykdomas 
nebenaudojamos EEĮ -  monitoriai, LCD televizoriai, LED televizoriai, nešiojamieji kompiuteriai, kita 
IT įranga, ir jos komponentų paruošimas pakartotiniam naudojimui. Per metus įmonė planuoja 
priimti iki 9250 tonų nebenaudojamos EEĮ. Iš šio kiekio atgal į rinką pakartotiniam panaudojimui 
planuojama grąžinti apie 53 proc. (iki 4925 t/metus) EEĮ ir jos komponentų. Ateityje šį skaičių 
planuojama didinti iki 70 proc. Netinkama pakartotiniam naudojimui EEĮ apie 47 proc. (iki 4325 
t/metus), t.y. sudužę, subraižyti ir t.t. monitorių vaizdo skydeliai, ekranai, panelės bus ardomi, 
komponentai atskiriami, rūšiuojami ir perduodami registruotiems galutiniams atliekų 
tvarkytojams, su kuriais bus iš anksto pasirašytos sutartys. Per dieną numatoma apdoroti iki 35,0 
tonų nebenaudojamos EEĮ. Didžiausias bendras vienu metu laikomas tvarkomų ir susidarančių 
veiklos metu, išskyrus susidarančias atliekas pagalbiniame ūkyje, atliekų (DVML) kiekis – 192,0 
tonų, iš jų: nepavojingųjų atliekų – 141,25 tonos, pavojingųjų atliekų – 50,75 tonos. 
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Įmonė planuoja priimti nebenaudojamą EEĮ: 

• 8500 tonų per metus pavojingos nebenaudojamos EEĮ: LCD kompiuterių monitorius, 
televizorių ekranus, nešiojamuosius kompiuterius ir kitas IT įrangos atliekas, kitas 
nebenaudojamų EEĮ ir jos dalis. Pastaba. Pažymime, kad iš vieno sunkvežimio krovinio 
(apie 16 t.) gali būti tik iki 40% LCD monitorių, galimai traktuojamų kaip pavojingos 
atliekos, dėl jose esančių dujošvyčių lempučių, sudarančių tik apie 7,4 kg. Tačiau dėl 
šio kiekio bendrai visas krovinys yra traktuojamas kaip pavojingas.; 

• 750 tonų per metus nepavojingą nebenaudojamų EEĮ ir jos dalis. 
 Bendras per metus numatomas paruošti naudoti pakartotinai EEĮ ir jų atskirų komponentų 

kiekis – iki 4925 t/metus. 
Veiklavietėje taip pat bus vykdomas nepavojingųjų plastiko atliekų (19 12 03), susidariusių 

EEĮ atliekų ardymo ir rūšiavimo metu, smulkinimas, bei šių atliekų laikymas. Planuojama, jog per 
dieną vidutiniškai bus susmulkinama apie 4,68 tonos nepavojingųjų plastiko atliekų (kiekvienos 
dienos kiekiai gali kisti, bet neviršys maksimalaus kiekio - 6 t/dieną) arba 1200 t/metus. 

Numatoma, kad objekte dirbs iki 50 darbuotojų. 
 

Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
Planuojamos ūkinės veiklos metu cheminės medžiagos, preparatai (mišiniai) ir 

radioaktyviosios medžiagos naudojamos nebus.  
Planuojamos ūkinės veiklos metu gamtos išteklių, dirvožemio ir biologinės įvairovės 

naudojimas nenumatomas. 
Planuojamoje veikloje vanduo darbuotojų buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš teritorijoje 

įrengto gėlo vandens gavybos gręžinio Nr. 71395. Šių tinklų priežiūrą/eksploataciją vykdo UAB 
„Transekspedicija Invest“. Vandens apskaita bus vykdoma pagal įrengiamus vandens apskaitos 
prietaisų rodmenis.  

UAB "Supportive Electronic Service" planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas 
preliminarus metinis vandens poreikis – 151,0 m3. Vanduo bus naudojamas buitinėms reikmėms. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojama elektros energija. Numatomas 
preliminarus metinis elektros energijos poreikis – 300 MWh. 

Elektros energijos suvartojimo, šiluminės energijos ar kitų energijos resursų, vandens 
suvartojimo bei nuotekų šalinimo išlaidas Nuomininkas kompensuoja pagal bendrus pastato 
apskaitos prietaisų rodmenis, proporcingai pagal šioje Sutartyje Nuomininko nuomojamų patalpų 
plotą. Jeigu Nuomininko pagal šią sutartį nuomojamoms patalpoms ar atskirai šių patalpų daliai 
yra įrengiami atskiri apskaitos prietaisai, už atitinkamą energijos išteklių suvartojimą 
nuomojamose patalpose ar jų dalyje, bus atsiskaitoma pagal atskiro apskaitos prietaiso rodmenis. 

 
3.2.1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos ir papildomos medžiagos. 

Eil. Nr. 
Žaliavos, kuro rūšies arba 

medžiagos pavadinimas 

Planuojamas naudoti 

kiekis, matavimo vnt. (t, 

m3 ar kt. per metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, 

m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas 

(atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos 

talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 

1. Absorbentai (pašluostės, 
smėlis, spec. absorbentai ir 

kt.) 
0,2 t 

0,05 t laikomi talpoje pastato patalpose, 

jiems skirtoje laikymo zonoje 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu iš gamtos išteklių bus naudojamas tik vanduo. Kiti žemės, 

dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami.  
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Kitų gamtos išteklių - žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės 
naudojimo mastas ir regeneracijos naudojimo galimybės veiklos metu nenumatomos. 

UAB "Supportive Electronic Service" vykdys veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“, Elektros ir elektroninės įrangos, jos atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir 
elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais šią veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 
įrenginių išdėstymo planas 

 
Sandėliavimo paskirties pastate esančios patalpos bus pritaikytos nebenaudojamos EEĮ 

paruošimui pakartotiniam naudojimui ir nebenaudojamos EEĮ įrangos, netinkamos pakartotiniam 
naudojimui, tvarkymui – paruošimui naudoti ar šalinti. Atliekų tvarkymui bus naudojamos 
technologijos atitinkančios GPGB (Geriausius prieinamus gamybos būdus).  

Nebenaudojamos EE įrangos ir jos komponentų laikymo ir tvarkymo zonos 
Sandėliavimo paskirties pastato 1 aukšto 3500 m2 ploto patalpose numatomos įrengti zonos 

pateiktos 1 paveiksle. 3.3.1 lentelėje pateikta EEĮ ir komponentų laikymo zonų ir darbo zonų 

eksplikacija.  
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1 pav. Nebenaudojamos EEĮ ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui skirtų 

įrenginių ir funkcinių zonų išdėstymo pavyzdinė schema pastate ir teritorijoje 
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3.3.1 lentelė. Nebenaudojamos EEĮ ir komponentų laikymo zonų ir darbo zonų eksplikacija 

Zonos 
Nr. 

Zonos pavadinimas 
Laikomų 
atliekų 
kodai 

Zonos plotas, 
m2 

Įvežimo zona 

16. Atvežamų atliekų laikymo zona 

16 12 14, 
20 01 36, 

16 02 13*, 
20 01 35*, 

370 

Išvežimo zona 

EEĮ atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų laikymo zonos pastato I-ojo aukšto patalpose: 

1. ABS plastiko atliekos 19 12 04 100 

2. Akrilo organinio stiklo (PMMA) atliekos 19 12 04 90 

3. 
Nepavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos: instaliaciniai laidai, kabeliai, jungikliai, lemputės ir kt. 

16 02 16 70 

4. 
Nepavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos: spausdinto montažo plokštės, elektroninės plokštės 

16 02 16 90 

5. 
Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos: 
dujošvytės lempos ir kitos atliekos kuriose yra gyvsidabrio 

16 02 15* 10 

6. Stiklo atliekos 19 12 05 110 

9. 
Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos: 
panelės, plastikas (su bromu), stiklas su pavojingomis medžiagomis ir 
kt. 

16 02 15* 62 

12. 
Nepavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos: aliuminio su stiklu atliekos 

16 02 16 110 

13. Baterijų ir akumuliatorių atliekos 20 01 33* 10 

14. 
Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo 
nepavojingosios atliekos laikomos 0,66 m3 talpos plastikiniuose 
konteineriuose  

19 12 12 150 

EEĮ atliekų tvarkymo metu susidariusių metalo laužo atliekų laikymo zonos pastato išorėje – lauke: 

25. 
Juodųjų metalų laužo atliekos laikomos 2 vnt. po 28,0 m3 talpos 
metaliniuose konteineriuose 

19 12 02 
100 

26. 
Spalvotųjų metalų (aliuminio laužo) atliekos laikomos 2 vnt. po 28,0 m3 
talpos metaliniuose konteineriuose 

19 12 03 

Ne atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos 

7. Dienos šviesos lempos  20 01 21* 10 

8. 
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 
filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis 
medžiagomis 

15 02 02* 10 

14. 
Mišrios komunalinės atliekos, laikomos 0,24 m3 plastikiniuose 
konteineriuose 

20 03 01 150 

Darbo zonos 

17. EEĮ atliekų ardymo zona - 500 

10. EEĮ atliekų apdorojimo zona: plastiko smulkinimo įrenginio zona - 51 

11. 
EEĮ atliekų apdorojimo zona: dujošvyčių lempų išmontavimo 
darbastalio zona 

- 20 

18. 
Atrinktų, kaip tinkamų pakartotiniam naudojimui EEĮ atliekų – 
kompiuterių monitorių ir TV ekranų testavimo zona 

- 80 

19. 
Atrinktų, kaip tinkamų pakartotiniam naudojimui EEĮ atliekų – 
elektrinių ir akumuliatorinių  įrankių testavimo zona 

- 60 

24. 
Atrinktų, kaip tinkamų pakartotiniam naudojimui EEĮ atliekų – panelių 
(LED/LCD ekrano skydelių) testavimo zona 

- 64 

Tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zonos 

22. 
Atvežamų tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zona, kurioje 
metaliniuose narveliuose laikomi pakartotinai tinkami naudoti daiktai  

- 130 
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23. 
Išvežamų tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zona, kurioje supakuoti 
kartoninėse ir medinėse dėžėse ir paruošti išvežimui laikomi 
pakartotinai tinkami naudoti daiktai 

- 130 

Papildomos patalpos 

20. Pakavimo reikmenų zona - 86 

21. Bendros paskirties patalpa - 101 

27. Elektrokrautuvų įkrovimo zona - 30 

- Elektrokrautuvų pravažiavimo kelias  - 837 

 
 

UAB „Supportive Electronic Service“ nebetinkamų EEĮ paruošimo pakartotiniam naudojimui 
įrenginyje veikla apims šias atliekų tvarkymo grandis: 

Kodas Pavadinimas 

R101 Paruošimas naudoti pakartotinai 

R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

R13 R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas 

S5 
Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: 

S501 – ardymas, išmontavimas; 502 – rūšiavimas; 503 – smulkinimas; 509 – atskyrimas. 
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Nebenaudojamos EEĮ tvarkymo technologinė schema: 

 
 
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo procesas susideda iš tokių etapų: 

✓ EEĮ atliekų priėmimas ir kokybės tikrinimas. Visa nebenaudojama EEĮ į įmonę bus 
atvežama sunkiasvorėmis transporto priemonėmis supakuotos į daugkartines medines 
pakuotes (padėklus ir medines dėžutes) arba į daugkartines metalines pakuotes 
(metalinius narvelius). Metaliniuose narveliuose arba kartoninėse dėžėse, kurių svoris 
1000 kg, nebenaudojama EEĮ pasiskirstys taip: kartoninėse dėžėse: iki 55 vnt. 
televizorių/80 vnt. monitorių/350 vnt. panelių; metaliniuose narveliuose: 70 vnt. 
televizorių/250 vnt. monitorių/400 vnt. panelių. Nebenaudojama EEĮ tarpusavyje nebus 
maišoma.  Krovinio svoris sieks apie 16 tonų.  
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Pavyzdinė metalinio narvelio su monitoriais nuotrauka: 

 
 

Preliminarūs 16 tonų krovinio pasiskirstymo variantai: 
✓ Kuomet krovinį sudaro tik televizoriai ir monitoriai: 60 proc./672 vnt./9,6 t 

televizorių ir  40 proc./1600 vnt./6,4 t monitorių.  
Iš bendro televizorių kiekio apie 70 proc. sudaro neveikiantys televizoriai: 50 proc. 
LCD televizoriai, 20 proc. – LED televizoriai (išardžius juos, plastikai grąžinami 
pakartotiniam naudojimui), 20 proc. – veikiantys televizoriai, tinkantys 
pakartotiniam naudojimui, 10 proc. – televizoriai su gerais ekranais, bet su 
sugadintais/subraižytais korpusais ir t.t. (ekranai grąžinami pakartotiniam 
naudojimui).  
Iš bendro monitorių kiekio apie 20 proc. yra veikiantys ir tinkami pakartotiniam 
panaudojimui, 80 proc., monitoriai su gerais ekranais, bet su 
sugadintais/subraižytais korpusais (ekranai ir plastikai grąžinami pakartotiniam 
panaudojimui). 
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Apie 46 proc. šio krovinio svorio yra grąžinama EEĮ ar jų komponentų pavidalu 
pakartotiniam panaudojimui. 

✓ Kuomet krovinį sudaro televizoriai, monitoriai, įrankiai ar kita el. įranga: 50 
proc./560 vnt./8 t televizorių, 30 proc./750 vnt./3 t monitorių ir 20 proc./1250 
vnt./5 t įrankių ar kitos el. įrangos. 
Iš bendro televizorių kiekio apie 70 proc. sudaro neveikiantys televizoriai: 50 proc. 
LCD televizoriai, 20 proc. – LED televizoriai (išardžius juos, plastikai grąžinami 
pakartotiniam naudojimui), 20 proc. – veikiantys televizoriai, tinkantys 
pakartotiniam naudojimui, 10 proc. – televizoriai su gerais ekranais, bet su 
sugadintais/subraižytais korpusais ir t.t. (ekranai grąžinami pakartotiniam 
naudojimui).  
Iš bendro monitorių kiekio apie 20 proc. yra veikiantys ir tinkami pakartotiniam 
panaudojimui, 80 proc., monitoriai su gerais ekranais, bet su 
sugadintais/subraižytais korpusais (ekranai ir plastikai grąžinami pakartotiniam 
panaudojimui). 
Iš įrankių ar kitos el. įrangos apie 90 proc. yra tinkama pakartotiniam naudojimui ir 
tik 10 proc. yra neveikianti/sulūžusi. 
Apie 52 proc. šio krovinio svorio yra grąžinama EEĮ ar jų komponentų pavidalu 
pakartotiniam panaudojimui. 

Transporto priemonės galine dalimi prisiparkuos prie nuomojamose patalpose įrengtos 
uždaros rampos (rankovės), kur elektrokrautuvo pagalba iš jos kartu su pakuotėmis bus 
iškraunamos atvežta nebenaudojama EEĮ. EEĮ iškrovimo trukmė nuo 1,5 valandos (padėklai 
ir metaliniai narveliai) iki 3 valandų (medinės dėžutės). Atvežta nebenaudojama EEĮ bus 
apžiūrima, ar joje nėra tolimesniam apdorojimui netinkamų priemaišų, sveriamos ir 
perkeliamos į atliekų priėmimo zoną „Įvežimo zona“. Nebenaudojama EEĮ į veiklavietę bus 
pristatoma iš įmonei žinomų EEĮ atliekų tvarkytojų, įmonės partnerių Lietuvoje ir užsienyje, 
pagal iš anksto sudarytas sutartis. Nebenaudojama EEĮ iš fizinių asmenų nebus surenkama. 
Įmonė pati nebenaudojamos EEĮ nesurinkinės iš fizinių ar juridinių asmenų, ji priims tik 
tinkamai surinktą nebenaudojamą EEĮ. Įmonės tikslas – pritaikant turimas technologines 
žinias ir patirtį, kuo daugiau nebenaudojamos EEĮ ar jos komponentų po ardymo grąžinti į 
rinką pakartotiniam naudojimui. Nebenaudojama EEĮ į veiklavietę bus pristatomos pagal 
rūšį, joms skirtose specialiose talpose (pakuotėje). Jos turės lydinčius dokumentus, pagal 
kuriuos galima atsekti atliekų gamintoją (-ojus) arba jų siuntėją. Daugkartinė pakuotė 
įmonėje bus naudojama atskirtos tinkamos pakartotiniam naudojimui EEĮ laikymui, o likusi 
dalis, kuri bus nebereikalinga, bus grąžinama siuntėjui, todėl pakuočių atliekų susidarymas 
nenumatomas. 

✓ Nebenaudojamos EEĮ svėrimas ir registravimas. Priimamos nebenaudojamos EEĮ ir 
susidarančių atliekų svoris nustatomas elektroninėmis svarstyklėmis, kurioms atlikta 
metrologinė patikra. Svarstyklės bus įrengtos pastato viduje arba bus primontuotos prie 
elektrokrautuvo konstrukcijos. Atlikus visas priėmimo ir registracijos operacijas, 
nebenaudojama EEĮ pagal rūšį su pakuotėmis krautuvu perkeliamos į atliekų laikymo zoną. 
Priimamų ir susidarančių atliekų kiekiai bus apskaitomi atliekų tvarkymo apskaitos žurnale 
elektroninėje sistemoje – GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinė sistema), atliekami visi privalomi veiksmai dėl atliekų vežimo lydraščių 
rengimo, formavimo, tvirtinimo vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.  
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✓ Nebenaudojamos EEĮ atliekų laikymas. Po atliktų apskaitos procedūrų, nebenaudojama 
EEĮ iškraunama (su pakuotėmis) atvežamų (priimamų) atliekų laikymo zonoje „Įvežimo 
zona“ ir laikoma daugkartinėse medinėse arba metalinėse pakuotėse iki tolimesnio 
apdorojimo. Iš šių patalpų EEĮ elektrokrautuvais bus vežama į ardymo zoną, kurioje ji bus 
paduodamos prie atliekų ardymo darbo vietų.  

✓ Nebenaudojamos EEĮ paskirstymas. UAB "Supportive Electronic Service" siekiant įvykdyti 
vieną iš Valstybinės atliekų prevencijos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782, atliekų prevencijos tikslų - 
produktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų būvio ciklą, pirmiausiai į įmonę priimtai 
nebenaudojamai EEĮ atliks įrangos tinkamumo ar pritaikomumo naudoti pakartotinai 
nustatymą. Įmonė sieks užtikrinti, kad nebenaudojama EEĮ pirmiausia būtų paruošiama 
naudoti pakartotinai, o netinkama pakartotiniam naudojimui EEĮ bus perkeliama į atliekų 
apdorojimo zoną ir toliau tvarkomos pasirenkant tinkamiausią atliekų apdorojimo būdą.  
Pakartotinio naudojimo prekes sudarys ši EEĮ - televizoriai, monitoriai, LED/LCD ekranų 
skydeliai, įrankiai ir kita elektronika. Atskirta tinkama pakartotiniam naudojimui EEĮ bus 
testuojama ir perkeliamos į joms skirtas laikymo zonas: tinkami pakartotiniam naudojimui 
komponentai į laikymo zoną - „Tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zona“, netinkama 
pakartotiniam naudojimui EEĮ bus perkeliama į ardymo zoną ir toliau apdorojama, 
rūšiuojama bei atskirai pagal rūšį, perkeliama į komponentų laikymo zonas „Išvežimo zona“, 
kuriose laikoma iki perdavimo tolesniems galutiniams atliekų tvarkytojams.  
Nustačius, kad nebenaudojama EEĮ yra tinkama pakartotinai naudoti, ji bus atskiriama ir 
pastate laikoma „Tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zona“ zonoje atskirai, nuo EEĮ 
netinkamos pakartotinai naudoti, kad pakartotinai tinkami naudoti EEĮ daiktai nebūtų 
sugadinami, nepablogėtų jų būklė ir jie būtų arba pačioje UAB "Supportive Electronic 
Service" paruošiami pakartotinai naudoti arba perduodami kitoms įmonėms paruošimui 
naudoti pakartotinai.  
EEĮ ar jos sudėtinės dalys paruošiamos taip, kad būtų vėl panaudojamos be jokio kito 
išankstinio apdirbimo. Visa EEĮ bus testuojama, tikrinama jų atitiktis taikomiems teisės aktų 
reikalavimams bei pakartotinio naudojimo standartams, kokybės reikalavimams. Šiuos 
darbus atliks apmokyti darbuotojai, praėję atitinkamus profesinius kursus. Atrinkta tinkama 
pakartotinai naudoti EEĮ kraunama į metalinius narvelius ir perkeliami į „Tinkamų 
pakartotinai naudoti daiktų zoną“, vėliau paruoštos prekės bus supakuotos į kartonines ir 
medines dėžes ir perkeliamos į „Tinkamų pakartotinai naudoti daiktų zoną“, iš kurios jos 
bus elektrokrautuvų pagalba pakraunamos su pakuotėmis į sunkiasvores transporto 
priemones ir išvežamos, kaip prekės. Daiktai turės atitikti EEĮ keliamus Europos Sąjungos ir 
nacionalinius reikalavimus.  
Įmonėje šie susidarę pakartotinai tinkami naudoti daiktai bus registruojami Atliekų 
tvarkymo apskaitos žurnalo Atliekų tvarkymo suvestinėje nurodant, kad po EEĮ rūšiavimo 
susidarę tinkami naudoti EEĮ daiktai, kuriems bus suteiktas kombinuotosios nomenklatūros 
(KN) prekės kodas1. Pripažinti pakartotinai tinkami naudoti elektros ir elektroninės įrangos 
daiktai bus įmonėje laikomi ne ilgiau kaip metus ir pačioje UAB "Supportive Electronic 
Service" paruošiami pakartotinai naudoti arba perduodami paruošimui naudoti 
pakartotinai, atiduodami pakartotinai naudoti, parduodami ar kitaip atiduodami naudoti 
pakartotinai.  

 
1 Pagal Komisijos įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 2015/1754: EUR-Lex - 32015R1754 - EN - EUR-Lex (europa.eu)   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32015R1754
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Šalys, į kurias planuojama perduoti/parduoti pakartotiniam naudojimui tinkamą EEĮ ir jos 
komponentus: 
 

EEĮ ir jos komponentai Pardavimas 

Televizoriai JAE/Vokietija 

PCB Vokietija/Lietuva 

Plastikiniai monitorių korpusai Lietuva 

Monitoriai Dubajus 

Įrankiai Lietuva/Vokietija 

Vaizdo ekrano skydeliai Kinija 

Kompiuteriai/jų dalys Lietuva/Vokietija/JAE 

Akrilo organinis stiklas  Vokietija 

Metalinės monitorių kojos, TV stovai Vokietija 

 
Tik nedidelę dalį – apie 10 proc. pakartotiniam naudojimui tinkamos EEĮ ir jos komponentų 
planuojama realizuoti Lietuvos rinkoje – PCB, plastikinių monitorių korpusus, įrankius ir 
kompiuterius bei jų dalis.  Jeigu Lietuvoje poreikio nebus, tuomet visa EEĮ ir jos 
komponentai, tinkami pakartotiniam naudojimui, bus realizuojami kitose nurodytose 
šalyse arba parduodami Vokietijos įmonei Supportive Recycling GmbH pagal 2022 m. sausio 
17 d. pasirašytą ketinimų protokolą – pirkimo sutartį Nr. 20220117-01, kuri pateikiama 13 
Priede. 
Praėjus 1-erių metų laikotarpiui, ir nerealizavus pakartotiniam naudojimui skirtų EEĮ daiktų, 
prekės taps atliekomis ir bus grąžinamos į atliekų apdorojimo procesą arba perduodamos 
(išvežamos)  
atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekų tvarkytojų registre pagal sutartis Lietuvoje arba 
toliau perduodamos tvarkyti šias atliekas tvarkančioms įmonėms užsienyje. 
Visa kita nebenaudojama EEĮ ir jos komponentai, kurios pagal savo paskirtį nėra tinkamos 
naudoti pakartotinai, toliau tvarkomos kaip atliekos. Prieš perkeliant atliekas ar EEĮ 
komponentus į laikymo vietas, atliekos bus pasveriamos ant elektrokrautuvo konstrukcijos 
sumontuotomis elektroninėmis svarstyklėmis, arba pastate esančiomis svarstyklėmis, 
kurioms atlikta metrologinė patikra ir vykdoma atliekų apskaita. 

✓ Nebenaudojamos EEĮ ir jos komponentų ardymas. Nebenaudojama EEĮ ir jos komponentai 
bus ardomi rankiniu būdu, naudojant rankinius elektrinius ir kitus darbo įrankius (pvz., 
atsuktuvus, reples ir kt.). Ardymo zonoje numatyti rozečių komplektai skirti elektrinių darbo 
įrankių įkrovimui. Patalpose bus įrengta 40 darbo vietų skirtų ardymui. Ardymo metu, 
atskirtos susidariusios atliekos, pagal rūšį kraunamos į atliekų laikymui skirtas talpas 
(metaliniai narveliai, medinės dėžės, sandarios plastikinės talpos ir pan.). Iš ardymo 
patalpos elektroaukrautuvo pagalba atliekos (savo talpose), pagal rūšį bus perkeliamos į jų 
laikymo vietas.  
Atskirta tinkama pakartotiniam naudojimui EEĮ ir jos komponentai testuojami ir perkeliami 
į atliekų laikymo zonas: į tinkamų pakartotiniam naudojimui komponentų laikymo zoną, 
netinkamos pakartotiniam naudojimui - į išrūšiuotų ir paruoštų perduoti atliekų 
tvarkytojams atliekų ir komponentų laikymo zonas „Išvežimo zona“. Prieš vežant atliekas į 
laikymo vietas atliekos bus pasveriamos ant elektrokrautuvo konstrukcijos sumontuotomis 
elektroninėmis svarstyklėmis, arba pastate esančiomis svarstyklėmis, kurioms atlikta 
metrologinė patikra ir vykdoma atliekų apskaita. 
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Kompiuterių LCD monitorių ardymo etapai: 
✓ Kabelių nuėmimas;  
✓ Stovo išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Plastikinės galinės plokštės išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Plastikinio rėmo išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Elektroninių plokščių išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Kondensatoriaus išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Metalinės galinės plokštės išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Stiklo plokštės nuėmimas; 
✓ Apšvietimo lempučių išmontavimas ir perdavimas tolimesniam ardymui. 

 
Televizorių ekranų ardymo etapai: 
✓ Stovo išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Ekrano plokščių rėmo nuėmimas;  
✓ Kabelių jungčių atjungimas;  
✓ Metalinės galinės plokštės išmontavimas;  
✓ Metalinio rėmo išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Elektroninių plokščių išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Galinės metalinės plokštės atkėlimas;  
✓ Ekrano nuėmimas;  
✓ Apšvietimo lempučių išmontavimas ir perdavimas tolimesniam ardymui. 
 
Pavyzdinė išardyto televizoriaus komponentų nuotrauka: 
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2 pav.  EEĮ atliekų rūšiavimas rankiniu būdu 

 

 
3 pav.  EEĮ atliekų ardymas ir rūšiavimas rankiniu būdu 

Ardymo zonoje, ardymo procesu metu susidariusios juodųjų metalų ir aliuminio laužo 
atliekos bus dedamos į metalinius narvelius pagal rūšį. Susidariusių metalų laužu užpildyti 
metaliniai narveliai, elektrokrautuvu iš patalpų  bus perkeliami ant rampos, įrengtos 
pastato išorėje. Nuo šios rampos, kitu krautuvu su rotatoriaus pagalba, nepavojingos 
metalų atliekos iš metalinių narvelių bus išverčiamos į joms skirtus pastato išorėje, lauko 
teritorijoje, esančius metalinius konteinerius ir uždengiamos tentu. Metalų laužo atliekų 
iškrovimas į lauko konteinerius bus atliekamas lėtai, autokrautuvo pagalba metalo laužą 
saugiai išverčiant tiesiai į lauko konteinerį. Nepavojingų metalų laužo atliekų perkėlimo į 
lauko konteinerius metu neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas, metalų laužo atliekos 
nedulka, atsakingi darbuotojai atliekų krovos darbus vykdys taip, kad būtų išvengta metalų 
laužo atliekų pateikimo ant teritorijoje esančios asfalto dangos, nuolat prižiūrės ir vykdys 
atliekų laikymo kontrolę, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių Nr. 217 reikalavimais. Iš 
viso lauko teritorijoje bus laikomi 4 vnt. konteinerių (2 vnt. bus skirti juodųjų metalų laužo 
laikymui ir 2 vnt. aliuminio laužo laikymui), kurių talpa – po 28,0 m3. Konteineriai bus visiškai 
uždengti tentu, kurio kraštai užkabinami už konteinerių šonų, konteineriai bus pastatyti prie 
pat pastato sienos. Aplink pastatą esančioje teritorijoje nebus vykdoma atliekų tvarkymo 
veikla. 
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Didžioji dalis išrūšiuotų atliekų frakcijų (juodieji metalai, kabeliai, kiti metalai, LCD 
televizorių/monitorių elektroninės plokštės) bus parduodamos įmonėms, užsiimančioms 
tolimesniu jų panaudojimu ar perdirbimu Lietuvoje arba užsienyje. Kita dalis atliekų 
(pavojingosios atliekos ir kitos elektronikos sudedamosios dalys) bus perduodamos pagal 
sutartis į pavojingas atliekas tvarkančias įmones, kurios turi tam išduotą pavojingų atliekų 
tvarkymo licenciją, ir yra įregistruotos Atliekų Tvarkytojų valstybiniame registre Lietuvoje 
arba toliau perduodamos tvarkyti šias atliekas tvarkančioms įmonėms užsienyje. 

 
Apsauginiame darbastalyje su gyvsidabrio filtravimu, kuriame vykdomi LCD ekranų 

ardymo darbai, atliekami darbai: 
✓ Foninio apšvietimo išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Vietinis gyvsidabrio garų nusiurbimas, esant poreikiui;  
✓ Vamzdelių nugnybimas (jei reikalingas);  
✓ Plėvelės nuėmimas;  
✓ Plastinio laikiklio išmontavimas ir nuėmimas;  
✓ Plastikinių panelių nuėmimas;  
✓ Išmontuotų vamzdelių, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio perkėlimas į sandarias 

talpas. 
 

Apsauginio darbastalio tikslas – saugiai atskirti LCD apšvietimo lemputes (plonus 
kapiliarinius vamdzdelius, kuriuose yra gyvsidabrio) nuo plastikinių panelių ir atskirtas 
lemputes saugiai perkelti į sandarią talpą (120 l plastiko statinę), kuri yra integruota 
darbastalyje. Tai yra nebenaudojamos EEĮ įrangos vienas iš ardymo etapų, kuriuo siekiama 
garantuoti, jog ardymo proceso metu sudužus vamzdeliui į darbo aplinką nepatektų 
gyvsidabris, esantis vamzdeliuose. Darbastalio veikimo principas analogiškas – traukos 
spintai, naudojamas filtras su siera apdorota aktyvuota anglimi. Šiame darbastalyje nebus 
vykdomi kapiliarinių vamzdelių smulkinimo darbai ir nebus išgaunamas gyvsidabris. 
Planuojamas naudoti įrenginys yra plačiai naudojamas Europoje. UAB „Supportive 
Electronic Service“ garantuoja, jog objekte nebus atliekami lempučių smulkinimo darbai, 
siekiant atskirti gyvsidabrį. Įmonės dukterinėse įmonėse, veikiančiose Vakarų ir 
Skandinavijos šalyse, šis įrenginys yra plačiai naudojamas. Šio įrenginio privalumai: plačiai 
naudojamas, efektyvumas patvirtintas tyrimais, paprastas veikimo principas, paprastai 
įvertinamas filtro užsiteršimas ir keitimo būtinybė (į skaidrų filtrą įdedamas indokatorius 
(sugėriklis) – kalio manganatas, kuris pakeičia spalvą kuomet aktyvuota anglis prisisotina), 
technologiškai įrenginio pajėgumas nėra ribojamas, visos įrenginio angos uždengiamos oro 
užuolaida, veikimo principas – analogiškas traukos spintai. 
Dujošvytės lempos yra tik LCD ekranų sudėtyje. Pažymime, kad iš vieno sunkvežimio 
krovinio (apie 16 t.) gali būti tik iki 40% LCD monitorių, galimai traktuojamų kaip pavojingos 
atliekos dėl jose esančių dujošvyčių lempučių, sudarančių tik apie 7,4 kg.  
LCD ekranų ardymo proceso metu atrinktos ir į metalinius narvelius sukrautos LCD 
apšvietimo lemputės kartu su plastikinėmis panelėmis, elektrokrautuvu bus atvežamos prie 
apsauginio darbastalio, kuriame sumontuota uždara lempučių atskyrimo nuo plastikinio 
korpuso kabina su absorbciniu filtru. 
Pagal ES direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų2, tvarkymui skirtus plokščius 
ekranus nuo 100 cm2 dydžio reikia išardyti, ekranų apšvietimo sistemas, kuriose yra 
gyvsidabrio, reikia išimti ir tvarkyti atskirai.  

 
2 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekųTekstas svarbus EEE (europa.eu)    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019
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LCD ekranų ardymo proceso metu siekiama, kad kuo daugiau lempų būtų nepažeistos, 
nesudaužomos. Šioje kabinoje bus atliekamas plastikinių laikiklių ir panelių išmontavimas ir 
nuėmimas, plėvelės nuėmimas, esant poreikiui gyvsidabrio garų nusiurbimas, lemputės 
nugnybimas. Kabinoje išmontuojami gyvsidabrio vamzdeliai ir varžtai bei smulkios dalys yra 
perkeliami į sandarias talpas (2vnt. x 120 l plastiko statinės), integruotas kabinoje. Talpoms 
užsipildžius, jos sandariai uždaromos ir laikomos joms skirtoje zonoje.  
 

 
4 pav. LCD ekranų ardymas, siekiant saugiai išmontuoti kapiliarinius vamzdelius, 

kurių sudėtyje yra gyvsidabrio 
 

PŪV metu LCD ekranų ardymui, siekiant saugiai išmontuoti kapiliarinius vamzdelius, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, bus naudojamas analogiško tipo LCD ekranų išmontavimo 
darbastalis, kurį sukūrė Vokietijos įmonė „Untha Recyclingtechnik“ GmbH. 
 

 
5 pav. Dujošvyčių lempų išmontavimo iš LCD ekranų darbastalis 

 
Vokietijos Energetikos ir aplinkos apsaugos technologijų institutas šiam įrenginiui atlikto 
tyrimą, kurio metu buvo atliekami bandymai apsauginio LCD ekranų ardymo darbastalio 
saugumui patikrinti. Tyrimo metu prie apsauginio darbastalio buvo atlikti gyvsidabrio 
matavimai LCD lempų išardymo ir smulkinimo metu, siekiant pusiau kiekybiniu būdu 
nustatyti galimą elementariojo gyvsidabrio išsiskyrimą iš apsauginio darbastalio. Matavimai 
buvo vykdomi 20 °C patalpos temperatūroje, esant 38,4-42,1 % santykinei oro drėgmei. 
Apsauginis darbastalis ardymo darbams buvo naudojamas oro cirkuliacijos režime 
(ventiliatoriaus galia pagal įrenginio aprašymą: 0,75 kW, ne daugiau kaip 250 m3/h).  
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Tyrimo metu nustatyta, , jog apsauginis darbastalis su įrengta oro valymo sistema, skirtas 
ardymo darbams, laikomas veiksmingu, apsaugant nuo gyvsidabrio garų išsiskyrimo į 
aplinką.  
UAB „Supportive Electronic Service“ įrenginyje LCD apšvietimo lemputės nebus ardomos, 
jos rankiniu būdu bus atskiriamos nuo plastikinių korpusų ir patalpinamos į sandarią 120 l 
plastikinę statinę, kuri yra integruota darbastalyje ir kuri uždaroma baigus darbus prieš 
išjungiant ventiliatorių. Taip pat darbastalyje bus integruota dar viena sandari 120 l 
plastikinė statinė varžtams ir kitoms smulkioms detalėms, susidarančioms ardymo metu, 
surinkti. Proceso metu gali būti panaudoti šie įrankiai: atsuktuvas, replės ir kt. panašaus 
pobūdžio įrankiai. Šie įrankiai išskirtinai bus naudojami tik darbastalyje. Prieš pradedant 
darbus bus paleidžiamas darbastalyje sumontuotas ventiliatorius, kuris palaikys reikalingą 
oro cirkuliacijos rėžimą jame ir sukurs oro užuolaidas ties darbastalio angomis. Darbastalyje 
vienu metu bus ardomas tik vienas plastikinis korpusas. Ardymo darbai bus pradėti tik 
įsitikinus, jog darbastalyje veikia ventiliatorius, kuris užtikrina, jog oras iš darbastalio 
nepateks į darbo aplinką pro darbastalio angas. Pabaigus darbus darbastalyje ventiliatorius 
dar veiks apie 15 minučių ir bus vykdomas siurbimo procesas. Norime akcentuoti, jog LCD 
apšvietimo lemputėse gyvsidabris yra miltelių pavidale. Patys milteliai nėra pavojingi, yra 
pavojingi gyvsidabrio garai. Kabinoje sudužus lemputei, veikiant oro cirkuliacijai oras kartu 
su gyvsidabrio dalelėmis ir garais bus filtruojamas per siera apdorotos aktyvuotos anglies 
filtrą ir tokiu būdu filtro medžiagoje gyvsidabris bus nukenksminamas - virs gyvsidabrio 
sulfitu (netoksišku, taip pat vadinamu cinoberiu). Įrenginio pajėgumas nėra ribojamas. 
Darbastalio priežiūrą atlieka apmokytas darbuotojas pagal gamintojo rekomendacijas. 
Filtras yra keičiamas, kuomet indikatorius įdėtas į skaidrų filtrą pakeičia spalvą, t.y. 
nusidažo. Kuomet oro srautas darbastalyje smarkiai sumažėja, gaunamas įspėjamasis 
signalas, tuomet yra atliekami įrangos sudedamųjų jungiamųjų (lanksčių) dalių valymo 
darbai. Filtrai bus perduodami UAB „Žalvaris“ ar analogiškai atliekų tvarkymo įmonei, kuri 
įsipareigoja šią atlieką tvarkyti kitais tvarkymo būdais nei šalinimas ar naudojimas energijai 
gauti.  
Įmonėje veiks vienas LCD ekranų ardymo darbastalis, esant didesniam poreikiui, įmonė 
svarstys būtinybę įsigyti papildomai dar vieną. Jo pajėgumas nėra ribojamas, jis konkrečiai 
priklauso nuo dirbančio darbuotojo darbo efektyvumo (našumo). Preliminariais 
skaičiavimais: viename krovinyje gali būti 672 vnt. televizorių, iš jų 70 proc. sudaro 
neveikiantys. Iš neveikiančių 50 proc. sudaro LCD televizoriai, kuriuose yra dujošvytės 
lemputės. Tai realiai viename krovinyje gali būti 235 vnt. LCD televizorių. Per dieną bus 
priimami preliminariai du kroviniai, tai bendras LCD televizorių skaičius – 470 vnt. 
Preliminarus darbastalio pajėgumas – šiuo konkrečiu atveju 470 vnt. LCD televizorių. 
Įmonėje dirbs pavojingų atliekų tvarkymo specialistai, darbuotojai bus aprūpinti 
apsauginėmis darbo priemonėmis, bus periodiškai instruktuojami apie darbą su 
tvarkomomis pavojingomis ir nepavojingomis atliekomis bei saugos ir sveikatos klausimais. 
UAB "Supportive Electronic Service" įrenginyje pavojingų atliekų, kuriose yra gyvsidabrio 
tvarkymas ir laikymas turės atitikti Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 2017/8523 
„Dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008“ (toliau - Europos 
Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 2017/852) reikalavimus, kuriame nustatytos priemonės 
ir sąlygos, susijusios su gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių, ir gyvsidabrio mišinių naudojimu, 
saugojimu ir prekyba, produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamyba, naudojimu ir 
prekyba, bei gyvsidabrio atliekų tvarkymu, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir 

 
3 Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 2017/852: L_2017137LT.01000101.xml (europa.eu)      

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0852&from=EN
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aplinkos apsaugos nuo dėl žmogaus veiklos išmetamo ir išleidžiamo gyvsidabrio bei jo 
junginių lygį. 
Visos PŪV metu susidariusios pavojingosios atliekos bus laikomos vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis, 1999 m. liepos 14 d. patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, pavojingų atliekų 
laikymo reikalavimais, ir nustatytos formos etikete paženklintose talpose iki jų išvežimo 
perdirbimui ar utilizavimui (perduodamos tai veiklai turinčioms leidimus įmonėms 
Lietuvoje arba užsienyje). Pavojingosios gyvsidabrio turinčios atliekos ir kitos susidariusios 
pavojingos elektronikos sudedamosios dalys bus perduodamos pagal sutartis į pavojingas 
atliekas tvarkančias įmones, kurios turi tam išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, ir 
yra įregistruotos Atliekų Tvarkytojų valstybiniame registre Lietuvoje arba toliau 
perduodamos tvarkyti šias atliekas tvarkančioms įmonėms užsienyje. 

✓ Nebenaudojamos EEĮ ardymo proceso metu susidariusių atliekų rūšiavimas ir 
smulkinimas.  
Iš ardymo patalpos rūšiuotos atliekos, elektroaukrautuvo pagalba bus perkeliamos į jų 
laikymo zonas, ir laikomos atskirai pagal rūšį iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams joms 
skirtose specialiose pakuotėse (taroje). Atskirta tinkama pakartotiniam naudojimui EEĮ 
testuojama ir perkeliama į laikymo zonas: į tinkamų pakartotiniam naudojimui komponentų 
laikymo zonas, netinkamos pakartotiniam naudojimui - į išrūšiuotų ir paruoštų perduoti 
atliekų tvarkytojams atliekų ir komponentų laikymo zonas „Išvežimo zona“.  
Prieš vežant atliekas į laikymo vietas atliekos bus pasveriamos ant elektrokrautuvo 
konstrukcijos sumontuotomis elektroninėmis svarstyklėmis, arba pastate esančiomis 
svarstyklėmis, kurioms atlikta metrologinė patikra ir vykdoma atliekų apskaita. 
Plastiko smulkintuvo proceso aprašymas. EEĮ  atliekų ardymo ir rūšiavimo metu iš LCD 
ekranų atliekų srauto ir nepavojingų EEĮ atliekų srauto susidarys nepavojingosios plastiko 
atliekos – ABS plastikas. Plastiko atliekų smulkinimo įranga stovės uždarose patalpose. 
Planuojama naudoti Weima ZMK 40 tipo universalų atliekų smulkintuvą arba panašių 
techninių parametrų įrenginį. Plastikas bus smulkinamas uždarame smukinimo įrenginyje, 
kurio našumas 600 - 1500 kg/val., susmulkintos medžiagos frakcijos dydis reguliuojamas 
nuo 15 – 40 mm.  Plastiko atliekos bus tiekiamos į smulkintuvą, kur bus smulkinamos iki 
smulkių įvairių frakcijų plastiko gabalėlių. Planuojama, jog per dieną vidutiniškai bus 
susmulkinama apie 4,68 tonos nepavojingųjų plastiko atliekų (kiekvienos dienos kiekiai gali 
kisti, bet neviršys maksimalaus kiekio - 6 t/dieną) arba 1200 t/metus. 
 

 
6 pav. Plastiko atliekų smulkinimas 

 
Plastiko atliekų smulkinimo procesas vyks patalpų viduje, apdorojimo procesai vyks 
sandariame elektriniame smulkinimo įrenginyje, susmulkintas plastikas yra laikomos 
sandariai užrišamuose didmaišiuose, todėl kietosios dalelės į aplinką nepateks. 
Nepavojingų plastiko atliekų smulkinimo ir laikymo metu tarša į aplinkos orą nenumatoma. 
PŪV bus vykdoma laikantis Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, 
vežant palaidas kietąsias medžiagas Nr. D1-682, nuostatų. 
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Iš smulkinimo įrenginio susmulkintas plastikas pakuojamos į specialius didelio tankio 
maišus, kurių talpa iki 1000 kg, maišai sandariai užrišami. Specialūs maišai apsaugo nuo 
medžiagų išsipylimo ir dulkėjimo. Sandariai užrišti didmaišiai/ plastiko ryšuliai pervežami į 
jų laikymo zoną. Susmulkintas plastikas laikomas jam skirtoje laikymo zonoje, ir 
perduodamas (išvežamas) atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekų tvarkytojų registre 
pagal sutartis. 

✓ Susidariusių EEĮ atliekų ir produkcijos laikymas ir išvežimas. 
Į UAB „Supportive Electronic Service“ įrenginį priimama nebenaudojama EEĮ ir susidariusios 
atliekos bei jų sudedamosios dalys bus laikomos uždaroje patalpoje, sandėliavimo 
paskirties pastate, 3500 m2 ploto zonoje, atskirtos pagal atliekų rūšis joms skirtose zonose, 
iki perdavimo tolimesniam tvarkymui šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Išrūšiuotos ir 
susidariusios nepavojingosios atliekos: juodųjų metalų ir aliuminio metalų laužo  laikymas 
numatomas veiklos pastato išorėje, lauko teritorijoje, uždaruose metaliniuose 
konteineriuose, iki perdavimo tolimesniam tvarkymui šias atliekas tvarkančioms įmonėms. 
Į įrenginį priimama nebenaudojama EEĮ ir susidariusios atliekos laikomos specialiose joms 
skirtose talpose: 

− Specialūs didelio tankio maišai (didmaišiai) plastiko atliekų (19 12 04) laikymui, maišų 
matmenys: 0,94 x 0,94 x 1,75 m; 

− 120 L sandarios talpos, skirtos dujošvyčių lempų ir kitų atliekų, kuriose yra gyvsidabrio 
(16 02 15*) laikymui; 

− 250 L sandarios talpos, skirtos plastiko (su bromu), stiklo su pavojingomis medžiagomis 
(16 02 15*) laikymui, talpų matmenys: 0,60 x 0,60 x 0,89 m; 

− Sandarios talpos, skirtos baterijų ir akumuliatorių atliekoms (20 01 33*) laikyti, talpų 
matmenys: 0,32 x 0,255 x 0,53 m;  

− Metaliniai konteineriai ūkinės veiklos metu susidarančioms dienos šviesos lempoms 
(20 01 21*) laikyti, talpų matmenys: 1,60 x 0,50 x 0,80 m. 

− Medinės dėžutės, kuriose bus laikoma nebenaudojama EEĮ ir jos sudedamosios dalys, 
tokios kaip spausdinto montažo plokštės, elektroninės plokštės (16 02 16), dėžučių 
matmenys: 0,80 x 1,20 x 0,85 m; 

− Metaliniai narveliai, kuriuose bus laikomos sudedamosios dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos EEĮ, tokios kaip instaliaciniai laidai, kabeliai, jungikliai, aliumin io su 
stiklu atliekos (16 02 16), susidariusios stiklo (19 12 05), atliekos, narvelių matmenys: 
0,94 x 0,94 x 1,75 m ir 1,2 x 1,2 x 1,6 m; 

− Medinių euro padėklai, ant kurių bus laikomos akrilo organinio stiklo (PMMA) atliekos 
(19 12 04) apsuktos pakavimo (polietileno) plėvele; 

− Metaliniai konteineriai, skirti laikyti juodųjų ir spalvotųjų metalų (19 12 02, 19 12 03) 
laikymui lauke, matmenys: 6 x 2,55 x 2,25m; 

− 0,66 m3 talpos plastikiniai konteineriai, kuriuose bus laikomos po mechaninio atliekų 
apdorojimo susidariusios nepavojingos atliekos (19 12 12); 

− Daugkartinės kartoninės ir medinės dėžės, skirtos EEĮ dalių ir komponentų bei įrankių, 
tinkamų pakartotiniam panaudojimui pakavimui ir laikymui. 

Išrūšiuotos ir susidariusios nepavojingosios atliekos: juodųjų metalų ir aliuminio metalų 
laužo  laikymas numatomas veiklos pastato išorėje, lauko teritorijoje, uždaruose 
metaliniuose konteineriuose. Iš viso lauko teritorijoje bus laikomi 4 vnt. konteinerių (2 vnt. 
bus skirti juodųjų metalų laužo laikymui ir 2 vnt. aliuminio laužo laikymui), kurių talpa – po 
28,0 m3. Konteineriai bus visiškai uždengti tentu, kurio kraštai užkabinami už konteinerių 
šonų, konteineriai bus pastatyti prie pat pastato sienos. Aplink pastatą esančioje teritorijoje 
nebus vykdoma atliekų tvarkymo veikla. 
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Visos UAB „Supportive Electronic Service“ nebenaudojamos EEĮ tvarkymo metu 
susidariusios pavojingosios atliekos bus laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo 
taisyklėmis, 1999 m. liepos 14 d. patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, pavojingų atliekų laikymo 
reikalavimais, ir nustatytos formos etikete paženklintose talpose iki jų išvežimo perdirbimui 
ar utilizavimui (perduodamos tai veiklai turinčioms leidimus įmonėms Lietuvoje arba 
užsienyje).  
Visos išrūšiuotos ir susidariusios atliekos į transportavimui skirtas priemones krautuvais 
perkeliamos kartu su jų laikymui naudojamomis pakuotėmis ir perduodamos (išvežamos) 
atliekų tvarkytojams, pagal sutartis Lietuvoje arba toliau perduodamos tvarkyti šias atliekas 
tvarkančioms įmonėms užsienyje.   
Didžioji dalis išrūšiuotų atliekų frakcijų (juodieji metalai, stiklas, plastikas, kabeliai, kiti 
metalai, LCD televizorių/monitorių elektroninės plokštės) bus parduodamos įmonėms, 
užsiimančioms tolimesniu jų panaudojimu ar perdirbimu, pvz., UAB „Inorega“ ir kt. Kita 
dalis atliekų (pavojingosios atliekos ir kitos elektronikos sudedamosios dalys) bus 
perduodamos pagal sutartis į pavojingas atliekas tvarkančias įmones, kurios turi tam 
išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, ir yra įregistruotos Atliekų Tvarkytojų 
valstybiniame registre Lietuvoje arba toliau perduodamos tvarkyti šias atliekas 
tvarkančioms įmonėms užsienyje, pvz., UAB „Toksika“, Supportive Recycling GmbH ir kt.  
Kelios sutartys ir ketinimo protokolai pateikti 13 priede „Komercinė gamybinė paslaptis“. 

UAB "Supportive Electronic Service" veikloje visos surenkamos ir veiklos metu susidariusios 
atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 
Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais šią veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir 
apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų 
tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. 
įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“. 

Surinktų ar susidariusių atliekų kiekiai bus apskaitomi atliekų tvarkymo apskaitos žurnale 
elektroninėje sistemoje – GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė 
sistema), atliekami visi privalomi veiksmai dėl atliekų vežimo lydraščių rengimo, formavimo, 
tvirtinimo, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 
nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu 
Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 
patvirtinimo“. 

Darbo režimas: 
✓ Darbo dienų skaičius metuose – 251;  
✓ Darbo laikas – 800 – 1700. 
✓ Darbuotojų skaičius – iki 50 darbuotojų. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė 
 

3.4.1 lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2022 m. II ketv. 

2. Taršos leidimo gavimas 2022 m. II ketv. 

3.  Eksploatacijos pradžia 2022 m. II-III ketv. 
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Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

4. Eksploatacijos trukmė Neterminuota 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar 
kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 
Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymo etape, kaip atskiras dokumentas. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai 
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 
apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo objektams skirtoje 

teritorijoje, aplinkinėje teritorijoje vyrauja pramonės ir sandėliavimo, komercinės, susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, toliau gyvenamosios paskirties teritorijos. 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvios vietos nenagrinėjamos. Vietos pasirinkimą 
planuojamai ūkinei veiklai lemia: 

✓ pakankamas plotas bei tinkantis pagal paskirtį pastatas planuojamos įmonės veiklai 
vystyti; 

✓ esamas užstatymas, kurio panaudojimas atsižvelgiant į subalansuotos plėtros 
principus yra labiau priimtinas negu biosistemos ardymas naujoje vietoje; 

✓ esama, PŪV tinkama, inžinierinių tinklų infrastruktūra; 
✓ geras kelių tinklas, patogus susisiekimas; 
✓ artimoje vietovės, kurioje bus vykdoma PŪV, aplinkoje yra komercinės paskirties 

teritorijos, žemės ūkio paskirties teritorijos, nuo viešosios paskirties pastatų (ugdymo 
ir sveiktos įstaigų) nutolusi pakankamu atstumu;  

✓ ūkinė veikla planuojama pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijoje, todėl 
teritorijoje veiklos pobūdis nesikeis. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje yra įrengta reikalinga inžinerinė infrastruktūra:  
✓ Gėlo vandens gavybos gręžinys Nr. 71395; 
✓ Priešgaisrinis vandentiekio tinklas: vidaus gaisrų gesinimo priešgaisrinė siurblinė, lauko ir 

vidaus gaisrų gesinimo rezervuarai ir kūdros, požeminiai priešgaisriniai rezervuarai; 
✓ Buitinių nuotekų šalinimo ir valymo įrenginiai bei tinklai; 
✓ Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, kontroliniai šuliniai ir valymo įrenginiai, paviršinių 

lietaus nuotekų filtracinė kūdra; 
✓ Teritorija padengta kieta asfalto danga; 
✓ Lengvųjų ir krovininių automobilių stovėjimo aikštelės ir judėjimo keliai; 
✓ Tvora aplink visą teritorijos perimetrą.  
Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 2E3S_1 Žemės naudojimo 

ir apsaugos reglamentų (Sprendinių konkretizavimo) brėžiniu, nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į M1 indekso zoną – miškų ūkio žemės 

vyraujančios paskirties, su žemės ūkio paskirties žemės mozaika ir rekreaciniu potencialu: 
m(M)rzcgR. Tausojantis ir intensyvus miškų ūkis, ekstensyvi priemiestinė rekreacija, 
tausojantis žemės ūkis, konservacija, kaimo gyvenviečių renovacija su intensyvios 
rekreacijos objektais; 
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7 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2E3S_1 Žemės 

naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio (inf. šaltinis – https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt) 
 

➢ Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Bendrojo plano II etapo 3 stadijos sprendinių 
konkretizavimu, teritorijų naudojimo reglamentų lentelėje, pateiktu Žemės naudojimo 
reglamentu: M1 zonų Kitos paskirties žemė plečiama renovuojamose kaimų 
gyvenvietėse. Jos gali būti išplėstos bemiškėse žemėse 1 - 5 % kaimo teritorijos. Kitos 
paskirties (užstatomų sklypų) žemės naudojimo būdai: 

✓ Rekreaciniams sklypams. 
✓ Gyvenamiesiems sklypams (mažaaukščių gyvenamųjų namų) 
✓ Sandėliavimo objektų sklypams. 
✓ Komercinių objektų sklypams. 
✓ Inžinerinės infrastruktūros sklypams. 
✓ Bendro naudojimo sklypams 

M1 zonų kaimo gyvenvietės plėtojamos ne miško žemėje yra palankiausioje aplinkoje 
kaimo turizmo plėtrai, tiek žemės ūkio paskirties, tiek ir kitos paskirties žemėje. 
Inžineriniai tinklai lokalūs.  

➢ Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla nepatenka į saugomas, miško, rekreacines 

teritorijas, taip pat į teritorijas, kuriose nerekomenduojama tokio pobūdžio plėtra. Žemės 

sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. PŪV 

planuojama vykdyti Sandėliavimo paskirties pastato uždarose patalpose. Pagal anksčiau 

pateiktą informaciją, remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Bendrojo plano II etapo 3 

stadijos sprendinių konkretizavimu M1 zonų Kitos paskirties (užstatomų sklypų) vienas iš 

žemės naudojimo būdų - Sandėliavimo objektų sklypams. Taigi PŪV neprieštarauja 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nes PŪV bus 

https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/
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vykdoma M1 zonoje – Kitos paskirties žemėje ir nedarys neigiamo poveikio esamoms ir 

planuojamoms gyvenvietėms. 

Atsižvelgiant į patvirtintus ir galiojančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius, taip pat remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 
Specialiojo plano sprendiniais (8 pav.), planuojama ūkinė veikla numatoma esamų ir planuojamų 
gyvenamųjų vietovių (U1) tvarkymo zonoje. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 
kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 
sprendimu Nr. T3-571, patikslintą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, 
patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 planuojamose 
U1 kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėse galima planuoti ir U2 (planuojamų gamybos ir sandėlių) 
teritorijas, jeigu jos nedarys neigiamo poveikio esamoms ir planuojamoms gyvenvietėms. 

 

 
8 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio Specialiojo plano 

sprendinių brėžinio ( inf. šaltinis – https://www.vrsa.lt/) 
Planuojama ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje nesukels neigiamų pasekmių esamoms ir 

planuojamoms gyvenamosioms teritorijoms bei žmonių sveikatai, nes: 
➢ planuojama ūkinė veikla bus vykdoma įmonės, kuri turi technologines žinias ir patirtį 

šioje srityje. Įmonės dukterinės įmonės veiklą vykdo ir yra tarp lyderiaujančių įmonių 
nebenaudojamos EEĮ apdorojime Vakarų ir Skandinavijos šalyse; 

➢ bus vykdoma žemės sklype, kurio unikalus Nr. unik.nr. 4400-5210-0251, pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorija; 

https://www.vrsa.lt/
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➢ bus vykdoma pastatytame ir valstybinėms institucijoms priduotame UAB 
„Transekspedicija Invest“ Logistikos centro C korpuse; 

➢ vadovaujantis portalo www.regia.lt pateiktais oficialiais duomenis, planuojamos 
ūkinės veiklos teritorija nesiriboja su gyvenamosios paskirties teritorijomis, nes greta 
yra komercinės paskirties teritorijos (adresas: Gandrų g. 38, 40, 42, 44 ir 45, Galinės 
k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.), priklausančios UAB „Transekspedicija Invest“, 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai (adresas: Gandrų g. 50 ir 31, Galinės k., Avižienių 
sen., Vilniaus r. sav.). Ateityje UAB „Transekspedicija Invest“ žemės sklypuose, adresu 
Gandrų g. 38, 40, 42 ir 44, Galinės k. Avižienių sen., Vilniaus r. sav., planuoja vykdyti 
veiklos plėtrą ir pastatyti komercinės paskirties pastatus. Iki artimiausios esamos ar 
suplanuotos gyvenamosios paskirties teritorijos išlaikomas 150-180 m atstumas; 

➢ specialūs reikalavimai, dėl kurių atsirastų būtinybė pastatyti/įrengti papildomus 
statinius ar inžinerinius įrenginius, planuojamai ūkinei veiklai netaikomi. Papildomi 
statybos ir griovimo darbai teritorijoje nebus vykdomi; 

➢ planuojama ūkinė veikla bus išskirtinai vykdoma tik sandėliavimo paskirties pastato 
uždarose patalpose. Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos 
komponentų iškrovimo, pakrovimo, tvarkymo ir laikymo veikla bus vykdoma pastato 
viduje; 

➢ transportas į nagrinėjamą teritoriją atvyks per naujai atskirame sklype įrengtą 
įvažiavimą/išvažiavimą. Bus išvengta transporto priemonių judėjimo keliais, 
besiribojančiais su Galinės kaimo gyvenamosios paskirties žemės sklypais. 
Privažiavimas prie C korpuso numatytas vidiniame korpuso kieme; 

➢ planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojamasi esamomis, naujai įrengtomis 
inžinerinėmis komunikacijomis, už jų tinkamą funkcionavimą, savalaikį ir kvalifikuotą 
aptarnavimą bei priežiūrą bus atsakinga UAB „Transekspedicija Invest“; 

➢ vanduo technologiniame procese nebus naudojamas, gamybinės nuotekos 
nesusidarys; 

➢ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nagrinėjamoje planuojamos ūkinės veiklos 
teritorijoje nebus. Dujošvyčių lempučių iš LCD ekranų išmontavimo darbai ir plastiko 
smulkinimas bus vykdomi uždaruose įrenginiuose, neturinčiuose sąlyčio nei su darbo 
aplinkos, nei su gyvenamosios aplinkos oru. Per dieną į nagrinėjamą teritoriją atvyks 
iki 6 sunkiasvorių ir 30 lengvųjų transporto priemonių. Šio transporto priemonių 
srauto išmetamų aplinkos oro teršalų kiekis nedarys reikšmingo poveikio aplinkos oro 
kokybei nei nagrinėjamoje teritorijoje, nei artimiausiose gyvenamosiose teritorijose, 
bus vietinio pobūdžio;  

➢ planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamiems teršalams iš mobilių 
taršos šaltinių nėra nustatyta kvapo slenksčio vertė, veiklos metu nebus naudojamos 
medžiagos ir produktai turintys kvapo pajutimo slenkstį, todėl kvapai neišsiskirs. 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma nepažeidžiant LR sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytų 
reikalavimų; 

➢ planuojamos ūkinė veiklos sukeliamas triukšmo lygis netgi ties išorinėmis PŪV 
patalpų sienomis neviršys reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, 
jų dalis ir gyvenamąsias vietoves; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis 
kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir suplanuotos gretimybės, teritorijos, 
kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos 
saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos 
sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą 
ir įregistravimą, kita svarbi informacija 

UAB "Supportive Electronic Service" nebenaudojamos EEĮ ir jos komponentų paruošimo 
pakartotiniam naudojimui veiklą planuoja vykdyti 7,4417 ha žemės sklypo dalyje, baigiamo statyti 
Logistikos centro sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. 4400-5546-0476, pirmojo 
aukšto patalpose, adresu Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Žemės sklypo 
kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4174/0300:850 Riešės k.v., unikalus numeris: 
4400-5210-0251. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. 

Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV),  ir visi jame esantys pastatai 
bei statiniai nuosavybės teise priklauso UAB „Transekspedicija Invest“. 

Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) bus vykdoma iš UAB „Transekspedicija Invest“ 
nuomojamose patalpose, kurių plotas – 3500 m2 ir kurios bus įrengtos šiuo metu statomame 
sandėliavimo paskirties pastate – Logistikos centre. 

Objekto vieta pateikta 9 pav., situacijos schema su gretimybėmis pateikta 1 priede. 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 2 priede. 
  

 
9 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 
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UAB "Supportive Electronic Service" planuojamai ūkinei veiklai sklype (unikalus Nr. 4400-

5210-0251) numatoma naudoti: 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje I aukšte 

esančias 3500,0 m2 ploto sandėlio patalpas; 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje II aukšte 

esančias 162,0 m2 ploto buitines patalpas; 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje III aukšte 

esančias 219,0 m2 ploto biuro patalpas; 
- 100,0 m2 ploto lauko aikštelę (su asfalto danga), greta sandėliavimo paskirties pastato, 

kurioje bus laikomi 4 uždari konteineriai, skirti nepavojingų metalo laužo atliekų laikymui;   
- 30 parkavimo vietų lengvųjų transporto priemonių, kuriomis į teritoriją atvyks personalas 

ir lankytojai, stovėjimo aikštelėje.  
Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Gandrų g. 34, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. 

sav., nuo PŪV objekto nutolęs per ~0,180 km į rytus. Žemės sklypo, esančio adresu Gandrų g. 31 
daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas: kiti žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai. Sklype (Gandrų g. 31) yra gyvenamosios paskirties pastatas - ūkininko 
sodyba (gyvenamoji aplinka ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų sklypo ribose).  

Pagal Teritorijų planavimo dokumentų registro (www.tpdr.lt) duomenis, artimiausios 
suplanuotos gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusios apie ~150 m į 
šiaurės vakarų, bei ~330 m į rytų puses. Artimiausių gyvenamųjų teritorijų situacijos schema 
pateikta 10 paveiksle. 
 

 
10 pav. Artimiausių gyvenamųjų teritorijų situacijos schema 
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Remiantis portalo Regia duomenimis, buvo atlikta artimiausių PŪV žemės sklypų analizė, kuri 
pateikiama žemiau: 

Sklypo unikalus 
numeris 

Adresas Plotas, ha Daikto 
pagrindinė 
naudojimo 

paskirtis 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

4400-2391-8514 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 50 

6,7480 Kita Komercinės 
paskirties objektų 

teritorijos 

4400-1294-7461 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 38 

0,9461 Kita Komercinės 
paskirties objektų 

teritorijos 

4400-0970-2678 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 44 

0,1470 Kita Komercinės 
paskirties objektų 

teritorijos 

4400-0994-3162 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 42 

0,1512 Kita Komercinės 
paskirties objektų 

teritorijos 

4400-1001-7680 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 40 

0,2983 Kita Komercinės 
paskirties objektų 

teritorijos 

4400-2522-8575 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 30 

0,2055 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-8553 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 32 

0,2160 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-8653 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k. 

0,2500 Kita Bendrojo naudojimo 
(miestų, miestelių ir 

kaimų ar savivaldybių 
bendrojo naudojimo) 

teritorijos 

4400-2522-6037 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 24 

0,2300 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-5894 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 26 

0,2085 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-4964 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 28 

0,2185 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-0600-7425 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 37 

0,1700 Kita Gyvenamosios 
teritorijos 

4400-0236-8585 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 45 

0,2800 Kita Gyvenamosios 
teritorijos 

4174-0300-0028 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 31 

7,4700 Žemės ūkio Kiti žemės ūkio 
paskirties žemės 

sklypai 

4400-2522-8531 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 34 

0,2500 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-8497 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 36 

0,2555 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-2522-3378 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 18 

0,2055 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla, 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.       31  

Sklypo unikalus 
numeris 

Adresas Plotas, ha Daikto 
pagrindinė 
naudojimo 

paskirtis 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

4400-4513-2425 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 29 

0,1010 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

4400-4512-8489 Vilniaus r. sav., Avižienių sen., 
Galinės k., Gandrų g. 25A 

0,1002 Kita Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 

teritorijos 

 

 
11 pav. Artimiausių PŪV žemės sklypų lokacija 

Vadovaujantis regia.lt pateiktais duomenis, matome, kad planuojamos ūkinės veiklos 
teritorija nesiriboja su gyvenamosios paskirties teritorijomis, nes greta yra komercinės paskirties 
teritorijos (adresas: Gandrų g. 38, 40, 42, 44 ir 45, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.), 
priklausančios UAB „Transekspedicija Invest“, žemės ūkio paskirties žemės sklypai (adresas: 
Gandrų g. 50 ir 31, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.). Iki artimiausios gyvenamosios 
paskirties teritorijos išlaikomas 150-180 m atstumas. 

Artima planuojamos ūkinės veiklos teritorija nėra tankiai apgyvendinta, tankiau apgyventa 
teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi per ~450 m rytų kryptimi. Artimoje PŪV 
teritorijos aplinkoje visuomeninės paskirties pastatų nėra. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo objektams skirtoje 
teritorijoje, aplinkinėje teritorijoje vyrauja pramonės ir sandėliavimo, komercinės, susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, toliau gyvenamosios paskirties teritorijos. 

Artimoje ūkinės veiklos teritorijoje visuomeninės paskirties pastatų nėra. 
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka ir nesiriboja su vandenvietėmis  bei 

vandenviečių apsaugos zonomis.  
Planuojamos vykdyti veiklos artimoje aplinkoje saugomų teritorijų nėra, teritorija nesiriboja 

ir nekerta ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausios saugomos teritorijos, 
Raudonosios balos telmologinis draustinis (identifikavimo kodas – 0210900000019) ir Vanaginės 
geomorfologinis draustinis (identifikavimo kodas – 0210200000036), nuo planuojamos ūkinės 
veiklos teritorijos nutolusios atitinkamai per ~5,5 km į šiaurės rytus ir ~6,0 km į pietryčius. 
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Ūkinės veiklos vykdymas neprieštaraus galiojančioms specialiosioms žemės naudojimo 
sąlygoms. 

Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama 
ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma panašaus pobūdžio veikla. 
Nenumatoma, kad planuojama ūkinė veikla tiesiogiai sąlygotų naujų ūkinių veiklų plėtrą gretimose  
teritorijose. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklypo ribose, uždarose sandėliavimo 
paskirties naujai pastatyto pastato patalpose. PŪV reikšmingos įtakos kitoms vykdomos ar 
planuojamoms vykdyti ūkinėms veikloms nedarys.  

Sklypas, kuriame vykdoma ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės, nėra valstybinių 

rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonų ar juostų ir kitų saugomų 

teritorijų. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra. 

  
Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 
Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – 

Įsatymo) 2 priedo 51.1 punktu, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
apdorojimo veiklai nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 50 m. 

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
veiklos teritorijos išorinių ribų) patenka 7 žemės sklypai, dauguma jų UAB „Transekspedicija Invest“ 
priklausančioje teritorijoje esantys bendro naudojimo bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų paskirties 
sklypai. Tolesnių į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną patenkančių sklypų pagrindinė 
naudojimo paskirtis – Kita ir žemės ūkio paskirties. Į normatyvinės SAZ ribas (50 m), kai poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų atliekamas, gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, 
visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. Žemės sklypai, patenkantys į normatyvinę 
sanitarinę apsaugos zoną, pateikti 12 paveiksle.  

 

 
12 pav. Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkantys žemės sklypai  
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 

įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu 
nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
planuojamą ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su planuojamos ūkinės veiklos patalpų išorinėmis ribomis, 
taip pat apima atliekų konteinerių laikymo aikštelę ir transporto priemonių iškrovimo rampas, 
įrengtas greta pastato. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3710 m2. Rekomenduojamos sanitarinės 
apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir 
gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

 
4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko kopija) 

 
Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, ir visi jame esantys pastatai ir statiniai  

nuosavybės teise priklauso UAB „Transekspedicija Invest“. Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 4174/0300:850 Riešės k.v., unikalus numeris: 4400-5210-0251. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorija. Žemės sklypo plotas - 7,4417 ha. Užstatyta teritorija - 7,4417 ha. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
➢ Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). 

Plotas – 2,0495 ha; 
➢ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas – 0,0668 ha; 
➢ Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas – 1,0250 ha.   
UAB "Supportive Electronic Service" planuojamai ūkinei veiklai sklype (unikalus Nr. 4400-

5210-0251) numatoma naudoti: 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje I aukšte 

esančias 3500,0 m2 ploto sandėlio patalpas; 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje II aukšte 

esančias 162,0 m2 ploto buitines patalpas; 
- sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto Nr.4400-5546-0476) viduje III aukšte 

esančias 219,0 m2 ploto biuro patalpas; 
- 100,0 m2 ploto lauko aikštelę (su asfalto danga), greta sandėliavimo paskirties pastato, 

kurioje bus laikomi 4 uždari konteineriai, skirti nepavojingų metalo laužo atliekų laikymui;   
- 30 parkavimo vietų lengvųjų transporto priemonių, kuriomis į teritoriją atvyks personalas 

ir lankytojai, stovėjimo aikštelėje.  
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Nekilnojamo turto registro centro centrinio banko išrašo kopija pateikta 2 priede.   

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, 
valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, 
privažiavimo keliai ir kt.) 

Energijos tiekimas 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojama elektros energija. Numatomas 

preliminarus metinis elektros energijos poreikis – 300 MWh. 
Elektros energijos suvartojimo, šiluminės energijos ar kitų energijos resursų, vandens 

suvartojimo bei nuotekų šalinimo išlaidas Nuomininkas kompensuoja pagal bendrus pastato 
apskaitos prietaisų rodmenis, proporcingai pagal šioje Sutartyje Nuomininko nuomojamų patalpų 
plotą. Jeigu Nuomininko pagal šią sutartį nuomojamoms patalpoms ar atskirai šių patalpų daliai 
yra įrengiami atskiri apskaitos prietaisai, už atitinkamą energijos išteklių suvartojimą 
nuomojamose patalpose ar jų dalyje, bus atsiskaitoma pagal atskiro apskaitos prietaiso rodmenis. 

 
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas. 
Vandens tiekimas 
Planuojamoje veikloje vanduo darbuotojų buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš teritorijoje 

įrengto gėlo vandens gavybos gręžinio Nr. 71395. Šių tinklų priežiūrą/eksploataciją vykdo UAB 
„Transekspedicija Invest“. Vandens apskaita bus vykdoma pagal įrengiamus vandens apskaitos 
prietaisų rodmenis. 

Buitinės nuotekos 
UAB "Supportive Electronic Service" EEĮ atliekų tvarkymo veiklos metu susidarys bendros 

ūkio-buities (buitinės) nuotekos, kurios bus išvalomos UAB „Transekspedicija Invest“ teritorijoje 
eksploatuojamose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos 
į aplinką (infiltracinį lauką ir į infiltracinius šulinius). Šių tinklų priežiūrą/eksploataciją vykdo UAB 
„Transekspedicija Invest“. Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal įrengiamų vandens 
apskaitos prietaisų rodmenis. UAB "Supportive Electronic Service" pati nevykdys nuotekų 
tvarkymo ir šalinimo įrenginių priežiūros darbų, todėl už buitinių nuotekų valymo įrenginių 
priežiūros metu susidarančių atliekų tvarkymą bus atsakinga UAB „Transekpedicija Invest“. 
Nuotekų šalinimo, priežiūros ir tvarkymo išlaidas, pagal negyvenamųjų patalpų Nuomos sutartį, 
kompensuos UAB „Supportive Electronic Service“ Nuomotojui pagal praėjusio mėnesio bendrus 
pastato apskaitos prietaisų parodymus, proporcingai pagal nuomojamų patalpų plotą.  

UAB "Supportive Electronic Service" planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas 
preliminarus metinis buitinių nuotekų kiekis  – 151,0 m3.  

Remiantis 2019 m. Atrankos dėl PAV Informacija, UAB „Transekspedicija Invest“ teritorijoje 
numatyti dveji buitinių nuotekų valymo įrenginiai, apskaičiuotas ir įvertintas metinis ir paros 
buitinių nuotekų susidarymas, tenkantis kiekvienam valymo įrenginiui iš logistikos centro 
pastatuose buitinėms reikmėms eksploatuojamų praustuvių, dušų, tualetų. Iš pastato, kurio 
nuomojamose patalpose planuojama UAB "Supportive Electronic Service" veikla, nuotekos bus 
suvedamos į antrus buitinių nuotekų valymo įrenginius. Į šiuos įrenginius suvedamos buitinės 
nuotekos iš dviejų logistikos centro pastatų (1b ir 03). 2019 m. Atrankos Informacijoje nurodoma, 
jog iš šių dviejų pastatų susidarys vidutiniškai 2434 m3/metus ir 6,65 m3/parą buitinių nuotekų. 
Buitinių nuotekų (Nr.2) valymo įrenginių bendras našumas – 6,84  m3/parą. Biologiniuose valymo 
įrenginiuose Nr. 2 išvalytos buitinės nuotekos išleidžiamos į teritorijoje esančius infiltracinius 
šulinius.  

UAB „Transekspedicija Invest“ būdama atsakinga už šių tinklų tinkamą eksploataciją bei 
tinkamą funkcionavimą, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat ir už savalaikį ir 
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kvalifikuotą jų aptarnavimą bei priežiūrą, pagal sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, 
išnuomodama patalpas  UAB "Supportive Electronic Service" veiklai, įvertinto EEĮ atliekų tvarkymo 
veiklos metu numatomą preliminarų metinį buitinių nuotekų kiekio susidarymą. Bendras (antrų) 
buitinių nuotekų valymo įrenginių našumas yra pakankamas tvarkyti (išvalyti) į gamtinę aplinką 
išleidžiamų buitinių nuotekų kiekį.  UAB „Transekspedicija Invest“ eksploatuojamose biologiniuose 
nuotekų valymo įrenginiuose išvalytų ir į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas 
neviršys Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. 
gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 “Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ naujausios 
redakcijos bendrųjų reikalavimų ir nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką 
išleidžiamoms nuotekoms. 

Gamybinės nuotekos 
UAB "Supportive Electronic Service" EEĮ atliekų tvarkymo veiklos metu vanduo 

technologiniame procese nebus naudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys. PŪV metu 
teršalų ir pavojingų medžiagų išsiskyrimas į aplinką nenumatomas nes:  

➢ EEĮ atliekų tvarkymo procesai vyks uždarose patalpose;   
➢ Nebenaudojama EEĮ bus ardoma ant specialių stalų;  
➢ priimamos ir susidariusios EEĮ atliekos laikomos specialiose tarose pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklėse Nr.217 nurodytus reikalavimus;  
➢ plastiko atliekų smulkinimo procesai vyks uždarame įrenginyje; 
➢ pavojingų atliekų turinčių gyvsidabrio - dujošvyčio lempų išmontavimas vyks uždaroje 

kameroje, kurioje gyvsidabrio garai absorbuojami specialiuose 100% išvalymo 
efektyvumo filtruose su siera padengtuose aktyvuotos anglies granulių užpildu. Šios 
kameros priežiūros darbų metu, apmokyti darbuotojai kruopščiai išvalys įrenginį. 
Medžiagų likučiai bus surinkti į tam skirtas specialias sandarias talpas ir ant patalpų 
grindų nepateks, todėl plaunant patalpų grindis, gyvsidabrio likučių paplavų 
nuotekose susidarymas nenumatomas. Kameros filtrai su gyvsidabrio atliekomis, o 
taip pat ir po įrenginio priežiūros (valymo) susidarę pavojingų atliekų likučiai bei 
šluostės, užterštos pavojingomis medžiagomis, bus perduodamos pavojingas atliekas 
tvarkančioms įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pagal 
sutartis Lietuvoje arba toliau perduodamos tvarkyti šias atliekas tvarkančioms 
įmonėms užsienyje; 

➢ EEĮ atliekų laikymo ir apdorojimo vietose bus įrengta skysčiams, valymo ir 
nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta spec. 
betono danga, bus numatytos išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir 
kitos), dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės. Panaudoti 
sorbentai bus tvarkingai surenkami ir perduodami (išvežami) atliekų tvarkytojams, 
registruotiems atliekų tvarkytojų registre pagal sutartis. 

➢ Įmonės direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi už darbų vykdymo saugą ir tvarką 
apmokyti darbuotojai nuolat tikrins ir prižiūrės EEĮ atliekų tvarkymo įrenginyje 
vykdomus procesus.   

Atsižvelgiant į 2019 m. Atrankoje nurodytą Informaciją, UAB „Transekspedicija Invest“ 
priklausančiuose pastatuose, gamybinės nuotekos susidarys plaunant sandėlių grindis. Šioms 
susidariusioms nuotekoms surinkti teritorijoje prie kiekvieno pastato (sandėlio) įrengiami specialūs 
3 vnt. po 6 m3 talpos požeminiai rezervuarai. Gamybinių (grindų valymo nuotekų) vidutiniškai 
susidarys apie 54,8 m3/metus. Šios nuotekos iš rezervuarų bus išvežamos UAB „Transekspedicija 
Invest“ sudarius sutartį su UAB „Vidurys“. UAB "Supportive Electronic Service" pati nevykdys 
sandėlio patalpų bendrų priežiūros darbų ir nenaudos požeminių rezervuarų, sandėlio grindų 
valymo darbus atliks UAB „Transekspedicija Invest“.  
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EEĮ tvarkymo metu gamybinės nuotekos nesusidarys, ir įrenginyje susidariusias pavojingas ir 
nepavojingas atliekas ir medžiagas apskaitys ir perduos atliekas tvarkančioms įmonėms, kurios turi 
tam išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, ir yra įregistruotos Atliekų Tvarkytojų 
valstybiniame registre, pagal sutartis. 

Paviršinės nuotekos 
Visi žemės sklype esantys paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos tinklai priklauso UAB 

„Transekspedicija Invest“. UAB „Transekspedicija Invest“ yra atsakinga už šių tinklų tinkamą 
eksploataciją bei tinkamą funkcionavimą, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat ir už 
savalaikį ir kvalifikuotą jų aptarnavimą bei jų priežiūrą. Paviršinių nuotekų tvarkymas teritorijoje 
įvertintas ir bus vykdomas pagal 2019 m. Atrankos Informacijoje pateiktus duomenis. 

UAB "Supportive Electronic Service" EEĮ atliekų tvarkymo veiklą vykdys pastato viduje, o 
atliekų tvarkymo metu susidariusių nepavojingų atliekų – juodųjų metalų laužo ir aliuminio laikymą 
numato pastato išorėje, ant vandeniui nelaidžios dangos (asfaltuotoje teritorijoje). Juodųjų metalų 
ir aliuminio metalų laužo  laikymas numatomas veiklos pastato išorėje, lauko teritorijoje, 
uždaruose metaliniuose konteineriuose. Iš viso lauko teritorijoje 100 m2 ploto zonoje bus laikomi 
4 vnt. konteinerių, kurių talpa – po 28,0 m3. Konteineriai bus visiškai uždengti tentu, kurio kraštai 
užkabinami už konteinerių šonų, konteineriai bus pastatyti prie pat pastato sienos. Nuo šios 
teritorijos, kurioje bus laikomos metalų laužo atliekos, paviršinės nuotekos, kaip ir nuo visų aplink  
pastatą esančių kietų dangų, bus surenkamos į teritorijoje įrengtą paviršinių nuotekų sistemą ir 
nuvedamos į UAB „Transekspedicija Invest“ priklausančius paviršinių nuotekų valymo įrenginius 
(Nr.2). 

Remiantis 2019 m. Atrankos informacija, nuo visų teritorijoje įrengiamų kietųjų dangų 
surenkamos paviršinės nuotekos bus nuvedamos į paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą, ir išvalytos 
nuotekų valymo įrenginiuose iki nustatytų normų, išleidžiamos į teritorijoje esančias infiltracines 
talpas bei infiltracinį lauką. 

Nuo kietų dangų į pirmą naftos gaudyklę (Nr.1) paviršinių nuotekų susidarys 3136,1 
m3/metus, 8,6 m3/parą. Valymo įrenginiuose Nr. 1 išvalytos paviršinės nuotekos išleidžiamos į 
teritorijoje esantį infiltracinį lauką. Nuo kietų dangų į antrą naftos gaudyklę (Nr.2) vidutiniškai 
paviršinių nuotekų susidarys 4758,2 m3/ metus, 13,0 m3/parą. Valymo įrenginiuose Nr. 2 išvalytos 
paviršinės nuotekos išleidžiamos į teritorijoje esančią infiltracinę talpą.  

Nuo teritorijoje esančių pastatų stogų numatytas atskiras išorinis lietaus nuotekų nuvedimas. 
Švarios paviršinės nuotekos, lietvamzdžiais surinktos nuo teritorijoje esančių pastatų stogų, atskira 
sistema nevalytos išleidžiamos į teritorijoje esančią infiltracinę talpą. Nuo pastatų stogų švarių 
paviršinių nuotekų susidarys 3741,6 m3/metus, 10,3 m3/parą. 

Valytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 
m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
patvirtintų vidutinių metinių ir momentinių ribinių užterštumo dydžių: 

• SM – vidutinė metinė koncentracija neviršys 30 mg/l, didžiausia momentinė 
koncentracija neviršys 50 mg/l; 

• BDS7 – didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l, vidutinė metinė koncentracija 
nenustatoma;  

• Naftos produktai (NP) – vidutinė metinė koncentracija neviršys 5 mg/l, didžiausia 
momentinė koncentracija neviršys 7 mg/l. 

 UAB "Supportive Electronic Service" pati nevykdys paviršinių nuotekų sistemos priežiūros 
darbų, todėl už paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūros metu susidariusių atliekų tvarkymą 
bus atsakinga UAB „Transekpedicija Invest“. Paviršinių nuotekų įrenginių priežiūros ir tvarkymo 
išlaidas,  UAB "Supportive Electronic Service" kompensuos Nuomotojui pagal praėjusio mėnesio 
patirtas Nuomotojo išlaidas paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūrai, proporcingai pagal 
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nuomojamų patalpų plotą. Visa teritorijoje esanti buitinių ir paviršinių nuotekų infrastruktūra: 
nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistema, valymo įrenginiai eksploatuojami ir prižiūrimi UAB 
„Transekspedicija Invest“. 

 
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. 
UAB "Supportive Electronic Service" įrenginyje bus vykdomas nebenaudojamos EEĮ 

paruošimas pakartotiniam naudojimui: rūšiuojama, atskiriant dar tinkamą pakartotiniam 
naudojimui EEĮ, ardymas (rankiniu būdu), atskiriant sudedamąsias dalis, elektronines plokštes, 
metalus, spalvotuosius metalus, plastiko dalis, stiklines dalis, vykdomas dujošvyčių lempų 
išmontavimas specialiame išmontavimo darbastalyje. Taip pat bus vykdomas nepavojingų plastiko 
atliekų (akrilnitrilo butadieno stireno polimero (toliau - ABS plastiko), smulkinimas, bei atliekų 
laikymas. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Iš 
priimamų EEĮ atliekų srauto, technologinių procesu metu bus atskiriamos pavojingos atliekos, 
tokios kaip plastiko su bromu, baterijos ir akumuliatoriai, stiklo atliekos su pavojingomis 
medžiagomis, dujošvytės lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio.  

UAB "Supportive Electronic Service" įrenginyje pavojingų atliekų, kuriose yra gyvsidabrio 
tvarkymas ir laikymas turės atitikti Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 2017/8524 „Dėl 
gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008“ (toliau - Europos Sąjungos 
Tarybos reglamento Nr. 2017/852) reikalavimus, kuriame nustatytos priemonės ir sąlygos, 
susijusios su gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių, ir gyvsidabrio mišinių naudojimu, saugojimu ir 
prekyba, produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamyba, naudojimu ir prekyba, bei gyvsidabrio 
atliekų tvarkymu, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo dėl žmogaus 
veiklos išmetamo ir išleidžiamo gyvsidabrio bei jo junginių lygį.  

Nebenaudojama EEĮ į veiklavietę bus pristatoma iš įmonei žinomų EEĮ atliekų tvarkytojų, 
įmonės partnerių, pagal iš anksto sudarytas sutartis iš Lietuvos ir kitų ES šalių. Nebenaudojama EEĮ 
į veiklavietę bus pristatoma pagal rūšį, jai skirtose specialiose talpose (pakuotėje). Ji turės lydinčius 
dokumentus, pagal kuriuos galima atsekti atliekų gamintoją (-ojus) arba jų siuntėją. UAB 
"Supportive Electronic Service" planuojamos ūkinės veiklos metu technologinio proceso metu 
gyvsidabris ar jo junginiai naudojami nebus. Kiekvieno LCD ekrano foninio apšvietimo dujošvytėse 
lempose yra maždaug 10 - 20 mg gyvsidabrio. EEĮ rūšiavimo metu (po atskyrimo) susidariusių 
pavojingų atliekų – dujošvyčių lempų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio tolesnis išmontavimas vyks 
prie apsauginio darbastalio, kurio konstrukcija suprojektuota taip, kad būtų išvengta gyvsidabrio 
garų išsiskyrimo į aplinką. Įmonė negamins produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ar kitų 
pavojingų medžiagų ar mišinių, neapdoros ir nešalins gyvsidabrio atliekų. Dujošvyčių lempų 
išmontavimo metu susidariusios pavojingos dujošvyčių lempų ir kitos atliekos, kuriose yra 
gyvsidabrio (išmontuotos iš EEĮ atliekų dalys)  tiesiogiai bus nukreipiamos į apsauginio darbastalio 
viduje integruotas pavojingoms atliekoms skirtas statines. Užpildžius statines, jos sandariai 
uždaromos dangčiu ir perkeliamos į šių atliekų laikymui skirtą zoną, toliau perduodamos tvarkyti 
šias atliekas tvarkančioms įmonėms ES šalyse. 

Dujošvyčių lempučių išmontavimo procesai vyks uždarame darbastalyje, kuriame yra įrengti 
absorbciniai filtrai, sulaikantys lempučių pažeidimo metu išsiskiriančius gyvsidabrio garus.  
Kabinoje veikiant oro cirkuliacijai oras kartu su gyvsidabrio garais filtruojamas per siera apdorotos 
aktyvuotos anglies filtrą ir tokiu būdu filtro medžiagoje gyvsidabris nukenksminamas - virsta 
gyvsidabrio sulfitu (netoksišku, taip pat vadinamu cinoberiu). Prisotinti filtrai (15 02 02*) 
perkeliami į 170 L talpos mobilius sertifikuotus pavojingų atliekų konteinerius, skirtus laikyti ir 

 
4 Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 2017/852: L_2017137LT.01000101.xml (europa.eu)      

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0852&from=EN
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transportuoti kietoms kenksmingoms medžiagoms ir perkeliami laikymui jiems skirtoje zonoje. 
Toliau filtrų su nukenksmintu gyvsidabriu, atliekos (15 02 02*), bus perduodamos įmonėms 
turinčioms licencijas tvarkyti pavojingas atliekas Lietuvoje arba ES šalyse, pvz.: UAB Toksika, UAB 
Alvinta, UAB Recaidus ir kt.. 

Vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 2017/852: „gyvsidabrio atliekos – 
metalinis gyvsidabris, kuris laikomas atliekomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB5 
3 straipsnio 1 punkte“: Atliekos laikomos pavojingomis, kai tos atliekos turi vieną ar daugiau 
Direktyvos 2008/98/EB III priede išvardytų savybių. 

UAB "Supportive Electronic Service" įrenginyje visos pavojingos atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo 
taisyklėmis Nr. 217, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis Nr. D-481 
ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Pavojingosios atliekos bus laikomos sandariose talpose ir konteineriuose. Pavojingųjų atliekų 
laikymas bus vykdomas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių Nr. 217 reikalavimais. 
Pavojingosios atliekos bus supakuotos taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir 
aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai bus sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose 
esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. 
Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos bus atsparios juose supakuotų 
pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų 
komponentais. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai bus tvirti ir sandarūs, 
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, 
perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos 
nepatektų į aplinką. Visi pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės bus paženklinti pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimus. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija 
bus aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui. 

PŪV atliekų tvarkymo veiklos metu atskirtų juodųjų metalų ir aliuminio metalų laužo 
laikymas numatomas veiklos pastato išorėje, lauko teritorijoje, uždaruose metaliniuose 
konteineriuose. Iš viso bus laikomi 4 vnt. konteinerių (2 vnt. bus skirti juodųjų metalų laužo 
laikymui ir 2 vnt. aliuminio laužo laikymui), kurių talpa – po 28,0 m3. Konteineriai bus visiškai 
uždengti tentu, kurio kraštai užkabinami už konteinerių šonų, konteineriai bus pastatyti prie pat 
pastato sienos. Aplink pastatą esančioje teritorijoje nebus vykdoma atliekų tvarkymo veikla. 

Visa teritorijoje esanti buitinių ir paviršinių nuotekų infrastruktūra: nuotekų surinkimo ir 
nuvedimo sistema, paviršinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai eksploatuojami ir prižiūrimi UAB 
„Transekspedicija Invest“. UAB "Supportive Electronic Service" pati nevykdys paviršinių, buitinių  ir 
gamybinių nuotekų tvarkymo ir šalinimo įrenginių priežiūros darbų, todėl už paviršinių ir buitinių 
nuotekų valymo įrenginiuose susidarančių  atliekų surinkimą ir tolimesnį tvarkymą įmonė nebus 
atsakinga. 

Nebenaudojama EEĮ į įmonę bus atvežama sunkiasvorėmis transporto priemonėmis 
supakuota į daugkartines medines pakuotes (padėklus ir medines dėžutes) arba į metalines 
pakuotes (metalinius narvelius). Ši tara (pakuotės) įmonėje bus naudojama toliau EEĮ laikymui, o 
likusi dalis, kuri bus nebereikalinga, bus grąžinama siuntėjui, todėl pakuočių atliekų susidarymas 
nenumatomas. 

Ne atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos – mišrios komunalinės atliekos (20 03 01), 
dienos šviesos lempos (20 01 21*), tepaluotos pašluostės, užteršti absorbentai, apsauginiai 
drabužiai,  filtrų medžiagos užterštos pavojingomis medžiagomis (15 02 02*), bus laikomos šių 
atliekų laikymui skirtoje zonoje, sandariose talpose ir konteineriuose, vadovaujantis Atliekų 

 
5 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva Nr. 2008/98/EB: CL2008L0098LT0030020.0001_cp 1..1 (europa.eu)       
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tvarkymo taisyklių Nr. 217 pavojingų atliekų laikymo reikalavimais iki perdavimo atliekų 
tvarkytojams, registruotiems atliekų tvarkytojų registre pagal sutartis. Susidariusios pavojingosios 
atliekos laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, nepavojingosios atliekos – ne ilgiau kaip 1 metus. 

Priimtų tvarkymui ir atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų apskaita bus vykdoma 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. 
D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 
kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. patvirtintame 
įsakyme Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Atliekų apskaita bus vykdoma 
elektroniniu būdu naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema 
(toliau – GPAIS), pildant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787 ir kitais teisės aktais. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos naudoti atliekos pateiktos 9.1 lentelėje. EEĮ 
atliekų tvarkymo bei bendros veiklos metu susidarysiančios atliekos pateiktos 9.2 lentelėje.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu radioaktyviosios atliekos nesusidarys. 
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4.3.1 lentelė. PŪV metu numatomos tvarkyti atliekos 
Atliekos Naudojimas 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas6 

Didžiausias 
vienu metu 

laikomas 
kiekis, t 

Naudojimo veiklos kodas 
ir pavadinimas 

Numatomas 
naudoti 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 01 35* 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra 

pavojingųjų sudedamųjų dalių 

LCD kompiuterių monitoriai ir 
televizorių ekranai, nešiojamieji 

kompiuteriai ir kita IT įranga 
HP14 24 

R101 - paruošimas naudoti 
pakartotinai 

R12 - atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią 

iš R1-R11 veiklų 
R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas 

S5 - atliekų paruošimas 
naudoti ir šalinti 

8500 

16 02 13* 

Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų 

sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09–16 02 

12 pozicijose 

LCD kompiuterių monitoriai ir 
televizorių ekranai, nešiojamieji 

kompiuteriai ir kita IT įranga 
- 24 

20 01 36 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose 

Nebenaudojama buitinė elektros ir 
elektroninė įranga, jos dalys 

Nepavojinga 22 

750 

16 02 14 
Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–

16 02 13 
Nebenaudojama elektros ir 
elektroninė įranga, jos dalys 

Nepavojinga 22 

19 12 04 Plastikai ir guma ABS plastikas Nepavojinga 20 

R12 - atliekų būsenos ar 
sudėties pakeitimas, prieš 
vykdant su jomis bet kurią 

iš R1-R11 veiklų 
R13 - R1– R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 
laikymas 

1200 

Visa nebenaudojama EEĮ į įmonę bus atvežamos sunkiasvorėmis transporto priemonėmis supakuotos  į daugkartines medines pakuotes 
(padėklus ir medines dėžutes) arba į metalines pakuotes (metalinius narvelius). Ši tara (pakuotės) įmonėje bus naudojama toliau kitų žaliavų/atliekų 
laikymui, o likusi dalis, kuri bus nebereikalinga, bus grąžinama siuntėjui.  
 

 

 
6 - pagal 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas. 
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4.3.2 lentelė. Susidarantys preliminarūs atliekų kiekiai 
Atliekos 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Didžiausias 
vienu metu 

laikomas 
kiekis, t 

Agregatinis 
būvis 

Pavojingumas 
Atliekų laikymo 

sąlygos 
Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančios atliekos 

19 12 02 Juodieji metalai Juodieji metalai 2072 9 Kietas Nepavojingos 

Uždaruose 
konteineriuose, 
Įrenginio veiklos 

teritorijoje 

UAB „Baltic metal“ ar 
kita vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R12, R4 

19 12 03 Spalvotieji metalai 
Spalvotieji metalai 
(aliuminio laužas) 

151 9 Kietas Nepavojingos 

Uždaruose 
konteineriuose, 
Įrenginio veiklos 

teritorijoje 

UAB „Baltic metal“ ar 
kita vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R12, R4 

19 12 04 Plastikai ir guma ABS Plastikas (be bromo) 1200 20 Kietas Nepavojingos 
Didmaišiuose, 

atliekų laikymo 
patalpoje 

UAB „Eko bazė“ ar 
kita  atliekų tvarkymo 

įmonė, 
R12 

19 12 05 Stiklas Stiklas 
 

100 
 

18 Kietas Nepavojingos 
Metaliniuose 

narveluose, atliekų 
laikymo patalpoje 

UAB „Baltic 
Recycling“ ar kita 

vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R12 

16 02 16 
Sudedamosios dalys, išimtos 
iš nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

Instaliaciniai laidai, 
kabeliai, jungikliai, 

lemputės ir kt.  
82 5 Kietas Nepavojingos 

Metaliniuose 
narveluose, atliekų 
laikymo patalpoje 

UAB „Baltic metal“ ar 
kita vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R12 

16 02 16 
Sudedamosios dalys, išimtos 
iš nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 
Aliuminis su stiklu 359 15 Kietas Nepavojingos 

Metaliniuose 
narveluose, atliekų 
laikymo patalpoje 

UAB „Baltic metal“ ar 
kita vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R12, R4 
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Atliekos 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Didžiausias 
vienu metu 

laikomas 
kiekis, t 

Agregatinis 
būvis 

Pavojingumas 
Atliekų laikymo 

sąlygos 
Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

16 02 16 
Sudedamosios dalys, išimtos 
iš nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

Spausdinto montažo 
plokštės, elektroninės 

plokštės 
341,5 20 Kietas Nepavojingos 

Medinėse 
dėžutėse, atliekų 
laikymo patalpoje 

Supportive Recycling 
GmBH ar kita 

užsienio įmonė, 
R12 

16 02 15* 
Pavojingos sudedamosios 

dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos 

Plastikas (su bromu), 
stiklas su pavojingomis 

medžiagomis ir kt. 
8 2 Kietas HP14 

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

UAB „Toksika“ ar kita 
vietinė atliekų 

tvarkymo įmonė, 
R12 

16 02 15* 
Pavojingos sudedamosios 

dalys, išimtos iš 
nebenaudojamos įrangos 

Dujošvytės lempos ir kitos 
atliekos kuriose yra 

gyvsidabrio 
5 0,25 Kietas 

HP5-6, HP10, 

HP14 

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

UAB „Žalvaris“ ar kita 
vietinė atliekų 

tvarkymo įmonė, 
R4, R12  

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 
medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų filtrus), 
pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti 
pavojingosiomis 

medžiagomis 

Oro nutraukimo nuo 
lempučių ardymo vietos 

sistemos filtrai 
0,5 0,5 Kietas HP14 

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

UAB „Toksika“ ar 
kita vietinė atliekų 
tvarkymo įmonė, 

R4, R12  

19 12 12 

kitos mechaninio atliekų 
(įskaitant medžiagų mišinius) 

apdorojimo atliekos, 
nenurodytos 19 12 11 

Nepavojingos po 
mechaninio atliekų 

apdorojimo 
likusios atliekos 

1 1 Kietas Nepavojingos 

Plastikiniuose 
konteineriuose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

UAB „EMP“ ar kita 
vietinė atliekų 

tvarkymo įmonė, R12 

16 06 05 

Kitos baterijos ir 
akumuliatoriai Baterijų ir akumuliatorių 

atliekos 
0,5 0,25 Kietas 

HP8  
HP14  

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

UAB „Žalvaris“ ar kita 
vietinė atliekų 

tvarkymo įmonė, 
R12 

Veiklos metu susidarančios atliekos 
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Atliekos 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Didžiausias 
vienu metu 

laikomas 
kiekis, t 

Agregatinis 
būvis 

Pavojingumas 
Atliekų laikymo 

sąlygos 
Numatomi atliekų 

tvarkymo būdai 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti 

pavojingosiomis 

medžiagomis 

Tepaluotos šluostės, 
apsauginiai drabužiai, 

sorbentai 
0,5 0,5 Kietas HP14 

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

Perdavimas atliekas 
tvarkančioms 

įmonėms, 
R4, R12,  

D1 ar R1 (tik 20 03 
01) 

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 0,2 0,2 Kietas 
HP8  

HP14  

Sandariose talpose, 
atliekų laikymo 

patalpoje 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos 

Mišrios komunalinės 
atliekos susidarančios dėl 

darbuotojų buitinių 
poreikių  

8,46 - Kietas Nepavojingos 
Sandariuose 

konteineriuose, 
veiklos teritorijoje 

20 01 21* 

Dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

Dienos šviesos lempos 0,5 0,5 Kietas HP14 
Sandariose talpose, 

atliekų laikymo 
patalpoje 

PASTABA: Ne atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos – mišrios komunalinės atliekos (20 03 01), dienos šviesos lempos (20 01 21*), po įrenginių 
priežiūros susidarę akumuliatoriai (20 01 33*),  tepaluotos pašluostės, užteršti absorbentai, filtrų medžiagos užteršti pavojingomis medžiagomis (15 02 02*), bus 
laikomos šių atliekų laikymui skirtoje zonoje, sandariose talpose ir konteineriuose, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių Nr. 217 pavojingų atliekų laikymo 
reikalavimais  iki perdavimo atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekų tvarkytojų registre pagal sutartis. Susidariusios pavojingosios atliekos laikomos ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius, nepavojingosios atliekos – ne ilgiau kaip 1 metus. 
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Ne atliekų tvarkymo metu įmonėje susidarys buitinės atliekos, dienos šviesos lempos, 
tepaluotos šluostės, kurios bus perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems ATVR 
tolimesniam jų tvarkymui pagal sudarytas sutartis. Preliminarūs šių atliekų kiekiai pateikti 4.3.2 
lentelėje. 

"Supportive Electronic Service" EEĮ atliekų tvarkymo veiklos metu perdirbtos atliekos 
perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Atskirti spalvotieji, juodieji metalai perduodami 
kitoms įmonėms kaip žaliava arba eksportuojami tiesiogiai į kitas šalis.  

Susisiekimo, privažiavimo keliai. 
Į PŪV teritoriją privažiavimas numatomas per magistralinį kelią A2 (E272), iš asfaltuotos 

Galinės g., 13 paveiksle pateikta transporto judėjimo į PŪV teritoriją schema. Planuojama kad per 
parą į atliekų tvarkymo įmonę maksimaliai gali atvykti/išvykti 6 sunkiosios ir 30 lengvųjų transporto 
priemonių. Krovininių automobilių iškrovimo zona - uždara rampa (rankovė). Lengvosios transporto 
priemonės bus parkuojamos bendroje lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri priklauso 
pastato savininkui, įmonei priskirtose vietose, krovininės transporto priemonės nebus parkuojamos, 
jos atvyks į teritoriją išsikraus/pasikraus krovinius ir išvyks. Greta pastato įrengtoje lengvųjų 
transporto priemonių aikštelėje, krovininių automobilių stovėjimo aikštelėse bei visuose transporto 
priemonių manevravimo vietose bus įrengta kieta asfalto danga. 

 

 
13 pav. Transporto judėjimo maršruto į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją schema  

4.4. Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 
ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 
paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus 
visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame 
žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų) 

UAB "Supportive Electronic Service" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklą 
planuojama vykdyti logistikos centro (Unikalus Nr. 4400-5546-0476), kurio pagrindinė naudojimo 
paskirtis sandėliavimo, pirmojo aukšto patalpose, adresu Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., 
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Vilniaus r. sav. Įmonės iš UAB „Transekspedicija Invest“ nuomojamų patalpų plotas – 2500 m2. 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo objektams skirtoje teritorijoje, 
aplinkinėje teritorijoje vyrauja pramonės ir sandėliavimo, gyvenamosios ir susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos. 

Nenumatoma, kad planuojama ūkinė veikla tiesiogiai sąlygotų naujų ūkinių veiklų plėtrą 
gretimose  teritorijose. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklypo ribose, uždarose 
sandėliavimo paskirties naujai pastatyto pastato patalpose. 

Atliekų iškrovimo, pakrovimo, tvarkymo ir sandėliavimo veikla bus vykdoma pastato viduje, 
išrūšiuotos ir gautos nepavojingos atliekos: juodųjų metalų ir aliuminio laužas bus laikomi lauko 
teritorijoje uždaruose metaliniuose konteineriuose ir įtakos aplinkinėms teritorijoms, gretimuose 
žemės sklypuose bei tame pačiame žemės sklype vykdomoms ar ateityje galimai vykdomoms 
ūkinėms veikloms neturės, jokie ribojimai dėl planuojamos vykdyti veiklos kitoms veikloms 
numatomoms sandėliavimo paskirties pastate nebus taikomi. PŪV neturės sąveikos su kitų ūkio 
subjektų vykdomomis veiklomis. Veiklos, vykdomos pastato išorėje – atskirtų nepavojingų juodųjų 
metalų ir aliuminio laužo atliekų laikymas uždaruose konteineriuose. 

  
Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 2E3S_1 Žemės naudojimo ir 

apsaugos reglamentų (Sprendinių konkretizavimo) brėžiniu (7 pav.), nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į M1 indekso zoną – miškų ūkio žemės 

vyraujančios paskirties, su žemės ūkio paskirties žemės mozaika ir rekreaciniu 
potencialu: m(M)rzcgR. Tausojantis ir intensyvus miškų ūkis, ekstensyvi priemiestinė 
rekreacija, tausojantis žemės ūkis, konservacija, kaimo gyvenviečių renovacija su 
intensyvios rekreacijos objektais; 

➢ Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Bendrojo plano II etapo 3 stadijos sprendinių 
konkretizavimu, teritorijų naudojimo reglamentų lentelėje, pateiktu Žemės naudojimo 
reglamentu: M1 zonų Kitos paskirties žemė plečiama renovuojamose kaimų 
gyvenvietėse. Jos gali būti išplėstos bemiškėse žemėse 1 - 5 % kaimo teritorijos. Kitos 
paskirties (užstatomų sklypų) žemės naudojimo būdai: 

− Rekreaciniams sklypams. 

− Gyvenamiesiems sklypams (mažaaukščių gyvenamųjų namų) 

− Sandėliavimo objektų sklypams. 

− Komercinių objektų sklypams. 

− Inžinerinės infrastruktūros sklypams. 

− Bendro naudojimo sklypams 
M1 zonų kaimo gyvenvietės plėtojamos ne miško žemėje yra palankiausioje aplinkoje 
kaimo turizmo plėtrai, tiek žemės ūkio paskirties, tiek ir kitos paskirties žemėje. 
Inžineriniai tinklai lokalūs.  

➢ Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla nepatenka į saugomas, miško, rekreacines 

teritorijas, taip pat į teritorijas, kuriose nerekomenduojama tokio pobūdžio plėtra. 

Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis 

– Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. 

PŪV planuojama vykdyti Sandėliavimo paskirties pastato uždarose patalpose; 

➢ Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniams, nes PŪV nedarys neigiamo poveikio esamoms ir 
planuojamoms gyvenvietėms. 
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Atsižvelgiant į patvirtintus ir galiojančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius, taip pat remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 
Specialiojo plano sprendiniais (8 pav.), planuojama ūkinė veikla numatoma esamų ir planuojamų 
gyvenamųjų vietovių (U1) tvarkymo zonoje. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 
kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 
sprendimu Nr. T3-571, patikslintą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 planuojamose U1 
kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėse galima planuoti ir U2 (planuojamų gamybos ir sandėlių) 
teritorijas, jeigu jos nedarys neigiamo poveikio esamoms ir planuojamoms gyvenvietėms. 

Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Gandrų g. 34, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. 
sav., nuo PŪV objekto nutolęs per ~0,200 km į rytus (9 pav.). Artima planuojamos ūkinės veiklos 
teritorija nėra tankiai apgyvendinta, tankiau apgyventa teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos 
nutolusi per ~500 m rytų kryptimi. Artimoje PŪV teritorijos aplinkoje visuomeninės paskirties 
pastatų nėra. 

Pagal Teritorijų planavimo dokumentų registro (www.tpdr.lt) duomenis, artimiausios 
suplanuotos gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusios apie ~150 m į 
šiaurės vakarų, bei ~340 m į rytų puses. 

Įvertinus visą esamą situaciją, nagrinėjama ūkinė veikla reikšmingos įtakos kitoms vykdomos 
ar planuojamoms vykdyti ūkinėmis veiklomis nedarys. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR 
ĮVERTINIMAS   

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
vertinimas 

Stacionarūs oro taršos šaltiniai 
UAB "Supportive Electronic Service" PŪV planuojama vykdyti uždarose pastato patalpose, visi 

atliekų apdorojimo procesai: dujošvyčių lempučių išmontavimas, bei nepavojingų plastiko atliekų 
smulkinimas vyks uždaruose įrenginiuose.  

Dujošvyčių lempučių išmontavimo procesai vyks uždarame darbastalyje, kuriame yra įrengta 
oro valymo sistema (100% išvalymo efektyvumo absorbciniai filtrai su siera padengtų aktyvuotos 
anglies granulių užpildu) ir talpos atliekoms su gyvsidabriu surinkti. 

Remiantis Vokietijos Energetikos ir aplinkos apsaugos technologijų instituto atliktu tyrimu, 
apsauginis darbastalis, skirtas ardymo darbams, laikomas veiksmingu, apsaugant nuo gyvsidabrio 
garų išsiskyrimo į aplinką. Susidarančios smulkintos dalelės patenka į sandariai uždaromas 
plastikines statines, todėl lempučių išmontavimo metu gyvsidabrio garai ir kietosios dalelės į 
aplinką nepatenka.  

  UAB "Supportive Electronic Service" planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma vykdyti 
krovos darbų ir laikyti palaidų kietųjų, galinčių dulkėti medžiagų. Nepavojingų plastiko atliekų 
smulkinimas vyks pastato patalpose, uždarame įrenginyje, susmulkinto plastiko granulės bus 
laikomos sandariai užrišamuose didmaišiuose, todėl kietosios dalelės į aplinką nepateks. Taigi PŪV 
metu tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių nenumatoma, PŪV bus vykdoma laikantis  
Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas Nr. 
D1-682, nuostatų.  
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Mobilūs oro taršos šaltiniai 
Numatoma, kad per dieną, pagal nepalankiausią scenarijų, į PŪV teritoriją maksimaliai atvyks 

iki 6 sunkiasvorių ir 30 lengvųjų transporto priemonių. Priimama, kad vidutiniškai sunkiosios 
transporto priemonės planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nuvažiuos ~0,64 km atstumą, o 
lengvosios – ~0,97 km atstumą. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių atliekamas 
vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika 
EMEP/EEA, skyriumi 1.A.3.b.i-iv „Road transport“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą 
apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro 
sąnaudas. 

 
 
 
 
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 
 

𝐸 =
𝐾𝑆𝑑 ∙ 𝐸𝐹𝑖

𝑡
= 𝑔/𝑠 

 
Čia:  
𝐾𝑆𝑑 – transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d; 
𝐸𝐹𝑖 – kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 
𝑡 – automobilių manevravimo laikas, s (bendras teorinis manevravimo laikas – 1 val./d). 
 

𝐾𝑆𝑑 =
𝐿𝑠𝑢𝑚 ∙ 𝐾𝑆𝑣𝑖𝑑

1000
= 𝑘𝑔/𝑑 

 
Čia: 
𝐿𝑠𝑢𝑚 – transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 
𝐾𝑆𝑣𝑖𝑑 – transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis). 
 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS 
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla, 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.                                                                                                          48 

 
14 pav. Mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių schema 
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5.1.1 lentelė. Pradiniai transporto duomenys 

Transporto 
paskirtis 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
parą, vnt. 

Kuro tipas 

Transporto 
priemonių 

skaičius pagal 
kuro tipą 

Vienos transporto 
priemonės 

nuvažiuotas atstumas 
L, km 

Visų transporto 
priemonių 

nuvažiuotas 
atstumas Lsum, 

km 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
KSvid, g/km 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/d, KSd 

Sunkiosios 
transporto 
priemonės 

6 
Dyzelinis 

kuras 
6 0,64 3,84 240 0,922 

Lengvosios 
transporto 
priemonės 

30 

Dyzelinis 
kuras 

14 0,97 13,58 60 0,815 

Benzinas 14 0,97 13,58 70 0,951 

Dujos 2 0,97 1,94 57,5 0,112 

 

Metinė aplinkos oro tarša skaičiuojama: 
Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal tą pačią formulę, įvertinant metinį numatomą kuro sunaudojimą. Metinis kuro sunaudojimas 

apskaičiuotas pagal dienos kuro sąnaudas, priimant kad atliekos atvežamos/išvežamos 5 d./sav., personalas į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją atvyks 
5 d./sav. 

 
  5.1.2 lentelė. Momentinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/diena 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

Sunkiosios 
transporto 
priemonės 

Dyzelinis 
kuras 

0,922 7,58 6,986 0,0019 33,37 30,754 0,0085 0,94 0,866 0,00024 1,92 1,769 0,00049 

Lengvosios 
transporto 
priemonės 

Dyzelinis 
kuras 

0,815 3,33 2,713 0,00075 12,96 10,560 0,0029 1,11 0,904 0,00025 0,7 0,570 0,00016 

Benzinas 0,951 84,7 80,516 0,0224 8,73 8,299 0,0023 0,03 0,029 0,0000079 10,05 9,554 0,00265 

Dujos 0,112 84,7 9,448 0,0026 15,2 1,696 0,0005 - - - 13,64 1,522 0,00042 

 Viso: 0,028 Viso: 0,014 Viso: 0,0005 Viso: 0,0037 
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  5.1.3 lentelė. Metinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/metus 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

Sunkiosios 
transporto 
priemonės 

Dyzelinis 
kuras 

231,322 7,58 0,0018 33,37 0,0077 0,94 0,00022 1,92 0,00044 

Lengvosios 
transporto 
priemonės 

Dyzelinis 
kuras 

204,515 3,33 0,0007 12,96 0,0027 1,11 0,00023 0,7 0,00014 

Benzinas 238,601 84,7 0,0202 8,73 0,0021 0,03 0,00001 10,05 0,00240 

Dujos 27,999 84,7 0,0024 15,2 0,0004 - - 13,64 0,00038 

 Viso: 0,025 Viso: 0,013 Viso: 0,0005 Viso: 0,003 
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Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai 
 
Aplinkos oro teršalų sklaidos matematinis modeliavimas buvo atliktas kompiuterinių programų 

paketu „AERMOD View”, „AERMOD“ matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų 
išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ „AERMOD“ modelis yra 
rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl aplinkos oro teršalų 
sklaidos skaičiavimuose buvo naudojami 2014–2019 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinės 
Vilniaus hidrometeorologinės stoties kasvalandiniai matavimų duomenys: temperatūra (oC), vėjo greitis 
(m/s) ir kryptis (0o-360o), kritulių kiekis (mm) ir debesuotumas (balais). Lietuvos Hidrometeorologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos kopija apie hidrometeorologinių duomenų įsigijimą 
pridedama 5 priede.  

Aplinkos oro teršalų sklaida aplinkos ore buvo skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidai 
naudotas žingsnio dydis – 100, receptorių skaičius 400 – 900. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikiami 
valstybinėje LKS94 koordinačių sistemoje.  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą buvo parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys 
modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkinimo laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 
471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro 
užterštumo verčių patvirtinimo“.  

Teršalų skaičiavimų rezultatai buvo 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. 
Skaičiavimuose naudoti procentiliai pateikti 5.1.4 lentelėje. 

 
5.1.4 lentelė. Skaičiavimuose naudoti procentiliai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

Procentilis 

Anglies monoksidas 8 val. - 

Azoto dioksidas 
met. - 

1 val. 99,8 

Kietosios dalelės (KD10) 
met. - 

24 val. 90,4 

Kietosios dalelės (KD2,5) met. - 

LOJ 1 val. 98,5 

 
Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis 

užterštumo vertėmis, nustatytomis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 d. 
įsakyme Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos". Skaičiuojamų pagrindinių 
aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 5.1.5 lentelėje. 
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5.1.5 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos 
apsaugai 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 val. 8 val. 24 val. metinė 

Anglies monoksidas (CO) - 10 mg/m3 - - 

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

 
Suskaičiuotos specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su vienkartinėmis 

(pusės valandos) ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ 
(5.1.6 lentelė). 

 
5.1.6 lentelė. Specifinių teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 val.* 8 val. 24 val. metinė 

Angliavandeniliai, sotieji (LOJ) 1 mg/m3 - - - 

*Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-200, „<..>. Jeigu modelis neturi 
galimybės skaičiuoti pusės valandos koncentracijos, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas 
su pusės valandos ribine verte“.  

 
Foniniai duomenys priimti vadovaujantis 2021m. vasario 2 d. Aplinkos apsaugos agentūros taršos 

prevencijos departamento rašte Nr. (30.3)-A4E-1309 (raštas pridedamas 5 priede) pateikta informacija. 
Kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto dioksidų teršalų sklaidai skaičiuoti papildomai naudoti santykinai 
švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos 
Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 
Naudoti Vilniaus regiono aplinkos oro užterštumo duomenys, nustatyti pagal 2019 m. nuolatinius 
matavimus Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse: 

 
✓ Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3; 
✓ Azoto dioksidai (NO2) – 7,7 µg/m3; 
✓ Kietosios dalelės (KD10) – 13,8 µg/m3; 
✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 9,7 µg/m3. 

 
NO2 emisijos kiekio ir koncentracijos perskaičiavimo (konversijos) faktoriai. Pagal patvirtintą 

metodiką apskaičiuojant oro teršalų emisijas iš autotransporto gautos azoto oksidų – NOx koncentracijos. 
Kadangi aplinkos oro užterštumo ribinė vertė yra nustatyta azoto dioksidui NO2, apskaičiuotos azotų 
oksidų emisijos perskaičiuotos į azoto dioksidus NO2. Šiuo atveju azoto dioksido NO2 emisijos kiekis buvo 
apskaičiuotas iš NOx emisijos kiekio pritaikant faktorių 0,2. Faktorius nustatytas remiantis DMRB 
metodika7 (DMRB – Design Manual for Roads and Bridges – Jungtinės Karalystės Tiltų ir kelių projektavimo 
vadovas), kuriame nurodoma, kad pagal naujausius atliktus tyrimus (DMRB priedas Volume 11 
Environmental Assessment, Section 3 Environmental Assessment Techniques, Annex A Vehicle-Derived 

 
7 Nuoroda į dokumentą: http://www.semmms.info/wp-content/uploads/2016/06/Design-Manual-for-Roads-and-Bridges-Volume-11-

Section-3-Part-1.-PDF-981Kb.pdf  

http://www.semmms.info/wp-content/uploads/2016/06/Design-Manual-for-Roads-and-Bridges-Volume-11-Section-3-Part-1.-PDF-981Kb.pdf
http://www.semmms.info/wp-content/uploads/2016/06/Design-Manual-for-Roads-and-Bridges-Volume-11-Section-3-Part-1.-PDF-981Kb.pdf
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Pollutants, 2007 m. gegužės mėn.) NO2 kiekis bendrame iš automobilių išmetame NOx kiekyje gali siekti 
iki 20%. 

 
Pagrindinių aplinkos oro teršalų skaičiavimų rezultatai 

 
5.1.7 lentelė. Pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

RV, 
µg/m3 

Suskaičiuota maksimali pažemio 
koncentracija 

be fono su fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

Anglies monoksidas 8 val. 10 000 4,193 0,04 261,13 2,61 

Azoto dioksidas 
met. 40 0,204 0,51 8,27 20,67 

1 val. 200 2,011 1,01 34,84 17,42 

Kietosios dalelės 
(KD10) 

met. 40 0,020 0,05 13,91 34,78 

24 val. 50 0,030 0,06 13,96 27,91 

Kietosios dalelės 
(KD2,5) 

met. 20 0,010 0,05 9,76 48,78 

 
Specifinių aplinkos oro teršalų skaičiavimų rezultatai 
Specifinių aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų skaitinės reikšmės yra pateiktos 5.1.8 

lentelėje. 
 
5.1.8 lentelė. Specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

RV, 
µg/m3 

Suskaičiuota maksimali pažemio koncentracija 

be fono su fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

Angliavandeniliai sotieji 
(LOJ) 

1 val. (0,5 val.) 1000 0,356 0,04 0,356 0,04 

 
Aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti 4 priede. 
 
IŠVADOS: 
Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų (anglies monoksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių ir lakiųjų 

organinių junginių) pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną nei PŪV teritorijoje, nei 
artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos 
metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Kvapų sukėlėjai – įvairūs orą teršiantys cheminiai junginiai, kurių leidžiamus kiekius reguliuoja 
higienos normos ir įstatymai. Šiais normatyviniais dokumentais reglamentuojama, kokių cheminių 
junginių koncentracijos yra nepageidaujamos, pavojingos ir žalingos žmonėms bei aplinkai. 

Kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore yra nustatytos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 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“. Šiame įsakyme nurodyta, kad Didžiausia leidžiama 
kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-959 
„ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos 
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higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų 
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2019-08-01, Nr. 12683) 2.2.  
punktu, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore į 5 europinius kvapo vienetus (OUE/m3).  

Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamiems teršalams nėra nustatyta kvapo 
slenksčio vertė, veiklos metu nebus naudojamos medžiagos ir produktai turintys kvapo pajutimo slenkstį, 

todėl kvapai neišsiskirs. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu kvapas nebus 

skleidžiamas, todėl jis nebuvo vertintas. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma nepažeidžiant LR sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytų reikalavimų.  

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

UAB "Supportive Electronic Service" elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklos bei 
transporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 
2018 MR 1). 

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų 
triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), 
įvertinant teritorijos reljefą, pastatų, kelių, tiltų bei kitų statinių parametrus. Programa taip pat gali 
įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t.y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį 
decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.).  

Programa CadnaA, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti 
poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis 
(kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui 
– ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo. 

Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo intensyvumą, 
taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti 
skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų (kintamieji: eismo intensyvumas, greitis, 
sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) įtakojamo triukšmo 
sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros, statinių ar triukšmo 
mažinimo priemonių variantą.  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 
5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dB(A).  

Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 m aukštyje, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika. Garso 
sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation 
of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation) atitinkamai vienaukščių 
gyvenamųjų pastatų aplinkoje.  

Triukšmo sklaidos žingsnio dydis vertinant ūkinės veiklos ir transporto triukšmą – dx(m):5; dy(m):5. 
Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo skaičiavimams: temperatūra 10 oC, santykinis 
drėgnumas 70 %. Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinamas skleidžiamas triukšmo slėgis prie 500 Hz 
dažnio. 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo nagrinėjamo objekto aplinkoje rezultatai buvo įvertinti 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 
(Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (toliau - HN 
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33:2011) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. Suskaičiuotas dienos, 
vakaro ir nakties ekvivalentinis triukšmo lygis: 

✓ Įvertinant aplinkinių gatvių autotransporto srautų keliamą triukšmą;  
✓ Įvertinant su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą. 
Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas HN 

33:2011 1 lentelės 3 punktas, ūkinės veiklos įtakojamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. HN 
33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti 5.3.1 lentelėje. 

 

5.3.1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 
Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo (HN 33:2011 1 lentelės 3 
punktas) 

7–19 65 70 

19–22 60 65 

22–7 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, 
veikiamoje ūkinės komercinės veiklos 
(HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas) 

7–19 55 60 

19–22 50 55 

22–7 45 50 

 

Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius 
 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai:  
✓ Pastato patalpos, kuriose veiks technologiniuose procesuose naudojami triukšmą keliantys 

įrenginiai. Pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į 
aplinką. PŪV patalpos įrengtos 3-ijų aukštų pastato pirmame aukšte. Todėl priimama, jog 
triukšmas iš patalpų vidaus į aplinką sklis per tris išorines pastato sienas, o per pastato stogą į 
aplinką triukšmas nesklis, nes bus izoliuojamas viršutinių aukštų perdangų. Pastato viduje esantis 
triukšmo lygis nustatytas įvertinus pastate naudojamų įrenginių skleidžiamą triukšmo lygį: 
1. Plastiko atliekų smulkinimo įrenginys (1 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis yra 87,8 

dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia dienos metu, t.y. 8 val. per parą; 
2. Dujošvyčių lempučių atliekų išmontavimo kamera (1 vnt.), kurios skleidžiamas triukšmo lygis 

72 dB(A). Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia dienos metu, t.y. 8 val. per parą; 
3. Elektrinių autokrautuvų manevravimo kelias pastato viduje. Planuojamos ūkinės veiklos 

metu pastate bus naudojami 2 krautuvai ir 1 elektroautokrautuvas bus naudojamas lauko 
teritorijoje. Vieno el. autokrautuvo skleidžiamas triukšmo lygis – 69 dB(A). 
Krautuvų manevravimo keliui pastate apskaičiuotas suminis juo manevruojančių krautuvų 
skleidžiamas triukšmo lygis. Suminis triukšmo lygis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl triukšmo poveikio 
visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suminis krautuvų manevravimo kelio 
pastate triukšmo lygis – 72,01 dB(A). Priimama, kad krautuvai pastato viduje manevruos 
dienos metu.  
Pastato išorinės sienos iš 120 mm daugiasluoksnės fasadinės plokštės su polistireno užpildu 

(„sandwich“ Rw – 25 dB , garso izoliacijos rodiklį įrodantys dokumentai pateikti 7 priede). Veikla 
pastate bus vykdoma nuo 8 – 17 val.; 
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Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą, papildomai buvo įvertinti pastate įrengtų uždarų 
rampų vartai 6 vnt., t.y. įvertinamas triukšmo sklidimas į aplinką tuo metu, kai rampos vartai yra 
atidaryti/uždaryti. Skaičiavimuose priimamas nepalankiausias scenarijus, kad pastate atliekų 
krovos metu bus naudojamos visos 6 rampos. Priimama, kad kiekvienos rampos vartai bus atviri 
iki 3 val. per darbo dieną. Priimama, kad naudojamų rampos vartų konstrukcija yra iš  1 mm 
storio metalo skardos (Rw – 22 dB(A), priimta pagal CadnaA garso izoliacijos rodiklių biblioteką), 
todėl uždaryti vartai, vertinant triukšmo sklidimą į aplinką iš pastato, vertinami kaip atskira 
konstrukcija, kadangi jų garso izoliacijos rodiklis yra mažesnis už vertinamo pastato išorinių 
atitvarų garso izoliacijos rodiklį. Priimama, kad veikla pastate bus vykdoma tik dienos metu. 

 
Skaičiuojant triukšmo sklaidą, kaip ūkinės veiklos triukšmo šaltinis įvertintas autotransporto 

(sunkiųjų ir lengvųjų) priemonių judėjimas teritorijoje: 
✓ 30 lengvosios transporto priemonės per parą, kuriomis į teritoriją atvyks personalas ir lankytojai. 

Lengvosios transporto priemonės į teritoriją atvyks per rytinėje žemės sklypo dalyje esantį 
įvažiavimą, tik dienos (7-19 val.) metu; 

✓ 6 sunkiosios transporto priemonės per parą, kuriomis į teritoriją bus atvežamos bei išvežamos 
atliekos. Sunkiosios transporto priemonės į teritoriją atvyks per rytinėje žemės sklypo dalyje 
esantį įvažiavimą, tik dienos (7-19 val.) metu; 

✓ Teritorijos šiaurinėje dalyje, už pastato išsidėsčiusios lengvųjų transporto priemonių stovėjimo 
aikštelės (viso 30 vietos). Į automobilių stovėjimo aikšteles transportas atvyks tik dienos (7-19 
val.) metu; 

 
Transporto judėjimo kelias teritorijoje įvertintas kaip linijinis triukšmo šaltinis. Automobilių 

stovėjimo aikštelės įvertintos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. Pastatas įvertintas kaip tūrinis triukšmo 
šaltinis.  

Triukšmo šaltinių išsidėstymas pateiktas 15 paveiksle. 
 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS 
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla, 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.  

                                                                                                                                                                                                         57 

 
15 pav. Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių išsidėstymas  
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Autotransporto sukeliamas triukšmas 
Skaičiuojant autotransporto sukeliamą triukšmą vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi 

su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją atvyks tik 
dienos (7-19 val.) metu. 

Triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios paskirties pastatų, esančių arčiausiai nagrinėjamų 
viešojo naudojimosi gatvių ir kelių, kuriomis pravažiuos su planuojamos ūkinės veiklos objektu 
susijęs autotransportas, aplinkoje.  

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje Gandrų g. 19, 31, 34, LT-
14247 Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., bei Galinės g. 13, 14, 16, 18, 20, 22, LT-14247 Galinė, 
Avižienių sen., Vilniaus r. sav.. Gyvenamieji namai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis 
skaičiuotas 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Autotransporto triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant du scenarijus, siekiant 
nustatyti planuojamo ūkinės veiklos objekto įtaką triukšmo lygio pokyčiui esamoje gyvenamojoje 
aplinkoje: 

➢ Esama situacija – neįvertinus padidėsiančio autotransporto srauto dėl planuojamo ūkinės 
veiklos objekto; 

➢ Planuojama situacija – įvertinus padidėsiantį autotransporto srautą dėl planuojamo 
ūkinės veiklos objekto. 

Įvažiavimas į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją yra rytinėje žemės sklypo dalyje, 
nuo Galinės g. 

Atliekant autotransporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas vidutinis 
metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) magistralinio kelio A2, prie kurių pridėtas 
autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto.  

Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais 
2019 metų duomenimis, autotransporto srauto intensyvumas magistralinio kelio A2 atkarpoje ties 
planuojamos ūkinės veiklos teritorija buvo 18450 aut./parą, iš kurių sunkusis transportas sudarė 
1480 aut./parą (atkarpa 11,055-25,653 km). Triukšmo lygio sklaidos skaičiavimuose įvertintas 
orientacinis perspektyvinis 2021 m. eismo intensyvumas artimiausiuose keliuose ir gatvėse buvo 
apskaičiuojamas remiantis Europos Komisijos 2014 metais išleistame leidinyje „Europos energetikos 
ir transporto prognozės iki 2050 metų – 2013 metų atnaujinimas“ nurodytais baziniais VMPEI kitimo 
koeficientais bei įvertinus eismo srauto padidėjimą dėl planuojamos ūkinės veiklos. 

Kadangi duomenų apie esamą eismo intensyvumą nagrinėjamoje viešo naudojimo Galinės 
gatvėje nėra, duomenys priimti vadovaujantis literatūros šaltinio „Strateginis triukšmo 
kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas“ [E. 
Mačiūnas, I. Zurlytė, V. Uscila, 2007 m.]8 (toliau – Vadovas) 2.5 priemonėje pateikta informacija apie 
transporto srautus, kai nėra informacijos apie esamą eismo intensyvumą, duomenys pateikti 5.3.2 
lentelėje. 
 
5.3.2 lentelė. Naudoti transporto srauto duomenys 

Kelio rūšis 
Transporto priemonių skaičius nurodytu periodu 

Gatvės 
Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 

Šalutiniai keliai (dažniausiai 
naudojami tenykščių 

gyventojų) 
350 100 50 

Vietinės reikšmės 
Galinės g. gatvė, 

 
8 Vadovas yra parengtas remiantis Europos Komisijos darbo grupės triukšmo poveikiui įvertinti „Strateginio triukšmo kartografavimo ir su triukšmo 

poveikiu susijusių duomenų gavimo geros praktikos vadovo“ ir skirtas padėti įgaliotosioms institucijoms pradėti triukšmo kartografavimą ir pateikti 
duomenis, kaip reikalauja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 
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kuria pasiekiama 
PŪV teritorija 

 
Duomenys apie sunkiųjų transporto priemonių procentinę dalį bendrame transporto sraute 

nagrinėjamose gatvėse priimti vadovaujantis Vadovo 4.5 priemonėje pateikta informacija apie 
sunkvežimių procentinę dalį bendrame eismo sraute, duomenys pateikti 5.3.3 lentelėje. 

 
5.3.3 lentelė. Naudoti sunkiųjų transporto priemonių duomenys 

Kelio rūšis 
Sunkiųjų transporto priemonių kiekis nuo bendro eismo srauto 

Gatvės 
Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 

Šalutiniai keliai (dažniausiai 
naudojami tenykščių 

gyventojų) 
5 % 2 % 1 % Galinės g. 

 
Taip pat transporto priemonių triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudoti 2019 metų Atrankos 

dėl PAV informacijoje „Sandėliavimo paskirties pastatai – Logistikos centro statyba Galinės k., 
Vilniaus r.“ pateikti autotransportų srautų, aptarnaujančių Logistikos centrą, duomenys. 

 
Duomenys apie triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotą autotransporto eismo intensyvumą 

pateikti 5.3.4 lentelėje. 
 

5.3.4 lentelė. Autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose 

Gatvė, gatvės atkarpa 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 

VISO autotransporto, 
aut./parą 

VISO sunkiojo 
autotransporto, aut./parą 

Esama situacija 

Magistralinis kelias A2 (E272) 18767 1524 

Galinės g. 2500 340 

Įvažiavimas į PŪV teritoriją 2000 320 

Planuojama situacija 

Magistralinis kelias A2 (E272) 18839 1536 

Galinės g. 2572 352 

Įvažiavimas į PŪV teritoriją 2072 332 

 
Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus taip pat buvo įvertintas transporto judėjimo greitis, 

duomenys apie naudotą transporto judėjimo greitį pateikti 5.3.5 lentelėje. 
 

5.3.5 lentelė. Skaičiavimuose naudotas transporto judėjimo greitis 

Gatvė, gatvės atkarpa 
Vidutinis autotransporto 

greitis, km/h 

Magistralinis kelias A2 (E272) 130 

Galinės g. 70-90 

Įvažiavimas į PŪV teritoriją 30 

 

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimų rezultatai gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje esamoje ir prognozuojamoje situacijoje pateikti 5.3.6 lentelėje. 
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5.3.6 lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausių gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje esamoje ir planuojamoje situacijoje 

Nr. Gyvenamieji namai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis 
esamoje situacijoje, dB(A) 

Suskaičiuotas triukšmo lygis 
planuojamoje situacijoje, dB(A) 

Diena 
*LL 65 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 60 dB(A) 

Naktis 
 *LL 55 dB(A) 

Diena 
*LL 65 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 60 dB(A) 

Naktis 
 *LL 55 dB(A) 

1. Gandrų g. 19 49 - - 49 - - 

2. Gandrų g. 31 50 - - 50 - - 

3. Gandrų g. 34 52 - - 52 - - 

4. Galinės g. 13 62 - - 62 - - 

5. Galinės g. 14 49 - - 49 - - 

6. Galinės g. 16 49 - - 49 - - 

7. Galinės g. 18 49 - - 49 - - 

8. Galinės g. 20 49 - - 49 - - 

9. Galinės g. 22 48 - - 48 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
 
Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi gatvėse ir keliuose pravažiuojančio 

autotransporto srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės veiklos 
objekto, skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršija 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 
punktą. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 6 priede. 

 
Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 
Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas dienos triukšmo lygis, 

kadangi triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje veiks tik dienos (7-19 val.) metu. 
Taip pat PŪV triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudoti 2019 metų Atrankos dėl PAV informacijoje 
„Sandėliavimo paskirties pastatai – Logistikos centro statyba Galinės k., Vilniaus r.“ pateikti 
autotransportų srautų, aptarnaujančių Logistikos centrą ir manevruojančių PŪV žemės sklype 
duomenys. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje, Gandrų g. 19, 31, 34, LT-
14247 Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., bei Galinės g. 14, 16, 18, 20, 22, LT-14247 Galinė, 
Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 

Triukšmo lygis skaičiuotas 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Triukšmo lygio skaičiavimo 
rezultatai artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje pateikti 5.3.7 lentelėje, o prie išorinių PŪV 
patalpų sienų 5.3.8 lentelėje. 
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5.3.7 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausio gyvenamojo 
namo aplinkoje  

Nr. Gyvenamieji namai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

1. Gandrų g. 19 29 - - 

2. Gandrų g. 31 31 - - 

3. Gandrų g. 34 37 - - 

4. Galinės g. 14 27 - - 

5. Galinės g. 16 28 - - 

6. Galinės g. 18 29 - - 

7. Galinės g. 20 28 - - 

8. Galinės g. 22 25 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
 
5.3.8 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties išorinėmis PŪV patalpų 
sienų ribomis   

Pastato siena 
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

Šiaurinė 46-49 - - 

Rytinė 43-46 - - 

Pietinė 45-50 - - 

Vakarinė 43 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 
 

Modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinė veiklos sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje ir ties išorinėmis PŪV patalpų sienomis dienos metu 
neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 
lentelės 4 punktą. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 6 priede.  

 
IŠVADOS:   
✓ Prognozuojama, kad PŪV veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje dienos metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą; 

✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio ir su PŪV 
susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 
lentelės 3 punktą. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, 
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, galimas jų 
poveikis visuomenės sveikatai 

 
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys. 
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5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos 
norminiuose teisės aktuose 

 
Ekonominiai veiksniai 
Planuojama ūkinė veikla numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. PŪV 

planuojama vykdyti Sandėliavimo paskirties pastato uždarose patalpose. Teritorijoje vykdomos 
veiklos pobūdis neprieštarauja Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

Remiantis Vilniaus apskrities užimtumo tarnybos informacija 2021 m. vasario mėn. nedarbo lygis 
(DAG mėnesio pabaigoje) Vilniaus rajone siekė 15,0 %. Planuojama, kad pradėjus veiklą įmonėje bus 
įdarbinti 50 žmonių. Manoma, kad dėl įmonės veiklos sukuriamos darbo vietos visuomenei daro 
teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

 
Socialiniai veiksniai 
Planuojama ūkinė veikla numatoma esamoje užstatytoje teritorijoje, artima PŪV aplinka nėra 

tankiai apgyvendinta. Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Gandrų g. 34, Galinės k., Avižienių 
sen., Vilniaus r. sav., nuo PŪV objekto nutolęs per ~0,180 km į rytus. Žemės sklypo, esančio adresu 
Gandrų g. 31 daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas: 
kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklype (Gandrų g. 31) yra gyvenamosios paskirties pastatas 
- ūkininko sodyba (gyvenamoji aplinka ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų sklypo 
ribose).  

Pagal Teritorijų planavimo dokumentų registro (www.tpdr.lt) duomenis, artimiausios 
suplanuotos gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusios apie ~150 m į 
šiaurės vakarų, bei ~330 m į rytų puses.  

Vadovaujantis regia.lt pateiktais duomenis, matome, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorija 
nesiriboja su gyvenamosios paskirties teritorijomis, nes greta yra komercinės paskirties teritorijos 
(adresas: Gandrų g. 38, 40, 42, 44 ir 45, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.), priklausančios 
UAB „Transekspedicija Invest“, žemės ūkio paskirties žemės sklypai (adresas: Gandrų g. 50 ir 31, 
Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.). Iki artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos 
išlaikomas 150-180 m atstumas. 

Artima planuojamos ūkinės veiklos teritorija nėra tankiai apgyvendinta, tankiau apgyventa 
teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi per ~450 m rytų kryptimi. Artimoje PŪV teritorijos 
aplinkoje visuomeninės paskirties pastatų nėra. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo objektams skirtoje 
teritorijoje, aplinkinėje teritorijoje vyrauja pramonės ir sandėliavimo, komercinės, susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, toliau gyvenamosios paskirties teritorijos.  

 
Psichologiniai veiksniai 
Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo 

žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga.  
Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:  

− bus vykdoma žemės sklype, kurio unikalus Nr. unik.nr. 4400-5210-0251, pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorija; 
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− bus vykdoma pastatytame ir valstybinėms institucijoms priduotame UAB 
„Transekspedicija Invest“ Logistikos centro C korpuse; 

− vadovaujantis portalo www.regia.lt pateiktais oficialiais duomenis, planuojamos ūkinės 
veiklos teritorija nesiriboja su gyvenamosios paskirties teritorijomis, nes greta yra 
komercinės paskirties teritorijos (adresas: Gandrų g. 38, 40, 42, 44 ir 45, Galinės k., 
Avižienių sen., Vilniaus r. sav.), priklausančios UAB „Transekspedicija Invest“, žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai (adresas: Gandrų g. 50 ir 31, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. 
sav.). Ateityje UAB „Transekspedicija Invest“ žemės sklypuose, adresu Gandrų g. 38, 40, 42 
ir 44, Galinės k. Avižienių sen., Vilniaus r. sav., planuoja vykdyti veiklos plėtrą ir pastatyti 
komercinės paskirties pastatus. Iki artimiausios esamos ar suplanuotos gyvenamosios 
paskirties teritorijos išlaikomas 150-180 m atstumas 

− ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos Bendrojo plano sprendiniams; 

− planuojama ūkinė veikla bus išskirtinai vykdoma tik sandėliavimo paskirties pastato 
uždarose patalpose. Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų 
iškrovimo, pakrovimo, tvarkymo ir laikymo veikla bus vykdoma pastato viduje; 

− cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai ir visuomeninės paskirties aplinkai nebus.  
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

 
UAB "Supportive Electronic Service" planuojama ūkinė veikla bus vykdoma sandėliavimo 

paskirties pastate su iš anksto įrengta pastato eksploatacijai būtina inžinerine infrastruktūra 
(inžineriniai statiniai ir įrenginiai). Specialūs reikalavimai, dėl kurių atsirastų būtinybė pastatyti 
(įrengti) papildomus statinius ar inžinerinius įrenginius, planuojamai ūkinei veiklai netaikomi. 
Papildomi statybos ar griovimo darbai teritorijoje nebus vykdomi. UAB "Supportive Electronic 
Service" planuojamą ūkinę veiklą vykdys iš bendrovės UAB „Transekspedicija Invest“ nuomojamose 
patalpose, sandėliavimo paskirties pastato (Unikalus Nr. 4400-5546-0476), pirmojo aukšto 
patalpose, 3500 m2 patalpų plote. Prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą visa reikalinga įranga ir baldai 
bus atsivežami ir perkeliami į patalpose numatytas zonas. Įsikūrimo patalpose metu nenumatoma 
įtaka aplinkinėms teritorijoms ir visuomenės sveikatai.  

Aplinkos apsaugos agentūros rašto 2019-05-27 Nr. (30.5)-AA-4029 (toliau – Raštas) atrankos 
išvadoje numatytos įgyvendinti triukšmo mažinimo priemonės (akustinė sienelė (barjeras), medžių 
juosta) žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2391-8514, adresu Galinės g. 8, Galinės k., Vilniaus r., 
nėra įgyvendintos, nes jos buvo suplanuotos, siekiant sumažinti triukšmo įtaką artimiausioms 
gyvenamosioms teritorijoms, konkrečiai žemės sklypams, esantiems adresu Gandrų g. 38, 40, 42 ir 
44, Galinės k. Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Šiai dienai nurodyti sklypai priklauso nuosavybės teise 
UAB „Transekspedicija Invest“, jų paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 
teritorijos. Nurodytuose žemės sklypuose bus toliau vystoma įmonės UAB „Transekspedicija Invest“ 
veikla.  

UAB „Supportive Electronic Service“ planuojamos ūkinės veiklos vieta, C korpusas, adresu 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., nesiriboja su gyvenamųjų pastatų 
teritorijomis, kurios buvo įvardintos Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankoje 
ir Rašte.  

Triukšmo mažinimo priemonės, numatytos Rašte, neįgyvendinamos, nes: 
➢ visi pastatai esantys žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2391-8514, įskaitant ir C 

korpusą, performuojant sklypo reljefą atsidūrė dauboje; 
➢ ateityje UAB „Transekspedicija Invest“ žemės sklypuose, adresu Gandrų g. 38, 40, 42 ir 

44, Galinės k. Avižienių sen., Vilniaus r. sav., planuoja vykdyti veiklos plėtrą ir pastatyti 
komercinės paskirties pastatus, kurie suformuos natūralų triukšmą mažinantį barjerą 
ir  užstos šį pastatą nuo gyvenamosios paskirties žemės sklypų; 

➢ privažiavimas prie planuojamos ūkinės veiklos C korpuso suformuotas atskirame 
sklype, išvengiant transporto judėjimo keliais, besiribojančiais su Galinės kaimo 
gyvenamosios paskirties žemės sklypais; 

➢ privažiavimas prie C korpuso numatytas vidiniame korpuso kieme; 
➢ veikla bus vykdoma išskirtinai patalpų viduje.   

Dėl aukščiau įvardintų priežasčių numatytos triukšmo mažinimo priemonės tampa 
neefektyvios, perteklinės ir nereikalingos, nes vizualinė ir akustinė tarša nuo žemės sklype, adresu 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., planuojamos ūkinės veiklos išnyksta.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu uždarose kabinose bus išmontuojami LCD ekranai, išimant 
dujošvytes lemputes, atskiriant jas nuo kitų dalių. Šios pavojingos atliekos pateks į sandariai 
uždaromas plastikines talpas,  kurios yra integruotos kameroje. Talpoms prisipildžius, jos 
uždaromos sandariu dangčiu. Susidariusios pavojingos atliekos išvežamos tolimesniam perdirbimui 
pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Išmontavimo procesas vyks uždarame darbastalyje, 
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kuriame yra įrengta oro valymo sistema (100% išvalymo efektyvumo absorbciniai filtrai su siera 
padengtų aktyvuotos anglies granulių užpildu) ir talpos atliekoms su gyvsidabriu surinkti. Remiantis 
Vokietijos Energetikos ir aplinkos apsaugos technologijų instituto atliktu tyrimu, apsauginis 
darbastalis, skirtas ardymo darbams, laikomas veiksmingu, apsaugant nuo gyvsidabrio garų 
išsiskyrimo į aplinką. Atskirtos lemputės patenka į sandariai uždaromas plastikines statines, todėl 
lempučių atskyrimo metu oro teršalai nei į patalpą, nei į aplinkos orą nepatenka.  

  UAB "Supportive Electronic Service" EEĮ atliekų tvarkymo veiklos metu nenumatoma vykdyti 
krovos darbų ir laikyti palaidų kietųjų, galinčių dulkėti medžiagų. Nepavojingų plastiko atliekų 
smulkinimas vyks pastato patalpose, uždarame įrenginyje, susmulkinto plastiko granulės bus 
laikomos sandariai užrišamuose didmaišiuose, todėl kietosios dalelės į aplinką nepateks. Taigi PŪV 
metu tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių nenumatoma, PŪV bus vykdoma laikantis  
Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas Nr. 
D1-682, nuostatų.   

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  
 

Metodas 

Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių 

duomenimis. 

Išnagrinėti Vilniaus r. sav. (Galinės k., Avižienių sen.) statistiniai duomenys, kurie lyginami su 

Lietuvos Respublikos vidurkiais. 

 

Rezultatai 

Gyventojų skaičius. Duomenų apie Galinės k., Avižienių sen. nėra, todėl toliau nagrinėjami 

Vilniaus r. sav. statistiniai duomenys. Vilniaus r. sav. 2021 metų pradžioje gyveno 102008 gyventojai 

(2020 m. – 100146 gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 16 paveiksle. 
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16 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Vilniaus r. sav. 2017-2021 metais 

 
Lietuvos Respublikoje 2021 metų pradžioje gyveno 2795175 gyventojai (2020 m. – 2794090 

gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 17 paveiksle. 
 

 
17 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje 2017–2021 metais 
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Pagal statistinius duomenis matyti, kad Vilniaus r. sav. vyrauja gyventojų didėjimo tendencija, 
o Lietuvos Respublikoje vertinant bendrai – vyrauja gyventojų mažėjimo tendencija, nors 
paskutiniais metais Lietuvoje fiksuotas gyventojų skaičiaus padidėjimas (imigracija). 

Atsižvelgiant į 2017-2021 metų bendrus statistinius duomenis matyti, kad Vilniaus r. sav. 
gyventojų padaugėjo 6068 asmenimis, o Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 52729 asmenimis 
(2017-2021 m.). Gyventojų skaičiaus padidėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų migracija iš Vilniaus 
miesto, apylinkių ir kt. faktoriai.  

Vyrų ir moterų skirstinys Vilniaus r. sav. 2017-2021 metų pradžioje pateiktas 18 paveiksle. 
  

 
18 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai pagal lytį 2016–2020 metų pradžioje 

 

Remiantis 2021 m. duomenimis, apie 50,29 proc. gyventojų Vilniaus r. sav. sudarė moterys, 
apie 49,71 proc. – vyrai. 

Vyrų ir moterų skirstinys Lietuvos Respublikoje 2017-2021 metų pradžioje pateiktas 19 

paveiksle. 
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19 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje pagal lytį 2017–2021 metų pradžioje 

 

Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2017–2021 metais pagal lytį, matyti, kad Vilniaus 
r. sav. daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę metų ir to priežastis 
galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), ligos, emigracija ir t.t. 
Skirtumą sudaro 594 gyventojai (2021 m.). Panaši tendencija (moteriškos lyties gyventojų 
dominavimas) pastebima ir vertinant bendrai visoje Lietuvoje. 

Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2021 m. pradžioje Vilniaus r. sav. sudarė 

jaunimas ir darbingo amžiaus asmenų grupės (apie 63,98 proc.), kuriose didžiausią grupę sudarė 10-

14 ir 55-64 metų amžiaus gyventojai. Apie 9,78 proc. – gyventojai iki 14 metų amžiaus, vyresnių nei 

65 metų gyventojų – apie 15,39 proc. Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių Vilniaus r. sav. 2021 

metų pradžioje pateiktas 20 paveiksle. 
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20 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Vilniaus r. sav. 2021 m. pradžioje 

 

Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių Lietuvos Respublikoje 2021 metų pradžioje pateiktas 

21 paveiksle. 

 

 
21 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Lietuvos Respublikoje 2021 m. pradžioje 
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Vertinant Lietuvos Respublikos ir Vilniaus r. sav. 2021 m. rodiklius, matyti, kad gyventojų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra panašus. Dominuoja darbingo ir priešpensinio amžiaus 
gyventojai. Skirtumai pastebimi tik vertinant amžiaus grupes atskirai. 

Gimstamumas. 2020 metais (2021 m. duomenų nėra) Vilniaus r. sav. gimė 924 naujagimiai. 
1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuotoje rajono savivaldybėje – apie 9,23 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis yra mažesnis (apie 8,78 naujagimio/1000 gyv.). Bendras gimusiųjų 
skaičius Vilniaus r. sav. bei Lietuvoje pateiktas 22 ir 23 paveiksluose. 

 

 
22 pav. Gyventojų gimstamumas Vilniaus r. sav. 

 

 
23 pav. Gyventojų gimstamumas Lietuvos Respublikoje 
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Natūrali gyventojų kaita. 2019 metais (2020 m. nėra duomenų) Vilniaus r. sav. natūrali 
gyventojų kaita buvo neigiama (apie -1,98/1000gyv.), tai reiškia, jog Vilniaus r. sav. didesnis 
mirusiųjų skaičius nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos tendencija panaši – neigiama, 
tik didesnė (apie -13,7/1000 gyv.).  

Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Vilniaus r. sav. 2015-2020 metais, matyti, 
kad Vilniaus r. sav. gimstamumas turi tendenciją didėti, o Lietuvoje – mažėti. Tam įtakos galėjo turėti 
jaunimo migracija į Vilniaus r. sav. ir kt. sąlygos. 

 
Mirtingumas. Vilniaus r. sav. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) mirė 1119 asmenys, iš 

kurių: 547 moterys ir 572 – vyrai. Vilniaus r. sav. mirčių skaičius 1000-iui gyventojų yra mažesnis nei 
Lietuvoje (atitinkamai apie 11,36 mirtys/1000 gyv. ir apie 13,07 mirtys/1000 gyv.). Mirtingumas 
pagal lytį Vilniaus r. sav. – šiaip vyrauja vyrų mirtingumas. Lietuvoje – didesnis mirtingumas 
moteriškos lyties asmenų. Bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų. Mirčių pasiskirstymas pagal 
lytį pateiktas 24 ir 25 paveiksluose. 

 

 
24 pav. Mirusiųjų skaičius Vilniaus r. sav. pagal lytį 
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25 pav. Mirusiųjų skaičius Lietuvoje pagal lytį 

 

Mirties priežasčių struktūra Vilniaus r. sav. bei Lietuvoje. Vilniaus r. sav. 2019 metais (2020 

m. duomenų nėra) didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė kraujotakos sistemos ligos 

(apie 607,24 atvejai/100000 gyv.), vertinant bendrai Lietuvoje situacija tokia pati, daugiausiai 

gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 748,03 atvejai/100000 gyv.). Antroje vietoje 

mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Vilniaus r. sav. – apie 241,69 

atvejai/100000 gyv., o Lietuvoje – apie 287,82 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai fiksuojamos 

kvėpavimo sistemos ligų mirtys. Mirties priežasčių struktūra analizuojamoje Vilniaus r. sav. bei 

Lietuvoje 100000 gyventojų pateikta 26 paveiksle. 
 

 
26 pav. Mirties priežasčių struktūra Vilniaus r. sav. bei Lietuvoje tenkantis 100000 gyventojų 
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Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2021 metų pradžioje, Vilniaus r. sav. apie 
4,37 proc. gyventojų gyveno Vilniaus r. aplinkiniuose miesteliuose, o apie 95,63 proc. – kaimiškose 
vietovėse. Lietuvos mastu žmonių, kurie gyveno miestuose buvo apie 67,47 proc. Likusioji Lietuvos 
gyventojų dalis (apie 32,53 proc.) gyveno kaimiškose vietovėse. Gyventojų pasiskirstymas pateiktas 
27 paveiksle. 
 

 
27 pav. Gyventojų pasiskirstymas procentais pagal gyvenamąją vietą Vilniaus r. sav. 

ir Lietuvoje 2020 metais 
 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 
 

2015-2019 metais (2020 m. duomenų nėra), Vilniaus r. sav. gyventojai daugiausiai sirgo 
kvėpavimo sistemos ligomis (239,72 atvejai/1000-ių gyv.). Sergamumo rodikliai 1000-iui gyventojų 
Vilniaus r. sav. ir Lietuvos Respublikoje pateikti 28 ir 29 paveiksluose: 

 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla, 
Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.                                                                                                       74 

 
28 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Vilniaus r. sav. 2015-2019 metais 

 

 
29 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Lietuvos Respublikoje 2015-2019 metais 

 
Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Vilniaus r. sav. ir 

Lietuvos sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 2019 metais 
analizuojamo rajono savivaldybėje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (239,72 atvejai/1000-ių gyv.), 
kraujotakos ligomis (181,82 atvejai/1000-iui gyv.), virškinimo sistemos ligomis (166,71 atvejai/1000-
ių gyv.) ir hipertenzinėmis ligomis (141,17 atvejai/1000-ių gyv.). Didžiausias sergamumas Lietuvoje 
buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (301,07 atvejai/1000-ių gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (248,5 
atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (217,4 atvejai/1000-ių gyv.) ir hipertenzinėmis 
ligomis (194 atvejai/1000-ių gyv.). 
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Mažiausias sergamumas 2019 metais Vilniaus r. sav. buvo: piktybiniais navikais (22,18 
atvejai/1000 gyv.) ir širdies išemine liga (28,35 atvejai/1000 gyv.). Lietuvoje – piktybiniais navikais 
(30,93 atvejai/1000 gyv.) ir širdies išemine liga (53,97 atvejai/1000 gyv.). Sergamumas Vilniaus r. 
sav. pagal diagnozuotas ligų grupes nesiskiria nuo diagnozuotų ligų grupių Lietuvoje. Iš diagramų 
matyti, kad gyventojų sergamumas turi tendenciją tai didėti, tai mažėti. Lietuvoje sergamumo 
tendencijos panašios. 

Išvada. Išanalizavus Vilniaus r. sav. bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad dauguma 
demografinių rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas pagal bendro gyventojų 
skaičiaus kitimo 5 metų laikotarpyje, gyventojų gimstamumo, gyventojų pasiskirstymo 
(miestas/kaimas) rodiklius. 

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

 
Populiacija – tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, 

visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, 
lytis, esama sveikatos būklė. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi pagrindines rizikos 
grupes: 

1) Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos 
padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių 
sąlygomis.  

2) Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos.  
PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas 7.3.1 lentelėje. 
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7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar 

priemonės, 
taršos šaltiniai 

Grupės dydis 
(asm. skaičius) 

Poveikis: 
teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės grupės (vietos 
populiacija) 

Triukšmas, oro tarša 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis Vilniaus 
r. sav. 2021 metų pradžioje gyveno 

102008 gyventojai 

0 
Neigiamas poveikis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos 
ūkinės veiklos nenumatomas 

2. Darbuotojai  Triukšmas, oro tarša 
Įdarbinama apie 50 darbuotojų, 
sukuriamos naujos darbo vietos 

0 
Bus atliktas darbo vietų profesinės rizikos 

vertinimas, siekiant įvertinti rizikos veiksnius 
galinčius daryti poveikį darbuotojams 

3. Veiklos produktų vartotojai 

Nebenaudojamos EEĮ 
ir jos komponentų 

paruošimo 
pakartotiniam 

naudojimui veikla 

Neapibrėžtas skaičius + 
Aprūpinami tinkama pakartotinai naudoti 

produkcija naudotojai 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai 

Nebenaudojamos EEĮ 
ir jos komponentų 

paruošimo 
pakartotiniam 

naudojimui veikla 

50 darbuotojai + Galimybė įsidarbinti 

6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 

7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis priklausomybės 
ligomis ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 

9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta 0 

10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai 0 0 nevertinta 0 

11. Benamiai 0 0 nevertinta 0 

12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių profesijų 
asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 
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7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis  

 
Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis 

pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Planuojamos ūkinės 

veiklos metu galimas vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl transporto manevravimo 
teritorijoje ir veiklos technologijoje naudojamų įrengimų.  

Bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl atvykstančio ir išvykstančio transporto 
planuojamos ūkinės veiklos metu bus nežymus ir reikšmingas, neigiamas poveikis aplinkos oro 
užterštumui nebus daromas. 

Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV veiklos ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 
punktuose nustatytų ribinių dydžių. 

8 SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – 

Įsatymo) 2 priedo 51.1 punktu, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
apdorojimo veiklai nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 50 m. 

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
veiklos teritorijos išorinių ribų) patenka 7 žemės sklypai, dauguma jų UAB „Transekspedicija Invest“ 
priklausančioje teritorijoje esantys bendro naudojimo bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų paskirties 
sklypai. Tolesnių į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną patenkančių sklypų pagrindinė naudojimo 
paskirtis – Kita ir žemės ūkio paskirties. Žemės sklypai, patenkantys į normatyvinę sanitarinę 
apsaugos zoną, pateikti 10 paveiksle.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas 
sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
planuojamą ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su planuojamos ūkinės veiklos patalpų išorinėmis ribomis , 
taip pat apima atliekų konteinerių laikymo aikštelę ir transporto priemonių iškrovimo rampas, 
įrengtas greta pastato. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3710 m2. Rekomenduojamos sanitarinės 
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apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir 
gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

. 

9 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.2 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas 

 
PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos  1 d. įsakymu Nr. V-
491.  

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 
• Informacijos surinkimas ir apdorojimas; 
• Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 
• Triukšmo taršos modeliavimas; 
• Aplinkos oro taršos skaičiavimas; 
• Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. 
 
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo remtasi Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro 
rodiklių duomenų bazių duomenimis.  

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo naudota kompiuterinė programa CadnaA. 
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų 
triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), 
įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir 
prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba 
absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama 
remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, 
pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 
intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų 
(eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Atliekant aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo 
metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, 
Nr. 108-3159; aktuali redakcija) patvirtinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašo 35 punkte nurodyta metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 update 
2019, skyrius  1.A.3.b.i-iv „Road transport “. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį 
(Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai naujos kartos oro taršos 
modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. 
Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) 
išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos 
geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: 
vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. AERMOD View modelis taip 
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pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. Tam tikslui naudojama 
AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami globalūs SRTM3 (Shuttle Radar 
Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų rezoliucija siekia 90 m. AERMOD 
View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti 
poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos 
Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimais. 

9.3 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

 
Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys 

gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų 
sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla  
nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo 
rodiklių pokyčiams. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 
metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Aplinkos oro teršalų skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta metodika. Matematiniai 
skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. Įvertinus tai, kad skaičiavimai 
buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai neviršija leistinų 
neapibrėžčių. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV patalpų išorinių ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 4 
punkte nustatytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės patalpų 
išorinėmis ribomis; 

2) Prognozuojamas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti 
sutapatinamos su įmonės patalpų išorinėmis ribomis; 

3) PŪV veiklos metu numatoma nežymi oro tarša iš į veiklavietę atvyksiančių/išvyksiančių 
mobiliųjų transporto priemonių. Bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl atvykstančio 
ir išvykstančio transporto planuojamos ūkinės veiklos metu bus nežymus ir reikšmingas, 
neigiamas poveikis aplinkos oro užterštumui nebus daromas.; 
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4) Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapai nesusidarys ir neturės poveikio visuomenės 
sveikatai; 

5) SAZ ribos gali būti sutapatinamos su planuojamos ūkinės veiklos patalpų išorinėmis 
ribomis, taip pat apims atliekų konteinerių laikymo aikštelę ir transporto priemonių 
iškrovimo rampas, įrengtas greta pastato. 

6) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 

11 SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

 
UAB "Supportive Electronic Service" nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos 

komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos 
(patikslintos) SAZ ribos, įvertinus planuojamą ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą ūkinės 
veiklos dienos triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su planuojamos ūkinės veiklos 
patalpų išorinėmis ribomis, taip pat apima atliekų konteinerių laikymo aikštelę ir transporto 
priemonių iškrovimo rampas, įrengtas greta pastato. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3710 m2. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ 
ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 

 

12 REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ 
KONTROLĖS IR PAN.  

 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių 

valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas 
privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis 
neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsena netikslinga, nes neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenustatytas.  
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AM – Aplinkos ministerija 
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ES – Europos sąjunga 
HN – Higienos norma 
LL – Leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 

http://www.hi.lt/
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LR – Lietuvos Respublika 
LRV – Lietuvos Respublikos vyriausybė 
NP – Naftos produktai 
PAV – poveikio aplinkai vertinimas 
PŪV – planuojama ūkinė veikla 
PVSV - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
RV – Ribinė vertė 
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 
SAZ – Sanitarinė apsaugos zona 
SM – Skendinčiosios medžiagos 
VAZ – Vandenvietės apsaugos zona 
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PRIEDAI 

 
1 priedas  Situacijos schema su gretimybėmis M 1:8000, 1 lapas; 

2 priedas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 8 lapai; 

3 priedas  Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) schema M1:350, 1 lapas;  

4 priedas  Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai, 14 lapų; 

5 priedas Foniniai duomenys ir LHMT pažyma, 10 lapų; 

6 priedas Triukšmo lygio sklaidos žemėlapiai, 3 lapai; 

7 priedas  Garso izoliacijos rodiklį Rw ir triukšmo lygį įrodantys dokumentai, 3 lapai; 

8 priedas  Technologinių įrenginių triukšmo lygį įrodantys dokumentai, 8 lapai; 

9 priedas  Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros licencijos kopija, 1 lapas; 

10 priedas  Fizinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencijos kopija, 1 lapas; 

11 priedas  Komercinė gamybinė paslaptis, 25 lapai; 

12 priedas  Viešinimo ataskaita, 10 lapų; 

13 priedas  Sutikimas dėl SAZ, 1 lapas. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2020-11-30 16:53:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2339179

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2019-04-15

Adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5210-0251

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4174/0300:850 Riešės k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5048-8609

Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4174-0300-0085
Žemės sklypo plotas: 7.4417 ha

Užstatyta teritorija: 7.4417 ha
Nusausintos žemės plotas: 2.0495 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 58192 Eur
Žemės sklypo vertė: 36370 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 419000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-19

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-04-23

2.2. Pastatas - Logistikos centras - sandėlis
Unikalus daikto numeris: 4400-5440-3008

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 1F3/g

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 13543.29 kv. m

Pagrindinis plotas: 13032.91 kv. m
Tūris: 151515 kub. m

Užstatytas plotas: 11112.00 kv. m
Koordinatė X: 6075530
Koordinatė Y: 574349

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9394000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9394000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2442000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-04-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-04-06
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 36.66 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Apsaugos postas
Unikalus daikto numeris: 4400-5440-3030

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 2H1/g

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 10.14 kv. m

Pagrindinis plotas: 10.14 kv. m
Tūris: 50 kub. m
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Užstatytas plotas: 17.00 kv. m
Koordinatė X: 6075420
Koordinatė Y: 574452

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4750 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 4750 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4750 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-04-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-04-06
2.4. Pastatas - Siurblinės pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-5440-3040
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 3H1/g
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 47.77 kv. m

Pagrindinis plotas: 47.77 kv. m
Tūris: 306 kub. m

Užstatytas plotas: 64.00 kv. m
Koordinatė X: 6075539
Koordinatė Y: 574454

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 18100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 18100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-04-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-04-06
2.5. Pastatas - Logistikos centras

Unikalus daikto numeris: 4400-5546-0476
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Statusas: Formuojamas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-12

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo

daliai) šildyti: 36.24 kWh/m2/m.
2.6. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklas

Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5789
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: V7
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 58.73 m

Gylis: 2.02 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė
Koordinatė X: 6075364.08
Koordinatė Y: 574335.18

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4140 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 4140 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4140 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12
2.7. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5801
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: V1-V6
Statybos pradžios metai: 2019

Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 301.61 m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Koordinatė X: 6075558.51
Koordinatė Y: 574448.4

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30300 Eur
Atkuriamoji vertė: 30300 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 30300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12
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2.8. Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekio tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5812

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V8-V10

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 32.61 m
Tūris: 220 kub. m

Medžiaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė

Koordinatė X: 6075372.62
Koordinatė Y: 574324.31

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 32700 Eur
Atkuriamoji vertė: 32700 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 32700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.9. Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekio tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5796

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V11-V12

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 401.19 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė
Koordinatė X: 6075564.5
Koordinatė Y: 574403.65

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 104000 Eur
Atkuriamoji vertė: 104000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 104000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.10. Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekio tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5767

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V13-V14

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 20.81 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė
Koordinatė X: 6075541.69
Koordinatė Y: 574462.8

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11400 Eur
Atkuriamoji vertė: 11400 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 11400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.11. Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekio tinklas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5756

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V15-V16

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 166.08 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė
Koordinatė X: 6075636.25
Koordinatė Y: 574408.2

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30800 Eur
Atkuriamoji vertė: 30800 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 30800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.12. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5867

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F22

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 3.00 m
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Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Koordinatė X: 6075593.48
Koordinatė Y: 574281.07

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3680 Eur
Atkuriamoji vertė: 3680 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3680 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.13. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5901

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F33

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 10.03 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai
Koordinatė X: 6075449.71
Koordinatė Y: 574295.34

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4020 Eur
Atkuriamoji vertė: 4020 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 4020 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.14. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5712

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L76

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 7.21 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Įvadinė
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Mažieji
Koordinatė X: 6075581.65
Koordinatė Y: 574426.27

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6290 Eur
Atkuriamoji vertė: 6290 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 6290 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.15. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5834

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F1-F18

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 497.30 m
Tūris: 14 kub. m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Koordinatė X: 6075597.29
Koordinatė Y: 574400.22

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 78600 Eur
Atkuriamoji vertė: 78600 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 78600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.16. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5845

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F19-F21

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 25.62 m
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
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Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Koordinatė X: 6075551.95
Koordinatė Y: 574370.8

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5400 Eur
Atkuriamoji vertė: 5400 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 5400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.17. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų valymo įrenginys ir tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5889

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F23-F32

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 205.40 m
Tūris: 7 kub. m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Nuotekų įrenginio reikšmė: Buitiniai

Koordinatė X: 6075369.1
Koordinatė Y: 574334.28

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 29300 Eur
Atkuriamoji vertė: 29300 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 29300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.18. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5701

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L70-L75

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 92.37 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Mažieji
Koordinatė X: 6075405.58
Koordinatė Y: 574360.9

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13100 Eur
Atkuriamoji vertė: 13100 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 13100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.19. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5745

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L77-L82

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 141.77 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė

Nuotekų įrenginio reikšmė: Mažieji
Koordinatė X: 6075495.34
Koordinatė Y: 574416.7

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 27600 Eur
Atkuriamoji vertė: 27600 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 27600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

2.20. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-5452-5678

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L83-L89

Statybos pradžios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 231.29 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
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Nuotekų įrenginio reikšmė: Mažieji
Koordinatė X: 6075619.16
Koordinatė Y: 574367.54

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44600 Eur
Atkuriamoji vertė: 44600 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 44600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-05-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA INVEST", a.k. 120053837
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3030, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 4400-5440-3040, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2020-08-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-20
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA INVEST", a.k. 120053837
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3008, aprašytas p. 2.2.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5756, aprašyti p. 2.11.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5767, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5789, aprašyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5796, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5801, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5812, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5678, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5701, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5712, aprašyti p. 2.14.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5745, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5834, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5845, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5867, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5889, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5901, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2020-08-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200810-00242
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-20

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA INVEST", a.k. 120053837

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-01-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 30RS-357

2018-03-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DP-770
2018-07-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1905-(14.48.111.)
2018-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-1452-(14.48.2.)
2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-12 Servituto sutartis Nr. SK-11419

2018-11-07 Servituto sutartis Nr. 8374
2019-04-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. SK-3887
2019-04-09 Servituto sutartis Nr. SK-3888
2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Plotas: 0.1439 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-12 Servituto sutartis Nr. SK-11419

2018-11-07 Servituto sutartis Nr. 8374
2019-04-09 Servituto sutartis Nr. SK-3888
2019-04-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. SK-3887
2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Plotas: 0.0524 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

6.3.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2018-11-07 Servituto sutartis Nr. 8374
2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Plotas: 0.9108 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

6.4.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-07 Servituto sutartis Nr. 8374

2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Plotas: 0.1439 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

6.5.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-11-07 Servituto sutartis Nr. 8374

2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Plotas: 0.9108 ha
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 20495.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 668.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 10250.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5546-0476, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-09 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. SN-0546-00105/0

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-09
Terminas: Nuo 2020-11-09 iki 2030-11-09

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5756, aprašyti p. 2.11.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5767, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5789, aprašyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5796, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5801, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5812, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5678, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5701, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5712, aprašyti p. 2.14.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5745, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5834, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5845, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5867, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5889, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5901, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-08-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200810-00242

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
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Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3030, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-5440-3040, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-08-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3008, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-08-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-00-200810-00242
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EGLĖ ERINGYTĖ-SLIEKIENĖ

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5756, aprašyti p. 2.11.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5767, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5789, aprašyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5796, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5801, aprašyti p. 2.7.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5452-5812, aprašyti p. 2.8.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5678, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5701, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5712, aprašyti p. 2.14.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5745, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5834, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5845, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5867, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5889, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5452-5901, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1087
2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

EGLĖ ERINGYTĖ-SLIEKIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3008, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-5440-3030, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-5440-3040, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2009-11-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1087
2020-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROBERTAS ŽILO
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-113
2020-04-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-19
10.9. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5440-3008, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-13 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. SN-0546-00099/0

Įrašas galioja: Nuo 2020-05-14
Terminas: Nuo 2020-05-12 iki 2030-05-12

10.10. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5210-0251, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-02-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-1064-(14.48.111.)
2019-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 48VĮ-583-(14.48.2.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-25

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino JULIUS ZDANEVIČIUS
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3 priedas 

REKOMENDUOJAMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS SCHEMA M1:350 

1 lapas 
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ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2022. GDR10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2022. GDR50LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
2022. SŽNS_DR10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2022. Regionų geoinformacinės aplinkos paslauga, REGIA, 2022.
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LapųLapas

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos
(SAZ) schema, M1:350

UAB "Supportive Electronic Service" elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo veikla

Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

PVSV

Etapas

J. Murauskienė 2022.05

Rengėjas K. Klinga 2022.05

Tikrintojas

Žemės sklypo ribos

Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona (SAZ), plotas - 0,370936 ha

UAB "Supportive Electronic Service" nuomojamos patalpos

Kt. žemės sklype esantys pastatai

Rankovės

Kad. Nr.
4174/0300:850 
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Anglies monoksido 8 val. koncentracija (be fono)

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

4,19248

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Anglies monoksido 8 val. koncentracija (su fonu)

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

261,12525

Vienetai:

ug/m^3

900

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Azoto dioksido 1 val. 99,8 proc. koncentracija (be fono)

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

Rezultatas:

Concentration

2,01102

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

0,20441

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Azoto dioksido 1 val. 99,8 proc. koncentracija (su fonu)

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

Rezultatas:

Concentration

34,8363

Vienetai:

ug/m^3

900

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

8,26569

Vienetai:

ug/m^3

900

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

Rezultatas:

Concentration

0,030112

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

0,0204

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

Rezultatas:

Concentration

13,95592

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

13,91082

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

0,0102

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Modeliavimo parinktys:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

Rezultatas:

Concentration

9,75541

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
REGDFAULT, MODELING,
OPTIONS, USED:

Rezultatas:

Concentration

0,3561

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Modeliavimo parinktys:

CONC, ELEV, RURAL,
REGDFAULT, MODELING,
OPTIONS, USED:

Rezultatas:

Concentration

0,3561

Vienetai:

ug/m^3

400

Pastabos:

UAB "Aplinkos vadyba"

UAB "Supportive Electronic Service" Nebenaudojamos elektros ir elektronin s rangos ir jos komponent  
paruošimas pakartotiniam naudojimui, Galin s g. 8, Galin s k., Avižieni  sen., Vilniaus r. sav.

111



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 priedas 
 

FONINIAI APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENYS IR LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS 
TARNYBOS PRIE  APLINKOS MINISTERIJOS PAŽYMA 

 
10 lapų 

5
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FONINIAI APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENYS 
 

2 lapai 
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. 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

 

     

UAB „Aplinkos vadyba“
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt

   2021-02- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

     
Į

Į2021-01-07 Nr.R2104

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos 

oro užterštumo duomenis UAB „Supportive Electronic Service“ adresu Galinės g. 8, Galinės k., 

Avižienių sen., Vilniaus r. sav., teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant anglies monoksido, kietųjų 

dalelių, azoto oksidų ir LOJ sklaidos modeliavimą, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, 

kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės 

veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitų, parengtų vadovaujantis Inventorizacijų ataskaitų įforminimo tvarka3 duomenys bei įvertinti 

planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas 

sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos 

dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. Taip 

pat papildomai turi būti įskaitomos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro 

teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje 

http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 

1 Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo 
tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“;

2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, 
patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos 
oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“;

3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Elektroninio dokumento nuorašas
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PRIDEDAMA: Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų inventorizacijos ataskaitų bei informacijų atrankoms dėl PAV duomenys, 2 lapai.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                     Loreta Jovaišienė   

Ina Kilikevičienė, tel. 68705851, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt

4Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

115



Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų bei informacijų 
atrankoms dėl PAV duomenys 

1.UAB „Matsuda  - Dūkštelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus rajonas

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės2 aukštis,
m

išėjimo angos 
matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m.

31 2
x y

4 5 6 7 8 9

Dažymo-džiovinimo kamera 001 575098 6076306 6,0 1,0 3,10 50 2,611 2400
Automobilių paviršiaus 

paruošimas 002 575099 6076320 6,0 0,60 3,0 18 0,904 1500

Džiovyklos degiklis 003 575103 6076311 6,0 1,0 3,2 120 2,695 1008

Katilas „Kalvis“ 70KW 005 575115 6076350 25,0 0,40 4,1 150 3,191 4320

Suvirinimo įrenginys 601 575100 6076325 10,0 0,50 5,0 0 0,98 120

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai  Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 

rūšies kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas

vnt. maks. vid.

metinė,
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

020103 Katilinė Katilas „Kalvis” 
70 kW 005 Anglies monoksidas (A)

177
mg/Nm3 40 30 0,069
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Azoto oksidai (A) 250 145 140 0,015šiluminio našumo

Kietosios dalelės (A) 6493 18,5 5,0 0,0005
Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00261 0,00198 0,015

060103
Automobili
ų remonto

baras

Dažymo- džiovinimo 
kamera 001 LOJ 308 g/s 0,00041 0,00041 0,003

060103
Automobilių 

remonto 
baras

Automobilių kėbulų 
paviršiaus paruošimas 002

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s
0,02029

0,01392 0,075

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,45815 0,40425 0,028
Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,36383 0,33688 0,007030106 Džiovykla Degiklis 003

Kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,00809 0,00539 0,0002

2. Informacija atrankai Sandėliavimo paskirties pastatai - logistikos centras Galinės k. Vilniaus r. Informaciją  galima rasti 
gamta.lt/ PAV/ 2019 metų archyvas. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NR5KEkO_ITjuKjY4dVRWZn7I9wOc_gqN
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS  
PRIE  APLINKOS MINISTERIJOS PAŽYMA 
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8 priedas 
 

GARSO IZOLIACIJOS RODIKLĮ RW ĮRODANTYS DOKUMENTAI 
 

3 lapai

7
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Tinkamos pramoninių pastatų išorinėms ir 
vidinėms sienoms statyti: gamybos salės, 
sandėliavimo pastatai, prekybos salės, 
parduotuvių centrai, ūkio įrenginiai.  
Vertikalus arba horizontalus montavimas. 
 

Izo Wall PIR/PIR+ 
„Sandwich“ tipo plokštė su poliizocianuratu 
arba poliuretano užpildu - matomas 
tvirtinimas. 
 

1. profiliuotas pamušalas su unikaliu 
paviršiaus dizainu. 

2. dideli lenkimo spinduliai garantuoja 
apsauginių dangų pamušalo 
ilgaamžiškumą. 

3. dvigubo skydo užraktas garantuoja 
geriausias atsparumo ugniai savybes. 

4. profiliuoti kraštai palengvina 
montavimą ir užtikrina tinkamą šilumos 
izoliacijos galią. 

5. vidaus užpildas iš standaus, be-freono, 
savaime gęstančio poliizocianurato arba 
poliuretano (toliau PIR). 

6. besiūliai poliuretano sandarikliai palaiko 
tinkamą šilumos izoliacinę galią ir 
sandarumą, taikomą gamyboje. 

7. apsauginė juosta apsaugo nuo difuzijos, 
vandens ir stiklo įsiskverbimo bei srauto 
prasiskverbimo į izoliacinę šerdį. 

8. labirinto jungtys, sujungtos į 120–200 
mm storio plokštes. 

PIR/PIR+ vidaus užpildas iš standžių poliizocianurato arba poliuretano putų, šilumos laidumo laipsnis 
ʎ = 0,022 W/m*K, sustiprintos priešgaisrinės savybės.  

Plieno lakštų pamušalas su antikorozine danga, atsižvelgiant į numatomą paskirtį. 

Versta iš anglų kalbos:
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* - modulinis plotis prieinamas pagal individualų užsakymą. 
** - maksimalus ilgis, atsižvelgiant į skydelio spalvą - žr. skyrių " Spalvų pasirinkimo patarimai ". 
*** - klasifikacija galioja, jei naudojamas karščiui atsparus sandarinimas. 
**** - pateikiamos didžiausios atsparumo ugniai vertės, atramų išdėstymo gairės. 
 
Plokštės gaminamos pagal PN-EN 14509: 2013 standartą ir yra ženklinamos CE ženklu. 
 
 
 
 
 

Mechaninės savybės 

Storis 

modeliuojamas plotis 

Plotis, mm 

Ilgis, mm 

Svoris 0,5/0,4, kg/m2 

Svoris 0,5/0,5, kg/m2 

Izoliacinė galia 

Degumo savybės 

PIR+ atsparumas ugniai 

PIR atsparumas ugniai 

PIR+ reakcija į ugnį 

PIR+ reakcija į ugnį 
Ugnies plitimas 

Akustinės savybės 

Akustinio atsparumo koeficientai 

Akustinės sugerties koeficientai 

Sandarumas 

Oro pralaidumas: slėginis 

Oro pralaidumas: įsiurbimo 

Atsparumas pučiamam lietui 
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9 priedas 
 

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ SKLEIDŽIAMO TRIUKŠMO LYGĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI 
 

8 lapai 
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DUJOŠVYČIŲ LEMPŲ ARDYMO STAKLĖS 
 

3 lapai 
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WERa-Elektro-Recycling - 9 - TFT-Demontagewerkbank  

VISIEMS REKONSTRUKCINIAMS SPRENDIMAMS BŪTINAS RAŠYTINIS  
„URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH“ SUTIKIMAS. 

NAUDOKITE TIK ORIGINALIAS ATSARGINES IR GREITAI SUSIDĖVINČIAS 
DALIS. 

URT 
Umwelt- und 
Recyclingtechnik GmbH 
Am Hammersteig 5a 
D 97753 Karlstadt 
Tel.: +49 9353 / 9068-0 
Fax: +49 9353 / 9068-68 
Mail: info@urt-recycling.de 

 
Betriebsanleitung 

 

 

 

1.2 Naudojimas pagal paskirtį 
TFT išmontavimo staklės naudojamos LCD ekranų kapiliariniams vamzdeliams, kurių 
sudėtyje yra gyvsidabrio, sklandžiai išimti. Šio įrenginio negalima naudoti jokiam kitam 
tikslui. Priešingu atveju įrenginio eksploatavimo leidimas neteks galios. 

 
Bet kokius pirmiau nurodytų komponentų matmenų ir specifinių medžiagų pakeitimus 
privalo patikrinti ir patvirtinti įmonė „URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH“. Įmontavę 
kitokias dalis, kurios nėra nurodytos specifikacijoje, prarasite garantiją, taip pat įrenginys 
gali nebeatitikti ir saugumo kriterijų. 

 
Naudojimas pagal paskirtį apima: 
 visų naudojimo instrukcijoje esančių nurodymų paisymą ir 
 nustatytųjų apžiūros ir techninės priežiūros darbų laikymąsi. 

 
 

1.3 Netinkamas naudojimas 
Draudžiama naudoti kitais būdais ir tikslais, nei aprašyta pirmiau. Netinkamai naudojant 
gali kilti pavojus. Toks netinkamas naudojimas apima, pavyzdžiui: 

 
 LCD ekranų išmontavimą / ardymą TFT išmontavimo staklėmis. 
 Kitų, nei nurodyta 1.2 skyriuje, ekranų ar medžiagų išmontavimą. 

 
 

1.4 Konstrukciniai TFT išmontavimo darbastalio pakeitimai 
Be gamintojo leidimo negalima daryti jokių įrenginio pakeitimų, negalima prie jo 
montuoti kitų dalių ar atlikti jo rekonstrukciją. 

 

 

Techniškai netvarkingas mašinos dalis būtina iš karto pakeisti. 
 

 

Naudojant kitų gamintojų dalis nebus užtikrinama, kad jos sukonstruotos ir pagamintos pagal 
visus apkrovoms ir saugumui keliamus reikalavimus. 
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1.5 Allgemeine Gefahrenhinweise: 
 

 

 

 
 
GEFAHR – Hochspannung! 

 

 

 

 

 

GEFAHR – vor Arbeiten an der Anlage – Anlage 
ausschalten! 

 

 

 

 

WARNUNG - Gefahrenstelle! 
(Automatisches Anfahren der Maschine möglich!) 

 

 

 

 

 
 
WARNUNG - Zutritt für Unbefugte verboten! 

 

  
WARNUNG – jegliches Essen und Trinken 
wegen Arbeiten mit toxischen Gefahrstoffen 
(siehe Sicherheitsdatenblatt Quecksilber) 
verboten 

 

  
 
ATSARGIAI- Schutzbrille tragen! 

 

 
 

--- 

 
 
ATSARGIAI- Schutzhandschuhe tragen! 
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1.14 Reinigen der Anlage und Entsorgung: 
Nach Arbeitsende ist die komplette TFT-Demontagebank komplett und vollständig zu 
reinigen (Nachlaufzeit von 15 Minuten beachten!) Verwendete Stoffe und Materialien sind 
sachgerecht zu handhaben und zu entsorgen. 

 
 

1.15 Įrenginio skleidžiamas triukšmas: 
Įrenginio skleidžiamas nuolatinis svertinis garso slėgio lygis negali būti didesnis nei 

 
72 dB (A). 

 
Priklausomai nuo vietos sąlygų gali susidaryti aukštesnis garso slėgio lygis, dėl kurio 
galima apkursti. Šiuo atveju valdymo personalą privaloma aprūpinti atitinkama apsaugine 
įranga arba apsauginėmis priemonėmis. 

 
 

1.16 Feuerbekämpfung: 
Nach kundenseitiger Aufstellung: 

 
Dazu gehören: Baulicher Brandschutz 

Anlagentechnischer Brandschutz 
Organisatorischer Brandschutz 
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PLASTIKO SMULKINIMO ĮRENGINYS 
 

3 lapai 
 

136



 

 
 
 
 
 
 
 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mašinos tipas: ZMK 40 
 
 
 
 
 

Klientas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Weima“ – universalus smulkintuvas ZMK 
 
 
 
 
 

WEIMA Maschinenbau GmbH 
Pramoninės veiklos vieta D-74360 Ilsfeld / Germany (Vokietija) 
Tel. Nr. +49 7062/9570-0 Faks. +49 7062 9570 90 
El. paštas info@weima.com Svetainė http://www.weima.de 

 
 
 

Galioja nuo 2002 07 02 
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TECHNINIAI DUOMENYS 
 
 
 
 

Mašinos tipas: 
 
Mašinos numeris: 
 
Konstravimo metai: 
 
Smulkinimo našumas su sieto skylės skersmeniu: 

ZMK 40 

15–20 mm 600–800 kg/h 
25–30 mm 800–1000 kg/h 
35–40 mm 1000–1500 kg/h 

Darbinė įtampa: 400 V, 3 Ph 

Variklio galia: 2 x 15 kW / 2 x 18,5 kW / 2 x 22 kW 

Saugiklis: 80 / 100 / 125 A 

Maitinimo kabelis iki 10 m ilgio: 4 x 25 / 35 / 50 mm² 

Svoris: 2,100 kg 

Pjovimo įrenginio plotis: 750 mm 

Pjovimo įrenginio ilgis: 700 mm 

Pjovimo disko diametras: 235 mm 

Ištraukimo antgalis: 200 mm 

138



18 

 

 

 

Triukšmo skleidimas 
 

 

Čia nurodyti skaičiai yra triukšmo skleidimo vertės, todėl nebūtinai atitinka vertes darbo 
vietoje. Kadangi nėra triukšmo skleidimo verčių ir darbo vietos verčių koreliacijos, jų 
negalima patikimai naudoti nustatant, ar reikalingos papildomos priemonės. Veiksniai, 
galintys turėti įtakos darbo vietos vertėms, yra poveikio trukmė, dirbtuvių 
charakteristikos, kiti triukšmo šaltiniai, mašinų skaičius ir kiti gretimi poveikiai. Todėl 
patikimos darbo vietos vertės gali skirtis kiekvienoje šalyje. Tačiau ši informacija turėtų 
suteikti naudotojui galimybę geriau įvertinti pavojus ir riziką. 

 
 

Matuojant pagal EN 31 202 ir CEN-TC 142 priedą, atsižvelgiant į ISO 7960 standartą 
dėl su darbu susijusios skleidimo vertės, LpA = 74,5 dB darbo triukšmo. 

Matavimo neapibrėžties konstanta K yra 4 dB (A). 
 

Garso galios lygis, išmatuotas pagal EN 23746 ir CEN-TC 142 priedą, yra LWA = 
87,8 dB darbo triukšmo. 

Matavimo neapibrėžties konstanta K yra 4 dB (A). 
 

Norint pasiekti didesnę nei 3 dB tikslumo klasę, buvo atsižvelgta į šiuos CEN-TC 142 
priedus: 
- aplinkos korekcijos koeficientai K2A ir K3A yra µ 4 dB; 
- foninio triukšmo lygio ir triukšmo garso slėgio lygio skirtumas 

kiekviename matavimo taške yra 6 dB; 
- K3A apskaičiuojamas pagal A priedą, prEN 31204; 
- naudojamas paralelepipedinis gaubiamasis paviršius su 9 matavimo taškais 1,0 m 

atstumu nuo etaloninio paviršiaus. 
 
 

Su mašina susiję nustatymai 
 

Pusės piltuvo užpildymas įvairaus dydžio medienos atraižomis. 
 
 

Mikrofono padėtis matuojant triukšmo skleidimą darbo vietoje 
 

1,5 m aukštyje 0,5 m atstumu nuo piltuvo krašto, centruojama išėjimo pusėje. 
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9 priedas 
 

JURIDINIO ASMENS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS KOPIJA 
 

1 lapas 
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10 priedas 
 

FIZINIO ASMENS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO LICENCIJOS KOPIJA 
 

1 lapas 
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