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 ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas UAB „Detaja“ atliekų tvarkymo 

veiklai, planuojant surinkti, apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP) 

ir naudotų transporto detalių bei mazgų pardavimui, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) 

sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).  

Objektui SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 (Žin., 2002, Nr. 56-

2225; aktuali redakcija 2020-05-01 - 2020-12-31) 24 straipsnio 3 punktu: 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. 

Vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  51. Transporto priemonių, elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų apdorojimas: 51.1. punktu transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų apdorojimas ir 51.2 punktu mašinų duženų išmontavimas sanitarinės apsaugos zonos 

(toliau – SAZ) dydis yra 50 metrų. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitoje.  

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  

metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu 

Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo sklaidos, oro taršos, kvapų modeliavimai. Vadovautasi 

teisės aktais ir rekomendacijomis. 

Planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 1 ar 2 priedų sąrašą, 

todėl veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta atrankos išvada 2020-07-

24 Nr. (30.4)-A4E-6457, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Detaja“ 

Adresas – Petro Katiliaus g. 24B, Katiliškiai, LT-68463 Marijampolė 

Tel.:   +370 625 40445 

Faks.  - 

El. p. uabdetaja@gmail.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3.  PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: UAB "Detaja" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, 

adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje. 

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“, planuojama 

ūkinė veikla priskiriama E sekcijai „VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS,ATLIEKŲ 

TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS“: 38 skyriui „Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; 

medžiagų atgavimas“, 38.1 grupei „Atliekų surinkimas“; 38.21 klasei „Nepavojingų atliekų 

tvarkymas ir šalinimas“; 38.22 klasei „Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas“,  38.31 klasei 

„Mašinų duženų išmontavimas“. 

Planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo veikla planuojant apdoroti (ardyti) 

eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP) (atliekos kodas 160104*) bei vykdyti 

apdorojimą, naudotų, pakartotiniam naudojimui pagal jų paskirtį tinkamų, transporto detalių bei 

mazgų pardavimą adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje, 1,5432 

ha ploto sklype (unikalus numeris 4400-1836-1976), esančiame uždarame pastate ir vidiniame 

kieme. Veiklai naudojamas tik 400 m2  plotas iš viso 1,5432 ha sklypo ploto. 

Per metus planuojama išardyti iki 250 t ENTP (160104*), vienu metu veiklos vietoje 

planuojama laikyti apie 50 t ENTP. Veikla bus vykdomas darbo valandomis nuo 8 val. iki 19 val. 

šešias dienas per savaitę.  

mailto:info@ekostruktura.lt
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Taip pat į teritoriją vidutiniškai atvyks apie 40 lengvųjų automobilių (darbuotojai, pirkėjai). 

Automobiliai bus statomi tam skirtose stovėjimo vietose, kurių teritorijoje bus 6 vnt. ENTP bus 

atvežamos sunkiuoju transportu vidutiniškai 1 kartą per darbo dieną. ENTP bus iškraunami 

naudojant elektrinius keltuvus, kurie bus sumontuoti pastato viduje.  Po teritoriją važinės 1 

elektrinis krautuvas. Pastate planuojamas metalo pjaustymas panaudojant propano dujas iki 2 val. 

per dieną. Taip pat numatomi metalo suvirinimo darbai suvirinimo pusautomačiu iki 1 val per 

dienč. ENTP ardymas bus vykdomas rankomis. 

Patalpų šildymui bus naudojami elektriniai prietaisai, kurą deginantys įrenginiai 

nenumatomi. Apšvietimui, apšildymui bei elektros įrankiams bus sunaudojama iki 10 000 kw/h 

elektros energijos per metus. Vanduo tiekiamas miesto centralizuotais tinklais. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje bus 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; 

Numatomos ENTP priėmimo ir laikymo zonos yra padengtos nepralaidžia danga, atsparia 

benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui.  

 

1 pav. PŪV schema 
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Demontavimas bus vykdomas griežtai laikantis „Eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių tvarkymo taisyklėse (pakeistose 2016 m. lapkričio 25 d. Nr. D1-798, Suvestinė redakcija 

nuo 2018-07-01)“ nurodytų terminų ir operacijų sekos. 

Priėmus eksploatuoti netinkamas transporto priemones atliekama vizuali apžvalga, kurios 

metu fiksuojama automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., kategorija, klasė, transporto priemonės 

registravimą patvirtinantis dokumentas. VĮ „Regitra“ interneto tinklapyje patikrina ar transporto 

priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimo ir jei šių apribojimų nėra išduoda Eksploatuoti 

netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, svoris yra išrašomas iš registracijos 

dokumentų ir registruojamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.  ENTP laikoma priėmimo ir 

laikymo zonoje iki jos apdorojimo. Iš priėmimo ir laikymo zonos transporto priemonė bus 

nustumiama į jų išmontavimo zoną, kurioje ji bus ardoma taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, o 

išmontuotos dalys būtų tinkamos tolimesniam naudojimui ar perdirbimui. Prieš pradedant ardyti 

netinkamas naudoti transporto priemones, iš jų bus pašalinami ir surenkami į atskiras talpas visi 

skysčiai: degalų likučiai, variklio, pavarų dėžės, hidraulinės alyvos, stabdžių, aušinamieji ir kiti 

skysčiai. Pašalinus skysčius transporto priemonės bus ardomos toliau: išimami akumuliatoriai, 

skystųjų dujų balionai, išimamos ir nukenksminamos potencialiai sprogios dalys. Po to nuimami 

kiti agregatai ir mazgai, nuimamos padangos, stiklas, plastmasė. Visi išmontavimo darbai bus 

atliekami rankiniu būdu pastato viduje. ENTP demontuojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau 

pavojingų atliekų ir būtų galimas tolimesnis šių transporto priemonių detalių panaudojimas. Įmonė 

neturi freono surinkimo įrangos, todėl esant poreikiui bus sudaroma sutartis dėl freono pašalinimo 

iš ENTP, pagal kurią ištrauktas freonas bus paliekamas paslaugą atlikusiam juridiniam asmeniui, 

todėl ūkinės veiklos metu freono atliekos (atliekos kodas 16 05 08*) įmonėje nesusidaro.  

Susidariusios pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariose, paženklintose specialiomis 

etiketėmis patalpose, kur ir išmontuojamos transporto priemonės. Pavojingos atliekos bus 

sandėliuojamos taip, kad nepatektų į aplinką. Pavojingų atliekų laikymo zona bus patalpoje su 

skysčiams nelaidžia danga. Visos atliekos bus laikomos tam skirtose zonose. 

Funkcinių zonų aprašymas: 

Personalo zona - Patalpa personalui (persirengti) ir kurioje tvarkomi ir laikomi 

dokumentai; 

ENTP priėmimo ir laikymo – Zona įrengta prie pastato kiemo aikštelėje ir pastato viduje, 

kurioje apžiūrimos ir vizualiai įvertinamos priėmimui atgabentos ENTP ir joje laikomos iki ardymo. 

Zonoje bus įrengta, iki veiklos pradžios, kieta vandeniui nelaidi danga kuri bus atspari benzino ir 

kitų skysčių ardančiajam poveikiui ir įrengta kad paviršinės nuotekos nepatektų už sklypo ribų 

esančias teritorijas. Zonoje bus įrengtas valymo įrenginys. 

ENTP išmontavimo – ENTP ardymui skirta zona, esanti pastato viduje, padengta 

atsparia netikėtai išsiliejusių skysčių poveikiui. Vykdant veiklą numatomi išsiliejusių skysčių 

surinkimo įrenginiai bei priemonės ir sorbentai pavojingiems skysčiams surinkti. 

Metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikinojo laikymo -  šioje zonoje laikomas 

spalvotasis bei juodasis  metalo laužas (išskyrus tinkamas panaudojimui dalis ir detales), skirtas 

utilizavimui, ši zona yra pastate ir kiemo aikštelėje. Taip pat laikomos ir ENTP demontavimo metu 

susidarančios antrinės žaliavos – plastikai ir stiklai. 

Mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo - mazgai ir tinkamos 

tolesniam naudojimui dalys laikomos metaliniuose stelažuose ir ant grindų, pastate. 
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Pavojingų atliekų laikymo zona įrengta pastato viduje yra vientisai padengta nelaidžia 

danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Yra sandarios talpos (metalinės 

statinės arba plastikinė talpos) alyvoms ar kitiems pavojingiems skysčiams laikyti. Taip pat yra 

sandarios talpos (konteineriai) laikyti akumuliatoriams, filtrams, degalams, variklių alyvą, pavarų 

dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, stabdžių skysčius. Taip pat yra 

nutekėjusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir jų surinkimo talpos). 

Laikomos įvairios alyvos: mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  

(13 02 04), mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva  (13 02 05),  sintetinė 

variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva (13 02 06), kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva- 

hidraulinė alyva  (13 02 08), dyzelinas (13 07 01), benzinas (13 07 02). Pavojingos kietos atliekos 

laikomos uždaruose plastikiniuose konteineriuose: akumuliatoriai (16 06 01), amortizatoriai (16 01 

21*), katalizatoriai (16 08 02*), kuro filtrai (16 01 21*), sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio (16 01 08*). Talpos arba konteineriai bus paženklinti pagal nustatytus reikalavimus. 

Naudojami sorbentai išsiliejusiems pavojingiems skysčiams surinkti. Pavojingų atliekų laikymui 

bus įrengta uždara patalpa. Užteršti pavojingomis medžiagomis sorbentai, darbo rūbai bus laikomi 

šioje zonoje atskirame konteineryje.  

Naudotų padangų laikymo zona yra pastate ir kiemo aikštelėje - padangos dedamos ir 

laikomos rietuvėmis (viena ant kitos). Tinkamos tolesniam naudojimui padangos laikomos toje 

pačioje zonoje tik atskirtos. 

Kitų nepavojingų atliekų laikymo - zonoje laikomos utilizavimui skirtos atliekos, 

nepriskiriamos antrinėms žaliavoms – gumos, tekstilės, vidaus apdailos liekanos ir pan. Laikomos 

konteineriuose pastato viduje. 

Veikla planuojama uždarame kitos (fermų) paskirties pastate (unikalus numeris 5195-

2002-4240), įrengtame su kieta, vandeniui nelaidžia ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia 

betono danga ir sklypo (unikalus numeris 4400-1836-1976) kurio paskirtis – Žemės ūkio, Žemės 

sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Šiuo metu rengiami dokumentai žemės paskirčiai ir naudojimo būdui pakeisti, dokumentai 

bus parengti iki taršos leidimo gavimo ir veiklos pradžios. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas bus 

tinkamas atliekų tvarkymo veiklai t. y. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

 

Planuojamos veiklos adresas: Marijampolės apskritis, Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, 

Šunskų seniūnija, Marijampolės savivaldybė. 

Planuojama veikla neprieštarauja Marijampolės savivaldybės bendrojo plano sprendiniams, 

patenka į esamas užstatytas teritorijas. 

Veiklos vieta ne reikšminga ekonominiu požiūriu: šioje kaimiškoje teritorijoje nėra įsikūrę 

didesnių įmonių ar aktyvesnės ūkinės veiklos. Veikla planuojama buvusiuose fermos pastatuose. 

 Aplinkos apsaugos požiūriu veiklos vykdymo vieta taip pat nėra reikšminga, kadangi 

saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: 

Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (ES kodas LTALYB003) bei  Žuvinto ežeras ir Buktos miškas 
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(ES kodas LTALY0005) nuo PŪV vietos nutolę apie 14 km atstumu. PŪV vieta nepatenka į 

požeminio vandens vandenvietės Nr.5288 apsaugos zoną ir nuo vandenvietės apsaugos zonos 

nutolus 200 m. atstumu. Artimiausia nekilnojama kultūros vertybė yra Tautinio sąjūdžio veikėjo 

Vinco Šlekio sodybos vieta (kodas 2672) nuo PŪV vietos nutolus apie 2429 m. 

Nors teritorija nėra intensyviai gyvenama, tačiau visuomenės sveikatos saugos, visuomeniniu 

požiūriu vieta reikšminga, kadangi apie 120 m atstumu nuo sklypo, kuriame planuojama veikla yra 

nutolę Suvalkijos socialinės globos namai (Marijampolės sav., Šunskų sen., Katiliškių k., P. 

Katiliaus g. 22), o artimiausias gyvenamasis namas, esantis P. Katiliaus g. 28, nuo PŪV  sklypo, 

nutolęs apie 20 m, o nuo pačio pastato, kur bus vykdoma ENTP veikla nutolęs truputį toliau - apie 

100 m atstumu. 

Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro  išrašą, sklypas nepatenka į gretimų 

objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. Specialiosios sklypo sąlygos pateiktos kitame 

ataskaitos skyriuose. 

 

2 pav. PŪV vieta:  į šiaurę nuo Marijampolės miesto, Šunskų seniūnijoje 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių k., Marijampolės sav. 

Veikla bus vykdoma esančiame uždarame kitos (fermų) paskirties pastate (unikalus numeris 5195-

2002-4240), įrengtame su kieta, vandeniui nelaidžia ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia 

betono danga. 

Sklypo plotas 1,5432 ha (unikalus numeris 4400-1836-1976) kurio paskirtis – Žemės ūkio, 

Žemės sklypo naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
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Šiuo metu rengiami dokumentai žemės paskirčiai ir naudojimo būdui pakeisti, dokumentai 

bus parengti iki taršos leidimo gavimo ir veiklos pradžios. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas bus 

tinkamas atliekų tvarkymo veiklai t. y. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo veiklai 

naudojamas plotas 400 m2. 

Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 

zonos, plotas: 0,0688 ha; 

• VI. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas: 0,1042 ha. 

 

Vandens tiekimas. Planuojamoje ūkinėje veikloje vanduo bus naudojamas tik buitinėms 

reikmėms ir tualete. Per metus buitinėms reikmėms planuojama sunaudoti ~90,0 m3 vandens. 

Vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš miesto. 

Nuotekų surinkimas, tvarkymas. Planuojamos veiklos technologiniams procesams 

vanduo nebus naudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Darbuotojai asmens higienos reikmėms 

naudosis įrengtu tualetu, įmonėje buitinės nuotekos surenkamos į miesto buitinių nuotekų 

centralizuotus tinklus. Planuojama, kad per metus susidarys iki 100,0 m3 buitinių nuotekų. 

Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 reikalavimus UAB „Detaja“ atvira teritorija, kurioje iki 

demontavimo bus laikomos priimtos ENTP priskiriama prie galimai teršiamų teritorijų kaip atliekų 

tvarkymo objekto teritorija. 

Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 15 punkto reikalavimus, paviršinės 

nuotekos susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) 

didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant i aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose, 

todėl įmonės teritorijoje bus įrengta paviršinių nuotekų valymo įrenginys- naftos gaudyklė su 

avariniu uždoriu. Naftos produktų storiui gaudyklėje pasiekus maksimalią leistiną ribą plūdė uždaro 

nuotekų ištekėjimo vamzdį iš naftos gaudyklės, taip apsaugoma nuo naftos produktų ištekėjimo į 

aplinką. Į valymo įrenginį pateks ir bus išvalomos nuotekos nuo kieta danga padengtos ENTP 

priėmimo ir laikymo zonos. 

Teršalų koncentracijos išvalytose nuotekose neviršis: skendinčių medžiagų -

50mg/l(momentinė), 30 mg/l (vidutinė metinė), BDS7-58 mg/l (momentinė), 29 mg/l (vidutin 

metinė), naftos produktų- 7 mg/l (momentinė), 5 mg/l(vidutinė metinė). Iki aplinkosauginių 

reikalavimų išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką (infiltruojamos į 

gruntą). 

Šilumos energijos tiekimas. Apšvietimui, apšildymui bei elektros įrankiams bus 

sunaudojama iki 10 000 kw/h elektros energijos per metus.    

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone yra geras, asfaltuotas: į įmonė 

patenkama nuo Marijampolės aplinkkelio (magistralinio kelio Via Baltica) per krašto kelią Nr. 2607 

Mokolai – Šunskai – Tursučiai įvažiuojama į Petro Katiliaus gatvę, vedančią iki pat UAB „Detaja“ 

teritorijos. 
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Atliekos veiklos vykdymo metu. Veiklos metu atliekos susidarys eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių apdorojimo ir patalpų eksploatacijos metu. Susidariusios atliekos bus 

rūšiuojamos, atrenkant tolimesniam naudojimui ir/ar perdirbimui  tinkamas antrines žaliavas ir kitas 

atliekas. Netinkamos perdirbimui nepavojingos atliekos (plastmasė, stiklas, guma ir kt.) bus 

sudedamos į atskiras talpas. Metalo atliekos bus parduodamos kaip metalo laužas. 

Numatomos ūkinės veiklos metu cheminių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų 

nebus laikoma ar naudojama. 

Susidariusios atliekos bus atskiriamos, rūšiuojamos, atrenkant tinkamas tolesniam 

naudojimui ir/ar perdirbimui antrines žaliavas bei kitas atliekas. Visos veiklos metu susidariusios 

atliekos bus priduodamos/parduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms pagal sudarytas 

sutartis. Neparduotos metalinės dalys/detalės bus parduodamos kaip metalo laužas. 

Susidariusios pavojingos atliekos, tame tarpe ir naudotas sorbentas, tepaluoti skudurai ir 

kt., bus priduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams. 

Visos veiklos metu susidariusios atliekos bus laikomos, tvarkomos pagal Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, ENTP tvarkymo taisyklių, Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Jokių demontavimo veiksmų ar kitų kenksmingų aplinkai atliekų surinkimo, perpylimo ir 

pan. visoje atviroje teritorijoje neplanuojama vykdyti, taip išvengiant bet kokių aplinkai pavojingų 

veiksnių ar kitų atliekų susidarymo. 

 

 

3 pav. Artimiausia veiklai visuomeninė aplinka 
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Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Marijampolės sav., Šunskų sen., Katiliškių k., P. 

Katiliaus g. 28, nuo sklypo, kuriame planuojama UAB „Detaja“ veikla nutolęs apie 20 m, o nuo 

pačio pastato, kur bus vykdoma ENTP veikla nutolęs apie 100 m atstumu. 

Artimiausias gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas – 

Suvalkijos socialinės globos namai (Marijampolės sav., Šunskų sen., Katiliškių k., P. Katiliaus g. 

22) – nuo sklypo, kuriame planuojama UAB „Detaja“ ūkinės veiklos, nutolę apie 120 m atstumu. 

Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – viešbutis „Lūna“ (Marijampolės sav., Šunskų 

sen., Mokolų k., Mokyklos g. 1) – nuo UAB „Detaja“ sklypo nutolęs apie 2,1 km atstumu. 

Artimiausias kultūros paskirties pastatas – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos padalinys Mokolų biblioteka (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 

5) – nuo UAB „Detaja“ teritorijos nutolęs apie 2,0 km atstumu.  

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: nevalstybinis lopšelis-darželis „Vieversiukas“ 

(Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Ąžuolų g. 32) nuo sklypo, kuriame planuojama UAB 

„Detaja“ ūkinės veikla, nutolęs apie 1,7 km atstumu; Marijampolės sav. Mokolų progimnazija 

(Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5) nuo planuojamos ūkinės veiklos 

teritorijos nutolusi apie 2,0 km atstumu. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos 

gydytojo kabinetas (Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 18) nuo UAB 

„Detaja“ sklypo nutolęs apie 2,2 km atstumu; viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė ir Rimanto 

Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras (Marijampolė, Palangos g. 1) nuo planuojamos 

ūkinės veiklos teritorijos nutolę apie 3,0 km atstumu. 

Artimiausi sporto paskirties pastatai: viešoji įstaiga Marijampolės teniso aikštynas ir 

Marijampolės teniso klubas (Marijampolė, Mokolų g. 69B) nuo UAB „Detaja“ sklypo nutolę apie 

3,1 km atstumu; Marijampolės kyokushin karate klubas „Tornadas“ (Marijampolė, Mokolų g. 69) 

nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 3,0 km atstumu.   

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II koplyčia 

(Marijampolė, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 8) – nuo sklypo, kuriame planuojama UAB „Detaja“ 

ūkinė veikla, nutolęs apie 2,4 km atstumu. 

 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI 
 

Oro tarša. Patalpų šildymui bus naudojami elektriniai prietaisai, kurą deginantys įrenginiai 

nenumatomi, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nebus. Vykdant ūkinę veiklą, aplinkos oro 

tarša susidarys vykdant metalo pjaustymą panaudojant propano dujas. Taip pat numatomi metalo 

suvirinimo darbai suvirinimo pusautomačiu. Šios operacijos bus vykdomos metalo supirktuvės 

pastate.  

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai – įmonės teritorijoje manevruojantys lengvieji 

automobiliai, sunkvežimiai. 

Aplinkos oro tarša susidaranti pjaustant, virinant metalą. Metalo pjaustymo darbai bus 

vykdomi pastato viduje, teršalai į aplinką išsiskirs neorganizuotai (per pastato langus, duris). 

Suvirinimo darbai bus atliekami taip pat pastato viduje, teršalai į aplinką išsiskirs neorganizuotai 

(per pastato langus, duris). Virinant pusautomačiu angliarūgštės aplinkoje, per metus bus 
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sunaudojama iki 50 kg suvirinimo vielos. Suvirinimo darbai bus vykdomi iki 1val/darbo dieną, 310 

val/metus.  

Gauti modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumui 

turės minimalią įtaką - numatomos visų įmonės veiklos metu išmetamų teršalų koncentracijos 

aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už 

teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

nenumatomas. 

 

Kvapai. Vykdant metalų pjaustymą ir suvirinimą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys 

teršalai – azoto dioksidas. Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms, į aplinką išsiskirs 

kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša.  

Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija aplinkos ore gali 

siekti 1,7*10-4OUE/m3. Tai rodo, kad aplinkoje kvapas nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus 

pasiekiama.  Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos (SAZ riba sutapatinama su įmonės 

teritorija), tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 

sveikatai nenumatomas (kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai pridedami). 

 

Triukšmas.  Šiuo metu sklype stovi nenaudojami pastatai, jokia ūkinė veikla nėra vykdoma, 

jokių stacionarių ar mobilių  triukšmo šaltinių teritorijoje nėra. Įgyvendinus ūkinę veiklą, teritorijoje 

bus vykdomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas, sandėliavimas. 

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus lengvojo ir sunkiojo transporto srautas į PŪV teritoriją, krovos 

darbai bei krautuvo manevravimo metu keliami triukšmai. 

ENTP bus atvežamos sunkiuoju transportu vidutiniškai 1 kartą per darbo dieną. ENTP bus 

iškraunami naudojant elektrinius keltuvus, kurie bus sumontuoti pastato viduje. ENTP ardymas bus 

vykdomas rankomis, metalo trupinimas, pjaustymas triukšmingais įrankiais nėra numatomas, dėl 

šios priežasties ardymo metu reikšmingas triukšmas nebus keliamas. ENTP išardytos dalys bus 

transportuojamos ir sandėliuojamos atitinkamose ENTP zonose naudojant elektrinį krautuvą. 

Krautuvu bus važinėjama tiek pastato viduje tiek jo išorėje.  

Atlikus triukšmo sklaidos analizę „CADNA A“ paketo programa nustatyta, kad dėl 

planuojamos veiklos triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 nebus viršytos už PŪV sklypo ribų, 

todėl triukšmo mažinimo priemonių taikymas nereikalingas, poveikis artimiausioms aplinkoms 

pagal HN 33:2011 nenumatomas. 

Triukšmo lygis prie artimiausio gyvenamojo pastato sienos adresu Petro Katiliaus g. 28K1 

siekia Ldienos metu 24,7 dB(A), Ldvn 21,7 dB(A). 

Didžiausias prognozuojamas triukšmo lygis prognozuojamas nuo PŪV privažiavimo kelio 

visuomeninėje aplinkoje (Suvalkijos socialinės globos namai) adresu Petro Katiliaus g. 22, Ldienos 

metu 48 dB(A), o Ldvn- 45 dB(A).  

Atsižvelgiant kad įgyvendinus PŪV viršijimų už PŪV sklypo ribų nebus, sanitarinė 

apsaugos zona gali būti sutapatinama su PŪV sklypo riba. Ties šiaurine PŪV sklypo riba triukšmas 

dienos metu sieks 54,7 dB(A), Ldvn 51,6 dB(A); ties rytine sklypo riba dienos metu sieks 45,1 

dB(A), Ldvn 42,1 dB(A); ties pietine sklypo riba dienos metu sieks 43,9 dB(A), Ldvn 40,9 dB(A); 

ties vakarine sklypo riba tiek dienos metu tiek Ldvn sieks <35 dB(A). 
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Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 

metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal visas 

ekonominės veiklos rūšis, nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 red.), 

patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“, siekė 1 742 vnt., Marijampolės apskrityje – 3 382 vnt., o visoje 

Lietuvoje – 107 444 vnt.  

2016–2020 metų pradžios laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal visas 

ekonominės veiklos rūšis padidėjo tiek Marijampolės savivaldybėje (nuo 1 557 vnt. (2016 metų 

pradžioje) iki 1 742 vnt. (2019 metų pradžioje)), tiek Marijampolės apskrityje (nuo 2 941 vnt. (2016 

metų pradžioje) iki 3 382 vnt. (2019 metų pradžioje)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 99 200 vnt. 

(2016 metų pradžioje) iki 107 444 (2020 metų pradžioje)). Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal 

ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., 2 ženklų lygiu) „E 38 – Atliekų surinkimas, tvarkymas ir 

šalinimas; medžiagų atgavimas“ 2020 metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje siekė 3 vnt., 

Marijampolės apskrityje – 8 vnt., o Lietuvoje – 301 vnt. Šių subjektų skaičius 2016–2020 metų 

pradžios laikotarpiu Marijampolės savivaldybėje liko nepakitęs, Marijampolės apskrityje jis 

sumažėjo 2 vnt., o visoje mūsų šalyje – padidėjo 13 vnt. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Detaja“ planuojama ūkinė 

veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą 

didės dėl žaliavų bei produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus, 

bus užtikrinamos darbo vietos ir kt. 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip 

vieni iš veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų 

motyvų: 

• sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę 

žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo) 

nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 

• Kitų veiksnių analizė. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro 

duomenimis, 2019 metais visoje mūsų šalyje buvo nustatyti 366 profesinės ligos atvejai, 8 iš jų – 

Marijampolės apskrityje (2,19 proc.). Iš 8 profesinės ligos atvejų, nustatytų Marijampolės 

apskrityje, 1 atvejis – Marijampolės savivaldybėje, 3 atvejai – Šakių r. sav., 4 atvejai – Vilkaviškio 

r. sav. Kiek mažiau nei trečdalis (113 atvejų – 30,87 proc.) visų 2019 metais Lietuvoje nustatytų 

profesinės ligos atvejų buvo apdirbamosios gamybos sektoriuje, mažiau nei šeštadalis – transporto 

ir saugojimo (58 atvejai – 15,85 proc.), statybos (56 atvejai – 15,30 proc.), žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose (48 atvejai – 13,11 proc.), o likusi dalis – kituose 

sektoriuose (nuo 1 iki 19 atvejų – nuo 0,27 proc. iki 5,19 proc.). Pažymėtina, kad vandens tiekimo, 

nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo sektoriuje nustatytų profesinės ligos atvejų 

skaičius 2019 metais siekė 7 (1,91 proc.). 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtose 

metodinėse rekomendacijose „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“ yra aprašomi 

pagrindiniai pavojai bei rizikos su kuriais susiduria darbuotojai, atliekantys kasdienius darbus tokio 
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pobūdžio įmonėse. Vykdant UAB „Detaja“ planuojamą ūkinę veiklą – eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių ardymą – taip pat galima profesinės rizikos veiksnių, darančių žalą darbuotojų 

sveikatai, atsiradimo tikimybė tam tikruose veiklos etapuose (variklio, pavarų dėžės ir tepalinės 

alyvos pašalinimas, skystojo kuro atliekų šalinimas, potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) 

išėmimas ir kt.). 

Panaudota alyva yra stipriai užteršta įvairiais metalais iš variklio – magniu, variu, cinku ir 

sunkiais metalais. Sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius 

susirgimus. Jie kaupiasi žmogaus organizme, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis 

padaugėja. Todėl ir sveikatos problemos išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko. Stabdžių skystis yra 

pavojingas, nes jo sudėtyje yra glikolių, kurių net maži kiekiai gali stipriai pažeisti inkstus. 

Aušinimo skysčio sudėtyje yra etilenglikolio, kuris yra labai pavojingas jį prarijus, nes gali 

sutrikdyti kvėpavimą ir širdies darbą, pažeisti inkstus bei smegenis. Į organizmą jis gali patekti ir 

per odą. Įkvėpus gali sukelti pykinimą. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo galimo neigiamo 

aukščiau minėtų produktų poveikio sveikatai, jie bus aprūpinami tinkamomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, kurios bus reguliariai valomos ir keičiamos. Papildomai darbuotojai bus 

supažindinami su saugiais šių darbų atlikimo metodais. 

Pažymėtina, jog vykdant UAB „Detaja“ ūkinę veiklą, susidariusių pavojingųjų atliekų 

pakavimas, ženklinimas ir laikymas bus atliekamas taip, kad nekiltų pavojaus visuomenės sveikatai 

bei aplinkai, t.y. laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. 

spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų 

reikalavimų. Planuojama ūkinė veikla taip pat bus vykdoma atsižvelgiant į Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 

m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“, kuriose yra pateikti reikalavimai atitinkamų zonų įrengimui eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėse. 

 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ 

VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (veiklos sukeliamo 

triukšmo, aplinkos oro teršalų, kvapų vertinimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į 

aplinkos orą išmetamų teršalų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose, artimiausiose gyvenamosiose aplinkose ar už sklypo ribų nebus viršijamos.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar 

sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai nėra reikalingos,  todėl 

nenumatomos. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės, nes: 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, jog triukšmo lygis neviršija teisės 

aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių verčių nei artimiausiose gyvenamosiose ir 

visuomeninėse aplinkose, nei už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų. 

Prognozuojamas triukšmo lygis prognozuojamas nuo PŪV privažiavimo kelio 

visuomeninėje aplinkoje (Suvalkijos socialinės globos namai) adresu Petro 
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Katiliaus g. 22, Ldienos metu 48 dB(A), o Ldvn- 45 dB(A). Triukšmo lygis prie 

artimiausio gyvenamojo pastato sienos adresu Petro Katiliaus g. 28K1 siekia 

Ldienos metu 24,7 dB(A), Ldvn 21,7 dB(A). 

• Atsižvelgiant kad įgyvendinus PŪV viršijimų už PŪV sklypo ribų nebus, sanitarinė 

apsaugos zona gali būti sutapatinama su PŪV sklypo riba. Ties šiaurine PŪV 

sklypo riba triukšmas dienos metu sieks 54,7 dB(A), Ldvn 51,6 dB(A); ties rytine 

sklypo riba dienos metu sieks 45,1 dB(A), Ldvn 42,1 dB(A); ties pietine sklypo 

riba dienos metu sieks 43,9 dB(A), Ldvn 40,9 dB(A); ties vakarine sklypo riba tiek 

dienos metu tiek Ldvn sieks <35 dB(A). 

• Atlikti aplinkos oro teršalų modeliavimai rodo, kad įmonė eksploatacijos metu 

aplinkos oro užterštumui turės minimalią įtaką - numatomos visų įmonės veiklos 

metu išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. 

Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus 

viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas. 

• Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija 

aplinkos ore gali siekti 1,7*10-4OUE/m3. Tai rodo, kad aplinkoje kvapas nebus 

juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Ribinės vertės tiek ant įmonės 

teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas. 

7. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

UAB „Detaja“ planuoja užsiimti ENTP ardymu ir su tuo susijusiais procesais, todėl 

vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS 

APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  51. Transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

apdorojimas: 51.1. punktu transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

apdorojimas ir 51.2 punktu mašinų duženų išmontavimas sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) 

dydis yra 50 metrų. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitoje 

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo 

sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą 

poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB "Detaja" eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, 

Marijampolės savivaldybėje – sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias 

sklypo ribomis (unikalus numeris 4400-1836-1976). Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos 

zonos (SAZ) ribų plotas – 1,5432 ha.  

Pastatas ir sklypas nuosavybės teise priklauso fiziniams asmenims, pastatą ir sklypą UAB 

“Detaja“ naudos pagal panaudos sutarti. 
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4 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Kadastro žemėlapio ištrauka 2020-09. 
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5 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) 


