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I. BENDRIEJI DUOMENYS
1.Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą): įmonės pavadinimas,
adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, telefaksas
Įmonės pavadinimas

PŪV užsakovas – UAB „Virginijus ir KO“, įm.k. 171704584. Įmonės
registracijos pažymėjimas pateiktas priede Nr. 1.
J.Tumo-Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė. Tel./faks. +370 448 71783

Adresas, telefonas

el. paštas info@virginijusirko.lt

Organizatorius

PŪV organizatorius ir vykdytojas – UAB „Virginijus ir KO“, įm.k. 171704584

Kita informacija

Planuojama veiklos vykdymo vieta – Plento g. 2D, Kairių mstl., Šiaulių raj.
Tel.: +370 699 54482, El. paštas: siauliai@virginijusirko.lt

2.Informacija apie ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertintoją: įmonės
(įstaigos) pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, telefaksas
Organizatorius

UAB „Virginijus ir Ko“ į.k. 171704584
J.Tumo-Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė. Tel./faks. +370 448 71783
el. paštas info@virginijusirko.lt

Ataskaitos rengėjas

Ineta Pačiauskaitė (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma
Nr. 292611, 2018-11-09 Licencija Nr. VVL-0604), Saulėtekio g. 8, Vilkyčiai,
Šilutės r. Tel. 867218031, el.p.: gamta2010@gmail.com
2020-10-15 Paslaugų teikimo sutartis pridedama priede Nr. 2.

3. Ūkinės veiklos analizė
3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas
Ūkinės veiklos pavadinimas – nepavojingų atliekų tvarkymas.
Aprašymas - UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje nuo 2016 m. vykdoma
nepavojingų (antrinių žaliavų, tekstilės, medienos ir kt.) tvarkymo veikla, kuri apima atliekų
surinkimą, laikymą, apdorojimą prieš tolimesnį naudojimą ir perdirbimą.
Atliekas gyventojai ir įmonės atveža savo transportu arba atliekos surenkamos apvažiavimo
būdu. Įmonėje atliekų vežimui naudojamos specializuotos automašinos. Iš įmonių atliekos
išvežamos pagal grafiką arba atskirą iškvietimą. Veikla vykdoma uždaruose pastatuose išskirtose
zonose, kurių grindys padengtos kieta betonine nelaidžia skysčiams danga ir atvirose aikštelėse,
kurios padengtos kieta danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos paviršinių
nuotekų valymo įrenginiuose. Aikštelėse laikomos atliekos, kurios priimamos ir iki tolimesnio
apdorojimo laikomos priimamos ir jau supresuotos ir atliekos, kurių nė ra galimybės supresuoti
(medienos, stiklo, metalinės pakuotės ir kt. atliekos), kurios laikomos krūvose arba atitvaruose
ir kurios dėl savo savybių negali sukelti jokio neigiamo poveikio (kvapų susidarymo,
pasklidimo teritorijoje ar už teritorijos ribų atžvilgiu ir pan.). Aikštelėse, kurios padengtos kieta
danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose, laikomos tik supresuotos atliekos ir priimamos atliekos, kurios kuo skubiau
apdorojamos. Ūkinės veiklos vykdymo vietoje įrengti juostiniai konvejeriai, rūšiavimo linija,
kuriuose atliekos rūšiuojamos rankiniu arba mechaniniu būdu į skirtingas rūšis, frakcijas ir pan.
Išrūšiuotos atliekos rankiniu būdu arba krautuvais paduodamos ant preso konvejerio, kuriuo
atliekos patenka į presą. Supresuotų atliekų kipos/ryšuliai kraunami atitinkamų atliekų laikymo
zonose ir laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams arba eksporto. Laikomų atliekų kiekiai
negali viršyti vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Atliekų tvarkymo technologinis
procesas prasideda nuo atliekų partijos patikrinimo. Prieš priimant atliekas iš kitų subjektų,
atliekos apžiūrimos dėl užterštumo priemaišomis, netinkančiomis perdirbimui. Vizualiai
vertinama, ar šių priemaišų dalis nėra pakankamai didelė, kad nebūtų tikslinga (t.y. - rentabilu)
siuntą rūšiuoti ar perdirbti. Priimamose atliekose nustačius didelį kieki perdirbimui netinkamų
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priemaišų atliekos gali būti nepriimamos, atliekų siuntėjas turi jas pašalinti arba atliekos
nedelsiant išvežamos/perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. Vizualinė atliekų patikra yra
pakankama, kadangi už perduodamas atliekas (t.y. kad jos būtų neužterštos, būtų be priemaišų,
kad atitiktų joms priskiriamą kodą ir kt.) atsako jas perduodantis asmuo, nes atliekų
turėtojas/siuntėjas, remiantis galiojančiais teisės aktais, privalo užtikrinti tinkamą atliekų
tvarkymą ir pats yra atsakingas už jų tinkamą tvarkymą. Sudarant sutartį, Atliekų turėtojas
įsipareigoja užtikrinti ne tik tinkamą atliekų paruošimą išvežimui, o taip pat užtikrinti, kad tarp
gabenamų atliekų nebūtų kitų netinkamų priemaišų, kurių tvarkymui numatyti kiti reikalavimai.
Esant poreikiui t. y. kilus įtarimui, kad priimamos atliekos gali turėti priemaišų ar neatitikti
nurodyto atliekų kodo, įmonė Atliekų priėmimo sutartyse nurodys prievolę atliekų siuntėjui
perduodant atliekas pateikti siunčiamų atliekų technologinio proceso, kurio metu susidarė
siunčiamos atliekos, aprašymą, deklaraciją, apžiūros aktą arba atliekų sudėties tyrimų
protokolus patvirtinančių, kad perduodamos perdirbimui tinkamos atliekos ir kad juose nėra
perdirbimui netinkamų priemaišų, medžiagų ir pan. Jei atliekų rūšiavimo ar perdirbimo metu
pastebima, kad priimtose atliekos yra didelė dalis perdirbimui netinkamų medžiagų ar
priemaišų, jos gali būti grąžinamos siuntėjui. Iki atliekų grąžinimo siuntėjui arba atliekų
perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams, atliekos priklausomai nuo jų rūšies laikomos
atitinkamose zonose (plastiko atliekos – Plastiko zonoje, popieriaus atliekos – Popieriaus
zonoje ir pan.). Atskirų zonų išskirti nenumatoma, kadangi tam nėra poreikio. Atliekos
sveriamos įmonės teritorijoje esančiomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančia metrologinę
patikrą. Priimant atliekas išrašomas atliekų priėmimo – perdavimo aktas, o vėliau sąskaita faktūra ir nerečiau kaip kartą į savaitę jų kiekis fiksuojamas atliekų tvarkymo apskaitoje. Jei
atliekos gaunamos jau paruoštos perdirbti (surūšiuotos pagal frakcijas ir supresuotos), jos
laikomos iki realizavimo Lietuvoje arba eksportui. Atliekos gautos iš atliekų turėtojų,
priklausomai nuo aikštelės užpildymo iškraunamos į rūšiavimo arba atliekų laikymo zonas ir
rūšiuojamos į frakcijas pagal tinkamumą perdirbimui, tinkamas deginti (degiosios atliekos) ir
pan. Atliekų rūšiavimo metu susidariusios atliekos sveriamos ir registruojamos atliekų
tvarkymo apskaitoje (GPAIS). Presavimui tinkamos atliekos presuojamos (presavimui
naudojama viela) ir laikomos atitinkamose zonose, o netinkamos perdirbti – taip pat gali būti
presuojamos arba priklausomai nuo atliekų rūšies laikomos krūvose. Paruoštos antrinės
žaliavos pakraunamos į sunkvežimius ir išvežamos realizacijai Lietuvoje arba eksportuojamos.
Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, planuojama ūkinė
veikla priskiriama (žr. 3.1. lent.):

3.1. lentelė. Vykdoma veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
Sekcija
E

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS
38

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
38.1.

Atliekų surinkimas
38.11

38.2.

Atliekų tvarkymas ir šalinimas
38.21

38.3

Nepavojingų atliekų surinkimas
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Medžiagų atgavimas
38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
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Numatomas šių atliekų srautų tvarkymas:
Atliekų srautai
Antrinės žaliavos (popieriaus,
stiklo, plastiko, įskaitant
pakuotes)
Tekstilės atliekos
Medienos atliekos
Kitos nepavojingos atliekos

Tvarkymo proceso apibūdinimas
Surinkimas, rūšiavimas, presavimas, laikymas, perdavimas
kitiems atliekų tvakytojams arba eksportas, perdirbimas (tik
plastiko atliekų)
Surinkimas, rūšiavimas, presavimas, laikymas, perdavimas
kitiems atliekų tvakytojams arba eksportas
Surinkimas, rūšiavimas, laikymas, perdavimas kitiems atliekų
tvakytojams
Surinkimas, rūšiavimas, presavimas, laikymas, perdavimas
kitiems atliekų tvakytojams arba eksportas

Atliekų tvarkymo veikla vykdoma adresu Plento g. 2D, Kairių mstl., Šiaulių raj. žemės sklype
(kadastrinis Nr. 9124/0007:46), kurio plotas – 20704 m2. Šio žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita,
būdas – komercinės paskirties bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma:
1. 1284,12 m 2 pastate ( Unik. Nr. 9199 -3004-5020), kurio pagrindi nė nau dojimo
paskirtis – gamybos pr amonės;
2. 211,46 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199 -3004-5042), kurio pagrindinė naudojimo
paskirtis – gamybos pr amonės;
3. 860,06 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199 -3004-4012), kurio pagrindinė naudojimo
paskirtis – sandėliavimo;
4. 1428,81 m 2 pastate ( Unik. Nr. 9199 -3004-4023), kurio pagrindi nė naudojimo
paskirtis – sandėliavimo;
5. Lauko aikštelėse ( Uni k. Nr. 4400 -4427 -8339; 4400 -0208-7750), kurių bendras
plotas apie 9078,02 m 2 . padengtose kieta danga, nuo kurios paviršinės
nuotekos surenkamos bei va lomos pavir šini ų nuotekų valymo įrenginiuose, o
po to išleidžiamos į gamtinę aplinką;
Administracinėms ir buitinėms veikloms bus naudojam a:
6. 203,43 m 2 pastatas – administracinis (Unik. Nr. 9199 -3004 -5014), kurio
pagrindinė naudojimo paskirtis – administraci nė;

Žemės sklypas ir jame esantys pastatai priklauso ūkinės veiklos vykdytojui – UAB
„Virginijus ir Ko“. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas
priede Nr. 3. Žemės sklypo planas pateiktas priede Nr. 4. Teritorijoje ir patalpose įrengtos
funkcinės zonos, kurios įrengtos atsižvelgiant į atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus (detalus zonų išdėstymas ir aprašymas pateikiamas tolesniuose punktuose).
Inžineriniai tinklai – nauji tinklai nenumatomi. Duomenys apie objekte esančius
inžinerinius tinklus:
• Vandentiekio – vandens gręžinys;
• Nuotekų šalinimo – centralizuoti ir vietiniai;
• Elektros tiekimo - centralizuoti.
Planuojami pastatų apšildymo sprendiniai – dalis patalpų, esant poreikiui, šildoma dujiniais
ir elektriniais šildytuvais.
Susisiekimo komunikacijos – esamos susisiekimo komunikacijos pilnai patenkina
vykdomos veiklos poreikius. Naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas nenumatomas.
Įmonės darbuotjų skaičius kintantis (15 – 40 darbuotojų), nes priklauso nuo sezoniškumo,
rinkos situacijos atliekų sektoriųje ir pan.
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Produkcija: Plastiko atliekų perdirbimo metu pagaminamas produktas – plastiko dribsniai
ir granulės, kurie naudojami kaip žaliava plastiko gaminių gamyboje.
Ūkinės veiklos pobūdis – nepavojingų atliekų tvarkymas.
Numatomi pajėgumai pagal atskirus surenkamų/tvarkomų atliekų srautus:
Projektinės
Projektinės
Projektiniai
surenkamų ir
surenkamų ir
vienu metu
Atliekų srautai
tvarkomų (R ir D
laikomų (R13 ir
laikomų
būdais) atliekų
D15) atliekų
maksimalūs
apimtys, t/m
apimtys, t/m
atliekų kiekiai, t
Nepavojingos atliekos
57650
57650
3420
Atliekų tvarkymo technologinio proceso schema

Plastiko atliekų perdirbimas:
Planuojama perdirbti iki 8000 t/m. plastiko atliekų.
Planuojama pagaminti iki 7840 t/m. produkcijos (plastiko dribsnių/granulių).
Paaiškinimas: Perdirbimui bus naudojamos jau išrūšiuotos ir sąlyginai švarios atliekos, todėl
daroma prielaida, kad iki 2 proc. perdirbimui planuojamo kiekio pateks į nuostolius.
Technologinio proceso schema ir aprašymas

6

Technologinio proceso aprašymas: Į plastiko smulkinimo ir plovimo liniją plastiko atliekos yra
tiekiamos iš plastiko zonų, esančių aikštelėse ir pastatuose. Atliekos iš anksto būna išrūšiuotos pagal
rūšį (kietas plastikas, polietilenas, polipropilenas ir pan.), grupes, spalvą ir sudedamos į didmaišius ar
kitas talpas. Atliekos iš didmaišių ar kitų talpų išverčiamos ir paduodamos konvejeriu į smulkintuvą.
Susmulkintos plastiko atliekos (toliau - dribsniai) konvejerių pagalba yra perkeliamos į sunkiųjų teršalų
nusodinimo rezervuarą, kuriame yra nusodinamos sunkiosios priemaišos, tokios kaip smėlis, žvyras ar
kitos panašios sunkios priemaišos, tai pirminis plovimas. Nusodintos priemaišos yra surenkamos tiesiai
į specialius konteinerius. Vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą.
Po pirminio plovimo dribsniai drenažiniu sraigtu perkeliami į antrinį intensyvų frikcinį plovimą. Šiame
plovime išplautos priemaišos pasilieka vandenyje. Vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę
vandens filtravimo sistemą. Iš antrinio frikcinio plovimo drenažiniu sraigtu dribsniai pernešami į tretinį
flotacinį plovimą, kuriame yra atskiriami kitų plastikų priemaišos. Priemaišos yra surenkamos į
specialias talpas. Vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą. Į galutinį
frikcinį skalavimą dribsniai yra paduodami drenažiniu sraigtu. Šiame plovime išplaustos priemaišos
pasilieka vandenyje. Vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą.
Visose keturiuose plovimo etapuose naudojamas išvalytas vanduo iš mechaninės vandens filtravimo
sistemos, tik į galutinį plovimą yra paduodamas šviežias vanduo (dėl to, kad dalis vandens nugaruoja
arba yra pašalinamas su priemaišomis). Mechaninę vandens filtravimo sistemą sudaro vibruojantys
sietai, vandens siurbliai, grotos, vandens rezervuarai ir siurbliai. Panaudotas vanduo/nuotekos iš
vandens rezervuarų, kuriuose vyksta plovimas, uždara sistema paduodamas į vandens valymo/filtravimo
patalpą, kurioje nuotekos patenka į plovimo įrenginį RoSF4, kuris yra standartinis įranginys
naudojamas Nuotekų (municipalinių ir pramoninių) valymo įrenginiuose. Plovimo įrenginys RoSF4
efektyviai išskiria smėlį iš smėlio, organinių liekanų ir vandens mišinio, jį sutankina ir išmeta į
konteinerį. Smėlio/organinių medžiagų ir vandens mišinys į įrenginį - įtėkmės vamzdžiu, per sukūrinę
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kamerą - paduodamas į įrenginį. Besisukdamas srautas iš vertikalaus virsta horizontaliu, rezervuare
susiformuoja optimalios sąlygos mineralinėms sudedamosioms dalims atskirti. Sedimentacija priklauso
ir nuo dalelių dydžio ir nuo jų tankio, todėl sėda ne tik mineralinės dalelės, bet ir organinės medžiagos.
Tikrasis smėlio plovimo procesas, t.y. organinių medžiagų atskyrimas nuo mineralinių dalelių, vyksta
apatinėje šio smėlio plovimo įrenginio dalyje, kur nėra turbulencijos: į įrenginį yra paduodamas į viršų
nukreiptas (naudoto vandens) srautas, tokiu būdu palaikant pseudosuskystinto smėlio sluoksnį,
leidžiantį atskirti organines medžiagas nepriklausomai nuo dalelių dydžio. Atskyrimą lengvina nedideliu
greičiu judančios mechaninio maišytuvo grėbyklės. Kai švarus smėlis kyla sraigto vamzdžiu, jis yra
nuvandeninamas (veikiant statinėms jėgoms), ir po to išmetamas į konteinerį. Įrenginyje likę organinės
medžiagos yra šalinamos su pertrūkiais, priklausomai nuo to, kaip dirba visa sistema.

3 pav. Plovimo įrenginys RoSF4
Nuotekų valymo metu susidarantis smėlis, kuris neturi jokio kvapo pateks į GAK tipo sandarų ir tentu
uždengiamą konteinerį, kuris užtikrina, kad atliekos laikymo ir transportavimo metu nepateks į aplinką.
Nuotekų valymo metu susidariusios organinės medžiagos/dumblas uždaru būdu siurblių ir žarnų
pagalba paduodamas į TANK tipo konteinerį, kuris užtikrina, kad jokie kvapai ir oro tarša dumblo
susidarymo ir laikymo metu nesusidarys. Konteineriams užsipildžius atliekos perduodamos
atitinkamiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas. Kol atliekos transportuojamos
iki atliekų tvarkytojų į jų vietą pastatomi tokie pat pakaitiniai konteineriai. Dumblas kaip ir visos
atliekos laikomos, bei transportuojamos taip, kad nesukeltų neigiamo poveikio visuomenei ir aplinkai.

3a pav. Atliekų laikymui ir transportavimui naudojami konteineriai
Pradėjus veiklą ir nustačius, kad reikalingos papildomos priemonės pasiekti reikiamą nuotekų išvalymo
lygį, bus priimami sprendimai dėl naujos įrangos įsigyjimo ir įdiegimo į jau esamą sistemą. Kaip
papildomos priemonės gali būti panaudojamas pramoninių nuotekų valymui plačiai taikomas
flotatorius, kurio veikimas pagrįstas teršalų išplukdymo disperguota dujine faze, suformuojančia
koncentruotą produktą nuotekų paviršiuje. Šiame įrenginyje iš nuotekų galima atskirti riebalus, naftos
produktus, koloidines daleles, detergentus bei įvairios sudėties dumblo mišinius. Dėl itin mišrios teršalų
sudėties platus flotacijos proceso taikymas valant nuotekas yra ypač efektyvus. Flotatoriuje naudojama
moderni saturavimo sistema, leidžianti efektyviai, su minimaliomis sąnaudomis, pašalinti dispersinės
būsenos
teršalus
nepriklausomai
nuo
jų
kilmės.
Įrenginys pagamintas moduliniu principu, todėl galima operatyviai keisti įrenginio našumą, pritaikyti jį
įvairios kilmės technologinių skysčių, skystų atliekų bei nuotekų valymui, keisti ištirpinto oro įterpimo
vietas, taip pat galima keisti išvalymo efektyvumo laipsnį. Naujų įrenginių įdiegimo atveju bus
atliekami papildomi instrumentiniai matavimai, bei numatomos papildomos poveikio mažinimo
priemonės siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijamos leidžiamos normos.
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Po plovimo drenažiniu sraigtu dribsniai yra gręžiami (sausinami) gręžimo įrenginiu, po gręžimo
dribsniai sušoka į gabalus, todėl yra būtina juos dar kartą permalti trintuvu. Antrinis dribsnių
džiovinimas yra vykdomas dviguboje skysčių džiovinimo sistemoje, kada karšto oro pagalba yra
ištraukiama drėgmė. Švari ir sausa žaliava (plastiko dribsniai) keliauja į dribsnių sandėliavimo silosą iš
kurio suspausto oro pagalba paduodami į plastiko granuliavimo technologinę liniją. Plastiko
granuliavimo technologinėje linijoje susmulkinta, išplauta ir išdžiovinta žaliava oro pagalba tiekiama į
ekstruderį. Ekstruderyje pirmiausiai plastikas yra sutankinamas, paskui prasideda lydimas pirmame
sraigte, išlydyta žaliava į vientisą masę yra filtruojamas lazeriniu filtru, kuris atskiria užterštą plastiką.
Šios atskirtos plastiko atliekos yra laikomos joms skirtoje vietoje ir perduodamos šias atliekas
tvarkančioms įmonėms. Po filtro yra vykdomas vakuuminis lydymo metu susidariusių dujų išsiurbimas.
Susidariusios dujos degazacijos (susidariusių dujų neutralizavimas vandenyje) proceso metu surenkami
specialiame vandens inde iš kurio kartu su kitomis nuotekomis išleidžiamos į centralizuotus tinklus. Po
nudujinimo plastiko lydimas vykdomas antrame sraigte po kurio prasideda granuliavimas po vandeniu.
Šlapios granulės yra džiovinamos mechaninėje centrifugoje ir tiekiamos į kvapų ištraukimo talpą. Iš
kvapų ištraukimo sistemos dulkės ir kvapai yra išleidžiami per oro filtravimo sistemą. Kvapų ištraukimo
sistema yra granuliavimo technologinės linijos dalis, kurią sudaro oro ištraukėjas su filtru.
Technologinė linija šiuo metu yra kompletavimo stadijoje, todėl tikslių oro ištraukėjo bei filtro modelių
nurodyti nėra galimybės. Atliekant kvapų ir oro taršos skaičiavimus buvo pasirinktas blogesnį/taršesnį
scenarijus darant prielaidą, kad kvapų ištraukimo linijos nebūtų visai. Atlikti skaičiavimai rodo, kad net
ir blogesniu atveju leistinos normos nėra viršijamos, todėl įrengus bet kokio tipo kvapų ištraukimo
sistemą oro ir kvapų tarša nepadidėtų. Po kvapų ištraukimo granulės yra supilamos į didmaišius ir
vežamos į sandėliavimo vietą, kurioje laikomos iki realizacijos Lietuvoje arba eksporto.
Plastiko atliekų perdirbimo metu pagaminama dviejų tipų produkcija:
Plastiko dribsniai ( PP polipropileno dribsniai, HDPE dribsniai, LDPE dribsniai, LDPE dribsniai,
PE polietileno dribsniai ir kt.). Vidutinis dribsnio dydis – nuo 20 iki 30 mm, o likutinė drėgmė – nuo 1
iki 2 %, todėl medžiaga jau yra paruošta kitam ekstruzijos/granuliavimo procesui. Dribsniai esant
poreikiui ir palankiai ekonominei situacijai gali būti parduodami kaip produkcija kitiems plastiko
perdirbėjams, kurie iš gautos žaliavos patys gaminsis granules.
Plastiko granulės (PP polipropileno granulės pilkos, PE polietileno granulės skaidrios, HDPE granulės
skaidrios, HDPE granulės juodos, HDPE granulės žalios, LDPE granulės skaidrios, LDPE granulės
pilkos, LLDPE granulės skaidrios, LLDPE granulės baltos ir kt.). Vienodos, filtruotos ir sausos granulės
priklausomai nuo pirkėjo užsakymo gali būti įvairios frakcijos.
Pagamintos produkcijos
Atliekų perdirbimo metu pagaminamas produktas – plastiko dribsniai ir granulės, kurie
naudojami kaip žaliava plastiko gaminių gamyboje. Šiuo metu nėra parengtų ir galiojančių standartų
(kaip pvz. stiklo atliekų perdirbimo), kurie reglamentuotų plastiko atliekų perdirbimą, todėl pagaminta
produkcija įstatymų ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka yra tikrinami, kad atitiktų kokybės ir kitus
nustatytus reikalavimus, Įmonės standartą bei pirkėjų pateiktus produkcijos techninius ir cheminius
reikalavimus. Kontroliuojami parametrai (Priemaišų procentinė dalis, Lydymosi indeksas, tankis ir kt.)
gali būti koreguojami pagal užsakovo reikalavimus. Produkcijos tyrimai atliekami akredituotose
laboratorijose (sutartys bus sudaromos tik pradėjus vykdyti veiklą). Pagamintos produkcijos tyrimų
dažnis taip pat priklauso nuo užsakovo reikalavimų t.y. gali būti tiriama kiekviena transportavimui
paruošta siunta arba sudėtinis mėginys gali būti imamas iš visos, per tam tikrą laiko tarpą ir/ar iš tos
pačios atliekų siuntos (pvz. PET atliekų) pagaminti plastiko dribsnių ar granulių siuntos. Mėginių
ėmimas gali būti vykdomas priklausomai nuo laboratorijos, kurioje tiriama produkcija reikalavimų.
Mėginiai gali būti paimami UAB „Virginijus ir Ko“ atsakingo asmens, kuris mėginius nustatyta tvarka
pristato į laboratoriją arba mėginius paima tyrimus atliekančios laboratorijos specialistai. Pagaminta
produkcija (plastiko dribsniai ir granulės) parduodami nebelaikant jų atliekomis, todėl jiems atliekų
sąrašo kodai nebetaikomi. Pagal Kombinuotosios nomenklatūros versijos, patvirtintos 2019 spalio 9 d.
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/1776 pagamintų gaminių kodai 3901 ir 3902. Rūšiavimo metu
susidariusių atliekų, bei atliekų perdirbimo metu pagamintos produkcijos kiekiai, bei jų
pardavimai/perdavimai fiksuojami GPAIS sistemoje nustatyta tvarka.
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Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
(cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant
pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas;
planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis.
UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos pateiktos 3.2 lentelėje.

Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

3.2. lentelė. Numatomos naudoti žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos
Žaliavos,
kuro Naudojamas
kiekis, Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, Procesas,
kurio
metu
naudojama,
rūšies
arba matavimo vnt. (t, m3 ar m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas pavadinimas
medžiagos
kt. per metus)
(atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos
pavadinimas
talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
2
3
4
Viela
15 t.
5 t, sandėlis
Atliekų presavimas
Patalpų šildymas ir gamybos procesas
Dujos
apie 200 000 kW.
Centralizuoti tinklai
Patalpų šildymas, patalpų ir teritorijos
Elektros energija
apie 10 000 MW.
Centralizuoti tinklai
apšvietimas ir gamybos procesas
Dyzelinas
apie 200 t.
Įsigyjama degalinėse
Transporto eksplotacija
Maišai
apie 5 t.
2 t., sandėlis
Produkcijos laikymas ir transportavimas
Buitinėm reikmėm vanduo imamas iš
Vanduo (buitinėms
gręžinio
apie 90 m3
Artezinis gręžinys/20 ltr. plastikinės talpos
reikmėms)
Geriamas vanduo pristatomas plastikinėse
talpose
Vanduo
(gamybinėms
apie 10 000 m3
Artezinis gręžinys
Gamybos procesas
reikmėms)
Pakavimo plėvelė
apie 1 t.
0,1 t, sandėlis
Produkcijos pakavimas
Aliuminio
Gamybos procesas
apie 3 t.
0,1 t, sandėlis
polichloridas
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Informacija apie UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje surenkamų per metus ir planuojamų didžiausių vienu
metu leidžiamų laikyti atliekų kiekiai bei jų tvarkymo būdai
3.3. lentelė. Nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas
Planuojamas
didžiausias
vienu metu
leidžiamas
laikyti atliekų
kiekis, t/m

Planuojami atliekų
tvarkymo būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių
4priedą)

5
200
500

6

Eil.
Nr.

Atliekų
kodas
(pagal
Taisyklių 1
priedą)

Atliekų pavadinimas (pagal
Taisyklių 1 priedą)

1
1
2

2
19 12 01
20 01 01

3
Popierius ir kartonas
Popierius ir kartonas

3

15 01 01

Popieriaus ir kartono
pakuotės

600

4
5
6
7
8

16 01 20
17 02 02
19 12 05
20 01 02
15 01 07

Stiklas
Stiklas
Stiklas
Stiklas
Stiklo pakuotės

15
20
15
150
100

9

02 01 04

Plastikų atliekos (išskyrus
pakuotes)

10

07 02 13

11

12 01 05

12
13
14

16 01 19
19 12 04
20 01 39

15

15 01 02

Plastikų atliekos
Plastiko drožlės ir
nuopjovos
Plastikas
Plastikai ir guma
Plastikai
Plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas))
pakuotės

Planuojamas
surinkti metinis
atliekų kiekis,
t/m

4

57650

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

Atliekų laikymo
zonos pavadinimas
(vieta)

Bendras atliekų
laikymui skirtas
plotas, m2

7
Popieriaus zona (1
Aikštelė,
1A Aikštelė,
4 Pastatas,
6 Pastatas)

8

Stiklo zona (1
Aikštelė)

630

400

Plastiko zona
(4 Pastatas,
6 Pastatas)

30
30
50
30
160
130

S1; S2; S4; R3, R12;
R13; D15

Plastiko zona
(1 Aikštelė,
1A Aikštelė,
4 Pastatas,
6 Pastatas)

1030

310

11

16

17 02 03

Plastikas

60

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

17

15 01 04

Metalinės pakuotės

60

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

18

15 01 06

Mišrios pakuotės

40

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

19

15 01 03

Medinės pakuotės

120

20

17 02 01

Medis

50

21

15 01 05

Kombinuotosios pakuotės

150

22

04 02 21

23

04 02 22

24

04 02 99

25
26
27
28

19 12 08
20 01 10
20 01 11
15 01 09

29

15 02 03

Neperdirbto tekstilės
pluošto atliekos
Perdirbto tekstilės pluošto
atliekos
Kitaip neapibrėžtos
atliekos
Tekstilės gaminiai
Drabužiai
Tekstilės gaminiai
Pakuotės iš tekstilės
Absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

150104 zona
(1 Aikštelė)

100

150106 zona
(4 Pastatas)

50

Medienos zona
(1 Aikštelė)

200

150105 zona
(1Aikštelė,
4 Pastatas)

150

79
61
Tekstilės zona
(4 Pastatas)

10

100

10
10
10
10
20

S1; S2; S4; R12;
R13; D15

150203 zona
(1 Aikštelė)

70

12

30

20 01 99

Kitaip neapibrėžtos
frakcijos

150

200199 zona
(4 Pastatas)

180

31

19 12 10

Degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)

100

191210 zona
(5 Pastatas)

50

191212 zona
(1Aikštelė)

100

32

33

19 12 12

19 12 09

Kitos mechaninio atliekų
(įskaitant medžiagų
mišinius) apdorojimo
atliekos, nenurodytos
19 12 11
Mineralinės medžiagos

S1; S2; S4; R12;
R13; D15
125

15

S1; S2; R13; D15

191209 zona
(1 Aikštelė)

100

Pastabos:
1
– Atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1
priedo IV skyrių.
2
– Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą;
S1- Surinkimas;
S2- Vežimas;
S4- Išvežimas (eksportas);
R3- Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
R12- Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
R13- R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;
D15- D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas.
3
– Didžiausias numatomas sunaudoti atliekų kiekis per metus, nurodant laikotarpį.
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Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės
naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.
UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelė savo veikloje naudoja vandenį ir gamtines dujas. Per metus planuojama sunaudoti apie 200 000 kW - dujų,
apie 10 090 m3 – vandens.
Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).
Numatoma naudoti iki 10000 MW per metus elektros energijos šioms reikmėms:
•
Apšvietimui – teritorijos ir patalpų.
•
Elektros įrankių darbui.
•
Pastatų apšildymui.
•
Atliekų rūšiavimo, presavimo ir kitiems įrenginiams.
Numatoma naudoti apie 200 t per metus dyzelinio kuro transportui ir krautuvams.
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3.4. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengimo etapo sąsaja su planavimo ir
projektavimo etapais
Ūkinė veikla jau yra vykdoma, todėl didelių statybos, rekonstrukcijos ar kitokių darbų, galinčių
sukelti trukdžių susidarymą, nenumatoma. Veikla vykdoma pastatuose ir atliekų tvarkymo veiklai
pritaikytose lauko aikštelėse.
Vykdomos veiklos vietai nėra patvirtintų atskirų teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų ar
specialiųjų planų), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio
3 dalies nuostatomis, žemesnio teritorijų planavimo lygmuo (šiuo atveju – vietovės detalieji planai)
privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens (šiuo atveju – savivaldybės lygmens)
patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. Atsižvelgiant į tai,
teritorijos naudojimo reglamentai (nesant vietovės TPD) taikomi pagal Kairių miestelio bendrąjį planą.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 -05-16 priimtu Sprendimu dėl
Kairių miestelio bendrojo plano patvirtinimo priimtas Kairių miestelio bendrasis planas.
Ūkinės veiklos teritorija adresu Kairių mstl., Plento g. 2D, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone,
pagal Žemės naudojimo reglamentus priskiriama indeksui P1 -2, kas pagal perspektyvinę
tikslinę žemės paskirtį, jos naudojimo būdą priskiriama pramonės ir sandėliavimo
objektų/pramonės ir sandėliavimo statinių statybos te ritorijoms. Ši teritorija patenka į
perspektyvinę pramonės funkcinių prioritetų zoną.

3.1 Pav. Kairių miestelio bendrojo plano ištrauka
Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, prieiga per internetą:

https://www.siauliuraj.lt/lit/img/8
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Ūkinės veiklos vietos gretimybėse vyrauja pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijos,
kurios ribojasi su komercinės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijomis. Arčiausiose ūkinės
veiklos vietos gretimybėse teritorijos pagal funkcinę paskirtį yra monofunkcinės, kurioms
nustatyti konkretūs naudojimo būdai ir reglamentai, kurie negalėtų būti keičiami nepakeitus
Kairių miestelio bendrojo plano sprendinių. Vykdoma ir planuojama ūkinė veikla Kairių
miestelio bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja. Galimas trukdžių
susidarymas (pvz., galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai)
nenumatomas, kadangi naujos statybos ar pastatų griovimo vietoje nebus, todėl vykdoma veikla
trukdžių nesukels. Žemės sklypas, kuriame vykdoma veikla ribojasi su teritorijomis, kurios
konvertuojamos į gyvenamosios paskirties teritorijas. Visuomeninės ar rekreacinės paskirties
teritorijų gretimybėse nėra ir su vykdomos veiklos žemės sklypu jos nesiriboja.
Ūkinės veiklos teritorijos naudojimo režimas pagal funkcinę naudojimo paskirtį pilnai
atitinka aktualios redakcijos žemės naudojimo būdų turinio apraše nustatytą žemės naudojimo
būdo - V. kitos paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - turinį –
„žemės sklypai, skirti <...> atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų
surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti
skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“. Atsižvelgiant į
tai, konstatuotina, kad vykdoma veikla pagal savo pobūdį neprieštarautų teritorijai nustatytam
žemės naudojimo būdo turiniui, apibrėžtam Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920,
patvirtintame žemės naudojimo būdų turinio apraše. Vykdoma veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniui, kad žemės naudotojai privalo naudoti žemę pagal
pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Vykdoma veikla neprieštarauja žemės
sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų, nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų
teisių ir įstatymų saugomų interesų.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas
Ūkinės veiklos vykdytojo suformuota užduotis – vadovaujantis LR specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta prievole vykdomos ūkinės veiklos žemės sklypui nustatyti
sanitarinę apsaugos zoną (toliau - SAZ) ir ją nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto
kadastre.
Žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos ir registruojamos baigus poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Baigus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procedūras, žemės sklypo, kuriame veiklą vykdo UAB „Virginijus ir Ko“ žemės naudojimo
specialiosios sąlygos bus nustatomos, kai PVSV organizatorius Nacionalinei žemės tarnybai
(Šiaulių skyriui) pateiks poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Planuojamos
veiklos organizatorius užtikrins, kad nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.
534 nustatyta tvarka.
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4. REGIONO VIETOS ANALIZĖ
4.1.Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis, sklypo plotas
UAB „Virginijus ir Ko“ vykdomos veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius
vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves pateikiamas 4.1. lentelėje.
4.1. lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas)
Savivaldybė
Miestas/kaimas
Gatvė
Pastato/statinio Nr.
Šiaulių rajono
Kairių mstl.
Plento
2D
savivaldybė
PŪV numatoma Kairių miestelio pramoninėje dalyje. Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla,
žemėlapis pateikiami 4.1. pav.

4.1. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtis Kairių mst. žemėlapyje
Šaltinis: www.maps.lt
Nep av o jin g ų at liek ų tv ar k y m o v e ik la v y k d o m a ad re su Pl en to g . 2 D , Ka irių m s tl.
Šia u lių raj ., že m ė s sk l y p e ( k ad a str in i s Nr. 9 1 2 4 /0 0 0 7 :4 6 ), k u r io p lo t as – 2 0 7 0 4 m 2 . Šio
žem ė s sk ly p o n au d o jim o p ask ir t i s – k it a, b ū d a s – k o m erc in ė s p ask irt i es o b jek tų teri to r ijo s
b ei p ra m o n ė s ir s an d ėl ia v im o o b j ek tų ter ito r ijo s.
Atl iek ų tv ar k y m o v e ik la b u s v y k d o m a:
1 . 1 2 8 4 ,1 2 m 2 p a s tat e ( U n ik . Nr. 9 1 9 9 - 3 0 0 4 - 5 0 2 0 ), k u rio p ag r in d in ė n au d o jim o
p ask ir t is – g am y b o s p r a m o n ės ;
2 . 2 1 1 ,4 6 m 2 p a sta te ( Un ik . Nr. 9 1 9 9 - 3 0 0 4 - 5 0 4 2 ), k u rio p ag rin d in ė n au d o jim o
p ask ir t is – g am y b o s p r a m o n ės ;
3 . 8 6 0 ,0 6 m 2 p a sta te ( Un ik . Nr. 9 1 9 9 - 3 0 0 4 - 4 0 1 2 ), k u rio p ag rin d in ė n au d o jim o
p ask ir t is – san d ė liav im o ;
4 . 1 4 2 8 ,8 1 m 2 p a s tat e ( U n ik . Nr . 9 1 9 9 - 3 0 0 4 - 4 0 2 3 ) , k u rio p ag r in d in ė n au d o jim o
p ask ir t is – san d ė liav im o ;
5 . Lau k o a ik š te lė se ( Un ik . Nr. 4 4 0 0 - 4 4 2 7 - 8 3 3 9 ; 4 4 0 0 - 0 2 0 8 - 7 7 5 0 ), k u rių b en d ra s
p lo ta s ap ie 9 0 7 8 ,0 2 m 2 . p ad en g to se k i eta d an g a , n u o k u rio s p av ir šin ės n u o tek o s
su r en k am o s b e i v a lo m o s p av ir ši n ių n u o tek ų v aly m o įr en g in iu o s e, o p o to
iš le id ži am o s į g am t in ę a p lin k ą ;
Ad m in is tr a cin ė m s ir b u i tin ėm s v eik lo m s b u s n au d o jam i :
6 . 2 0 3 ,4 3 m 2 p as ta ta s ( U n ik . Nr. 9 1 9 9 - 3 0 0 4 - 5 0 1 4 ), k u rio p ag rin d in ė n au d o jim o
p ask ir t is – ad m in i st r ac i n ė;
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4.2.Žemės naudojimas
4.2.1.Esama žemėnauda
Nagrinėjamos vietos esama žemėnauda ir fizinės charakteristikos pateikiamos 4.2. lentelėje
4.2. lentelė. Nagrinėjamos vietos esama žemėnauda ir fizinės charakteristikos
Planuojamos ūkinės
veiklos fizinės
Apibūdinimas
charakteristikos
Žemės sklypo plotas1
Žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46) bendras plotas – 2,0704 ha
Planuojama žemės
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir
sklypo naudojimo
sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos.
paskirtis ir būdas1
Esama žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas nebus keičiami.
Funkcinės zonos įrengtos pastatuose ir lauko aikštelėse, atsižvelgiant į
Funkcinės zonos
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (detalus zonų
išdėstymas ir aprašymas pateikiamas Ataskaitos 4.4. pav.).
Veiklai bus naudojami esami statiniai:
1284,12 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199 -3004 -5020), kurio
pagrindinė naudojimo paskirt is – gamybos pr amonės;
211,46 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199 -3004 -5042), kurio
pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos pr amonės;
860,06 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199 -3004 -4012), kurio
pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo;
1428,81 m 2 pastate (Unik. Nr. 9199-3004 -4023), kurio
pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo;
Lauko aikštelėse (Unik. Nr. 4400 -4427-8339; 4400 -0208 7750), kurių bendras plotas apie 9078,02 m 2 . padengtose kieta
danga, nuo kurios paviršinės nuotekos surenkamos bei valomos
paviršinių nuotekų val ymo įrengi niuose, o po to išleidžiamos į
Planuojamas užstatymo
gamtinę aplinką;
plotas, numatomi
Administracinėms ir buitinėms veikloms bus naudojam as:
statiniai, įrenginiai ir jų
203,43 m 2 pastatas (Unik. Nr. 9199 -3004 -5014), kurio
paskirtys1
pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė;
Šiuo metu pradėtos atitinkamų pastatų užbaigimo bei paskirties keitimo
procedūros, todėl užbaigus procedūras pastatų paskirtis ir užstatymas gali
keistis. Šiai dienai, jau įrengti inžineriniai sprendiniai (tvorų
paaukštinimai – specialūs tinklai), kurie užtikrina, kad atliekos iš atliekų
tvarkymo aikštelės nepatektų už teritorijos ribų. Šiuo metu rengiamas
projektas (tikslių sprendinių pateikti negalime, kadangi jie dar
projektavimo stadijoje), kurio metu projektuojami inžineriniai
sprendiniai/statiniai, kurių paskirtis užtikrinti, kad vykdoma veikla būtų
vykdoma pagal reikalavimus (t.y. projektuojami statiniai veiktų kaip
papildomi triukšmo slopinimo atitvarai; kad tvarkomos atliekos nepatektų
už teritorijos ribų ir kt.). Projekto užbaigimas (statybų pabaiga)
numatomas 2022 m.
Numatomi griovimo
Numatomi tik nedideli remonto darbai
darbai
Pastaba:
priedą).

1

- Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (žr. Ataskaitos 3

4.2.2.Vietovės infrastruktūra
Inžineriniai tinklai – nauji tinklai nenumatomi (esant poreikiui galimi esamų tinklų remonto, renovacijos
ar kt. darbai). Esami inžineriniai tinklai:
• Dujų tiekimo tinklai – centralizuoti tinklai;
• Vandentiekio – vietiniai (iš gręžinio);
• Nuotekų šalinimo – centralizuoti ir vietiniai tinklai;
• Elektros tiekimo – centralizuoti tinklai.
Pastatai ir patalpos, esant poreikiui, šildomos dujiniais ir elektriniais šildytuvais. Susisiekimo
komunikacijos – esamos susisiekimo komunikacijos pilnai patenkina vykdomos veiklos poreikius.
Naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas nenumatomas.
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4.2.3.Vietovėje esančios vertybės, pastatų išdėstymas
Ūkinės veiklos žemės sklype ir gretimybėse esančios nekilnojamosios kultūros vertybės,
kurios registruotos Kultūros vertybių registre, nustatomos pagal Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro duomenų bazę, kurios vieša prieiga per
internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro
duomenis, žemės sklype Plento g. 2D, Kairių mstl. Šiaulių raj., nėra registruotų nekilnojamųjų
kultūros paveldo (vertybių) objektų ir teritorijų. Žemės sklypas taip pat nepatenka į registruotų
gretimuose žemės sklypuose nekilnojamųjų kultūros paveldo (vertybių) objektų apsaugos zonas
(fizinis ir vizualinės apsaugos) (žr. 4.2. pav., 4.3. lent.).

4.2. Pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių išsidėstymo schema
Šaltinis: Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/

4.3. lentelė. Ties ūkinės veiklos vieta esančios nekilnojamosios kultūros vertybės (NKV)
Nr.

K ult ūro s v erty bė s pa v a di nim a s

1.

Ber tu ž ių k a im o sen o s io s k ap in ė s
(k o d as 4 5 7 0 )
Kair ių d v ar o so d y b o s p a st ata s ( k o d a s
2714)

2.
3.

Kair i ų k ar čem a (k o d a s 2 0 8 0 7 )

Atst um a s
1 ,2 8 0 k m
527 m
1 ,2 3 9 k m

1300 m spinduliu nuo veiklavietės randasi trys nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijos
ir objektai (žr. 4.3. pav. ir 4.4. lent.). Artimiausia Klultūros vertybių registre registruota
nekilnojamoji kultūros vertybė yra Kairių dvaro sodybos pastatas (kodas 2714) Nr.2 (atstumas
– 527 m.). Kiek toliau už 1,239 km yra Kairių karčema (kodas 20807) Nr.3. Bertužių kaimo
senosios kapinės (kodas 4570) Nr.1. nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios 1,280 km atstumu.
Veiklos vykdymo vieta ir žemės sklypas nepatenka į arčiausių nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijas bei jų apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės apsaugos zonas, kadangi arčiausiai
esantys kultūros paveldo objektai, teritorijos ir jų apsaugos zonos nutolusios nuo ūkinės veiklos
vietos daugiau nei 500 m. Kadangi veiklavietė nepatenka į kultūros paveldo teritorijų, objektų bei
jų apsaugos zonų ribas, todėl neigiamo poveikio šioms vertybėms nesukels. Nagrinėjamos veiklos
funkcinis zonavimas pateikiamas 4.3. pav.
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4.3. Pav. Veiklavietės funkcinis zonavimas
Aikštelėje išskirtos šios zonos:
1. Atviros atliekų tvarkymo aikštelės (plane žymima – 1 ir 1A). Šioje zonoje
laikomos transportavimui ir tolim esniam apdorojimui paruoštos atliekos.1 aikšte lėje
atliekos laikomos supresuotos arba palaidos krūvose, atitvaruose pvz. medienos,
stiklo, metalinės pakuotės, mineralinių medžiagų atliekos. 1A aikštelėje laikomos tik
supresuotos ir t ransportavimui paruošto s atliekos. Aikštelės pade ngtos kieta danga,
nuo kurios paviršinės nu otekos surenkamos, valomos paviršinių nuotekų valymo
įrenginyje, o po valymo išleidžiamos į gamtinę aplinką. Bendras atliekų tvarkymo
aikštelių plotas apie 3000 m 2 .
2. Rūšiavimo linija (plane žymima – 2). Šioje zonoje įrengta rūšiavi mo linija,
kurioje rūši uojamos atliekos. Rūšiavimui skirtos atliekos konvej eriu paduodamos į
rūšiavimo liniją, kuri oje jos išrūšiuojamos ir paduodamos į pastatą presavimui.
Rūšiavimo lini ja yra uždaro tipo įren ginys t.y. darbuotojų dar bo/rūšiavimo vieta –
uždara patalpa/konte i neris, kuris esant poreikiui bus apšildomas elektriniais
šildytuvais ir pan. Teritorija padengta kiet a danga, nuo kurios paviršinės nuotekos
surenkamos ir valomos pav iršinių nuotekų valymo įrenginyje, o po valymo
išleidžiamos į gamtinę aplinką. Bendras zonos plotas apie 300 m 2 .
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3. Presai (plane žymima – 3). Šioje zonoje presuojamos rankiniu būdu arba
rūšiavimo linijoje išrūšiuotos atliekos. Presai įrengti uždarose pata lpose, kurios
padengtos kieta danga. Bendras zonos plotas apie 300 m 2 .
4. Atliekų tvarkymo v ietos pastatuose ( plane žymima – 4, 5, 6). Šioje zonoje
laikomos atvežtos ir rūšiavimui ir/ar presavimui išverstos atliekos, bei supresuotos ir
perdavimui paruošos atliekos. Bendras plota s apie 2000 m 2 .
5. Artezinis gręžinys Nr. 6239 4 (plane žymima Nr. 7) – gręžinys naudojamas
vandens tiekimui.
6. Nuotekų išleistuvas (plane žymima Nr. 8)
7. Paviršinių nuotekų valymo įrenginys (plane žymima Nr. 9)
8. Personalo ir buit inės patalpos (plane žy mima – P). Šioje zonoje įrengtos patalpos
darbuotojų ir administracin iams poreikiams t.y. kabinetai, buitinės patalpos ir pan.
Bendras zonos plotas apie 200 m 2 .
9. Plastiko atliekų sm ulkinimo ir plovimo linijai skirtos patalpos (plane žymima Nr.
10). Šioje zon oje bus įrengta plastiko smulkinimo, plov imo džiovinimo lin ija, gauti
plastikų dribsniai sandėliuojami tik sandėliavimo silose. Bendras plotas apie 445 m 2 .
10. Mechaninė vandens filtravimo sistema (plane žymima Nr. 10). Įrengta kartu su
plastiko atliekų smulkinimo ir plovimo linija.
11. Granuliavimo technologinė linija i skirtos patalpos (plane žymima Nr. 11) . Bus
įrengta granuliavimo linija kuri iš išplautų ir paruoštų granuliavimui plastiko
dribsnių gamins plastiko granules. Ben dras plotas apie 246 m 2 .
12. Gatavos produkcijos sandėliavimo zona (plane žymim a Nr. 12) . Bus
sandėliuojami pagaminti plastiko dribsniai arba granulės supilstytos į didmaišius.
Šiuo
metu
rengiamas
projektas,
kurio
metu
projektu ojami
inžineriniai
sprendiniai/statiniai, kuri e taip gali būti naudojami pagamintos produkcijos laikymui
Likusi teritorijos bei patalpų dalis naudojama kitoms ūkinėms veikloms (technikos laikymui,
transporto ir darbuotojų judėjimui ir kt.)

PAPILDOMA INFORMACIJA Visa įmonės teritorija aptverta 2-2,2 m. aukščio
betonine tvora. Visa Pietinėje sklypo pusėje, esanti tvora apsodinta 4-6 m. aukščio pušimis,
kuri veikia kaip papildomas vizualinis ir akustinis barjeras. Žemiau pateikiamos esamos
situacijos fotofiksacijos:
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4.2.4.Vietovės apsaugos, funkcinės zonos
Ūkinės veiklos vietoje saugomų te ritorijų nėra. Teritorija į Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorij ą nepatenka. Artimiausia buveinių
apsaugai svarbi teritorija y ra 2560 ha ploto Rėkyvos pelkė, kurios priskyrimo
Natura 2000 tinklui tiksl as yra: pelkėti la puočių miškai; pelkiniai miškai;
Auksuotoji šašk ytė; Didysis auksinukas; Kūdrinis pelėausis. Iki šios Natura
2000 teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos plėtro s vietos y ra apie 6,5 km
atstumas.

4.4. pav. Arčiausiai esanti saugoma teritorija (Rėkyvos pelkė)
Šaltinis: Ištrauka iš Natura 2000 žemėlapio, vieša prieiga per internetą:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=746fb96e18294df189f50a13d6c56f1a

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės
22 d. įsakymu Nr. D1 -255 patvirtinto „Planų ar programų ir planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigt oms ar potenci alioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmi ngumo nustatymo tvarkos aprašo“ nustatytais
reikalavimais, ūkinė veikla poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nėra re ikalinga. Veikla vykdoma
pramoninėje miesto teritorijoje, kuri tiesiogiai nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar
saugomais objektais, todėl poveikis gamtinėms teritorijoms (objektams) nenumatomas.
4.2.5.Teritorijų planavimo dokumentai
Veiklavietės žemės sklypui (Plento g. 2D, Kairių mst. Šiaulių raj.) yra nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra
įregistruotos VĮ Registrų centras administruojamame Nekilnojamojo turto registre
(nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pridedamas Ataskaitos priede
Nr. 3). Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pateikiamos 4.5.
lentelėje.
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4.5. lentelė. Žemės sklypui Plento g. 2D, Kairių mst. (Kad. Nr. 9124/0007:46) nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.
IX. Dujotekių apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
I. Ryšių linijų apsaugos zona.

Sąlygų aprašymas
Plotas – 3795 m2
Plotas – 1984 m2
Plotas – 104 m2
Plotas – 868 m2
Plotas – 478 m2

4.2.6.Privažiavimo keliai
Į objektą transportas patenka per privažiavimo kelią nuo Plento gatvės (rajoninis kelias
4031). Numatomas vienas pagrindinis transporto maršrutas (žr. 4.9. pav.). Pagrindinis
transporto judėjimo maršrutas eina nekertant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties kvartalų
(urbanizuotų teritorijų). Visuomeninės paskirties pastatų šioje gatvės atkarpoje nėra. Transporto
triukšmo skaičiavimai atliekami vertinant įmonės transporto judėjimą Plento g. Rajoninio kelio
4031 (Plento g.) VMPEI 2018 m buvo 2651 automobilis per parą. Įmonės automobilių srautas
tame skaičiuje nesiekia 2 proc., todėl įtakos esamam transporto triukšmui šiame kelyje neturi.

4.5. Pav. Numatomas transporto judėjimo maršrutas
Šaltinis: Ištrauka iš Kairių mst. žemėlapio, prieiga per internetą: http://www.regia.lt

Transporto judėjimo srautas (t.y. – transporto priemonių) poreikis planuojamas
atsižvelgiant į numatomų transportuoti atliekų ir medžiagų kiekius iš veiklos vykdymo vietos ar
į veiklos vykdymo vietą. Pramonės gatvės eismo intensyvumas yra didelis, kadangi ūkinė
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