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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PATEIKIMO 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų 

nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus, 

kad 2018 m. gruodžio 18 d. yra priimtas Sprendimas Nr. (4-22 14.3.4 E)BSV-29882 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas). 

PRIDEDAMA. 5 lapai. 
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SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2018 m. gruodžio         Nr. (4-22 14.3.4 E)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Autobilas“ 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Sasnavos g. 70, Marijampolė 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

Tel. 8 (631) 83 303 

El. p. autobilas@mail.com 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

Tel. +370 (607) 23 980 

El. p. info@ekostruktura.lt  

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

 UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, 

apimantis planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti 

netinkamas transporto priemones (ENTP), 

padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų 

kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis, 

adresu Sasnavos g. 70 F, Marijampolėje. 
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3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

 UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, 

apimantis planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti 

netinkamas transporto priemones (ENTP), 

padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų 

kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis, 

adresu Sasnavos g. 70 F, Marijampolėje. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Sasnavos g. 70 F, Marijampolė 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

 Veikla vykdoma pramoninėje Marijampolės miesto 

zonoje, 1,51 ha ploto sklype unikalus numeris 4400-

0591-3826, dviejuose esamuose pastatuose (metalo 

supirkimas ir apdorojimas, eksploatuoti netinkamas 

transporto priemones (toliau – ENTP) ardymas 

vykdomas skarda dengtame angare ir gretimai 

esančiame plytų pastate. UAB „Autobilas“ veikla 

apima tik dalį sklypo – veikla vykdoma 0,8 ha ploto 

teritorijoje, į kurią patenka UAB „Autobilas“ 

nuomojami pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės, 

krautuvų ir transporto judėjimo keliai. Veikla vykdoma 

pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

(TIPK) leidimą – metinis  surenkamas atliekų kiekis yra 

492 t/m. 

Planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo veiklos 

išplėtimas. Veikla išplečiama planuojant apdoroti 

(ardyti) ENTP, padidinant surenkamus ir laikomus 

metalo atliekų kiekius, bei surenkant naujas metalo 

atliekų rūšis. Planuojamas po plėtros surinkti metinis 

bendras metalo atliekų kiekis didinamas iki 12400 t/m. 

Preliminarus numatomas vienu metu laikomas kiekis 

apie 700 t. Juodieji ir spalvotieji metalai ir jų laužas 

superkamas/surenkamas į objektą atvežant klientų arba 

įmonės transportu. Priimant metalo laužo atliekas, jos 

užfiksuojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ir 

išrašomas aktas. Priėmus ENTP priemones fiksuojama 

automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., kategorija, 

klasė, transporto priemonės registravimą patvirtinantis 

dokumentas, svoris yra išrašomas iš registracijos 

dokumentų ir registruojamas atliekų tvarkymo 

apskaitos žurnale. Akumuliatoriai priimami neardyti, jų 

atliekos surenkamos atskirai, laikomos tam skirtuose 

konteineriuose (atsparus juose esantiems skysčiams) ir 

nemaišomos su kitomis atliekomis. ENTP pastate 

įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir 

laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų 

antrinių žaliavų laikinojo laikymo; mazgų ir dalių, 

tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo, pavojingų 

atliekų laikymo, naudotų padangų laikymo, kitų 

nepavojingų atliekų laikymo. Visos zonos  įrengtos 

uždarame pastate. Numatomos ENTP priėmimo ir 

laikymo zonos yra padengtos nepralaidžia danga, 

atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. 
Veiklos metu stacionarių triukšmo šaltinių 

nenumatoma. Galimi tik mobilūs triukšmo šaltiniai – 

autotransportas. Susikaupusios perdirbimui ar 



 

tolimesniam naudojimui tinkamos atliekos  
registruojamos atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo 

žurnaluose ir priduodamos atliekų tvarkytojams ar 

perdirbėjams pagal sudarytas sutartis. Artimiausios 

gyvenamosios aplinkos (gyvenamieji sklypai) – 

Aukštaičių gatvėje yra nutolę 70 m., 112 m. ir 220 m. 

atstumu. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

Ataskaitoje siūloma planuojamai ūkinei veiklai UAB 

„Autobilas“ adresu Sasnavos g. 70F, Marijampolėje – 

nustatyti 0,80 ha ploto sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) ribas, apimančias rytinę nuomojamo sklypo dalį 

(unikalus numeris 4400-0591-3826). 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

 1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo 

skaičiavimus, triukšmo sklaidos žemėlapius, triukšmas 

neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 

reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių artimiausių 

gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (namų) 

aplinkoje.  

2. Aplinkos oro tarša. Pagal ataskaitoje pateiktus oro 

teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus, oro tarša 

neviršija ribinių oro užterštumo verčių, nustatytų 

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, patvirtintų 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 

Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių 

kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 

kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 

verčių patvirtinimo“. 

3. Kvapai. Pagal ataskaitoje pateiktus kvapų sklaidos 

modeliavimo rezultatus, kvapo koncentracija 

gyvenamosios aplinkos ore neviršija didžiausios 

leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės, 

nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 



 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“, patvirtintoje 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“. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus 

teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, 

išbraukti) pasirinktoje vietoje. 
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  Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 
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