
1 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 
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2 priedas 

- Sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“ dėl nuotekų valymo paslaugų; 

- 2013 m. sausio 24 d. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, 

pasirašyta tarp UAB „Vilijos parkas“ ir VšĮ „Humana People to People 

Baltic“; 

- Sklypo planas. 
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3 priedas 

- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 

- Kietų dangų ir transporto priemonių stovėjimo aikštelių schemos su 

plotais 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-05-15 22:15:06 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1646863 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2013-10-18 

Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-2782-9734 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0076:164 Vilniaus m. k.v. 

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

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

1513-4860 
Žemės sklypo plotas: 2.8741 ha 

Kelių plotas: 0.1892 ha 
Užstatyta teritorija: 2.4289 ha 

Kitos žemės plotas: 0.2560 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 221000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-15 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-06-10 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100254357 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100254754 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100281672 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100281806 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100288331 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 
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Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100291624 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100294734 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100298323 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100301353 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100303900 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100331504 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-25 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100266361 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-10 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100296154 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2004-05-20 Įsakymas Nr. 30-809 

2004-07-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-5565-01 
2008-02-27 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-2001-
(01) 
2013-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1496 

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25 
 

110



 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1496 
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-16 IDK Nr. 20120160071589 
Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 

atsiradimo pagrindas 2013-11-19 Valstybinės žemės 
sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-507 Teisės 
plotas - 2.8741 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Kiti servitutai (tarnaujantis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1496 

Plotas: 0.1892 ha 
Aprašymas: Inžinerinių tinklų servitutas, suteikiantis teisę tiesti, 

remontuoti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus, žemės 
sklypo plane pažymėtas linijomis ir skaičiais 23-25, 6, 7, 
10, 11, 14-17, 31, 23. 

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25 
 

 6.3. 
 

 

Kiti servitutai (tarnaujantis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1496 

Plotas: 0.1892 ha 
Aprašymas: Kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti prie katilinės, 

esančios sklype Kibirkšties g. 6A ir KTP, esančios sklype 
Kibirkšties g. 6. 

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-25 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Humana LT", a.k. 304936925 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2013-11-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

49SŽN-(14.49.57.)-507 
2019-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-322-
(14.49.57.) 

Plotas: 2.8741 ha 
Aprašymas: Žemės sklypas išnuomojamas keturiasdešimt šešeriems 

metams 
Įrašas galioja: Nuo 2019-10-02 
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8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0016 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0824 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.6501 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.432 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1496 

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-21 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus planas", a.k. 
123615345 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2782-9734, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-69 
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Įrašas galioja: Nuo 2013-10-21 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - Registro Nr. 44/1054740. 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-05-15 22:17:59 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1054740 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2008-02-29 

Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6A 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Pastatas - Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 1096-0507-1325 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 37P1/p 

Statybos pradžios metai: 1971 
Statybos pabaigos metai: 1971 

Rekonstravimo pradžios metai: 2012 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Gamtinės 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Bitumas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 30.72 kv. m 

Pagrindinis plotas: 30.72 kv. m 
Tūris: 240 kub. m 

Užstatytas plotas: 47.00 kv. m 
Koordinatė X: 6056010 
Koordinatė Y: 576446 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 41705 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 21 % 

Atkuriamoji vertė: 33017 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-03-30 

Vidutinė rinkos vertė: 11903 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-03-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-01 

 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Sandėis 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 8 

Unikalus daikto numeris: 4400-1710-6133 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 

Žymėjimas plane: 46F1/g 
Statybos pradžios metai: 2008 
Statybos pabaigos metai: 2009 

Papr. remonto pradžios metai: 2013 
Papr. remonto pabaigos metai: 2014 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
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Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Gamtinės 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 20938.83 kv. m 

Pagrindinis plotas: 19274.60 kv. m 
Tūris: 200680 kub. m 

Užstatytas plotas: 19271.00 kv. m 
Koordinatė X: 6055875 
Koordinatė Y: 576417 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10752433 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 % 

Atkuriamoji vertė: 9677074 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-04-03 

Vidutinė rinkos vertė: 3483839 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-03 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-03 

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
klasė: B 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos 
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m. 

 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Gamybinis pastatas 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 

Unikalus daikto numeris: 4400-2454-1724 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 

Žymėjimas plane: 47P1/g 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Gamtinės 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Bitumas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 13804.68 kv. m 

Pagrindinis plotas: 12681.65 kv. m 
Tūris: 137231 kub. m 

Užstatytas plotas: 13775.00 kv. m 
Koordinatė X: 6056000 
Koordinatė Y: 576477 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8783000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 % 

Atkuriamoji vertė: 7553000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 3172000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
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Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo 

klasė: B 
Skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 22.00 kWh/m2/m. 
 

 2.4. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 8 

Aprašymas / pastabos: B1, b2, b3 
Unikalus daikto numeris: 4400-1941-2981 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b 

Statybos pradžios metai: 2008 
Statybos pabaigos metai: 2009 

Rekonstravimo pradžios metai: 2012 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1698332 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 % 

Atkuriamoji vertė: 1358608 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-04-07 

Vidutinė rinkos vertė: 1358608 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 

 

 2.5. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 8 

Unikalus daikto numeris: 4400-1941-2962 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Žymėjimas plane: t 
Statybos pradžios metai: 2008 
Statybos pabaigos metai: 2009 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 46339 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 % 
Atkuriamoji vertė: 39099 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-04-07 

Vidutinė rinkos vertė: 13641 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-07 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-02 

 

 2.6. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora, varteliai 
Adresas: Vilnius, Vilijos g. 2 

Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre 
Aprašymas / pastabos: Žymėjimas plane t37-t39, t45 

Unikalus daikto numeris: 4400-2509-7350 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Žymėjimas plane: t 
Statybos pradžios metai: 1992 
Statybos pabaigos metai: 2002 

Rekonstravimo pradžios metai: 2015 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2015 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
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Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 15.99 m 

Medžiaga: Metalas 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1180 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 % 
Atkuriamoji vertė: 588 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-01-31 

Vidutinė rinkos vertė: 206 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-01-31 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-12-22 

 

 2.7. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 

Aprašymas / pastabos: 1b1, 1b2 
Unikalus daikto numeris: 4400-2534-4263 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Žymėjimas plane: 1b 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 251000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 % 

Atkuriamoji vertė: 163000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 163000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 

 

 2.8. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 

Aprašymas / pastabos: 1t1, 1t2, 1t3, 1t4 
Unikalus daikto numeris: 4400-2534-4285 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Žymėjimas plane: 1t 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 32100 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18 % 

Atkuriamoji vertė: 26300 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 9210 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 

 

 2.9. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 

Aprašymas / pastabos: 2b1, 2b2 
Unikalus daikto numeris: 4400-2534-4274 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
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Žymėjimas plane: 2b 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 66400 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 % 

Atkuriamoji vertė: 53200 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2016-09-15 

Vidutinė rinkos vertė: 53100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 

 

 2.10. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora 
Adresas: Vilnius, Kibirkšties g. 6 

Unikalus daikto numeris: 4400-2534-4296 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 

Žymėjimas plane: 2t 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2600 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 % 

Atkuriamoji vertė: 1870 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 1870 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-27 

 

 2.11. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora, vartai, varteliai 
Adresas: Vilnius, Vilijos g. 2 

Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre 
Unikalus daikto numeris: 4400-2509-7361 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Žymėjimas plane: t1-t4 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2930 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 732 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-02-22 

Vidutinė rinkos vertė: 250 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-06-21 

 

 2.12. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora, vartai 
Adresas: Vilnius, Vilijos g. 2 

Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre 
Unikalus daikto numeris: 4400-2509-7372 
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Žymėjimas plane: t6-t8 

Statybos pradžios metai: 1990 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7950 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 % 

Atkuriamoji vertė: 2390 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-02-22 

Vidutinė rinkos vertė: 860 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-06-21 

 

 2.13. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora, vartai, varteliai 
Adresas: Vilnius, Vilijos g. 2 

Pastaba. Adresas neįregistruotas adresų registre 
Unikalus daikto numeris: 4400-2509-7383 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 
Žymėjimas plane: t33-t36 

Statybos pradžios metai: 2002 
Statybos pabaigos metai: 2002 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2060 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 % 

Atkuriamoji vertė: 1240 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-02-22 

Vidutinė rinkos vertė: 445 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-02-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-06-21 

 

 2.14. 
 

 

Dujų tinklai - Vidutinio slėgio dujotiekis 
Unikalus daikto numeris: 4400-2506-9712 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Dujų tinklų 
Žymėjimas plane: d 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 27.89 m 

Medžiaga: Polietilenas 
Dujotiekio linijos reikšmė: Įvadinė 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 609 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 % 

Atkuriamoji vertė: 469 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 469 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-11-26 

 

 2.15. 
 

 

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 
Unikalus daikto numeris: 4400-2506-9823 
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų 
Žymėjimas plane: v 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 95.57 m 
Gylis: 2.3 m 

Medžiaga: Polietilenas 
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17800 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 % 

Atkuriamoji vertė: 13500 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-06-12 

Vidutinė rinkos vertė: 13500 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-06-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-06-12 

 

 2.16. 
 

 

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 
Unikalus daikto numeris: 4400-2506-9767 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų 
Žymėjimas plane: v3 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 6.55 m 
Gylis: 1.8 m 

Medžiaga: Polietilenas 
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 468 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 % 

Atkuriamoji vertė: 337 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 337 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-06-12 

 

 2.17. 
 

 

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai 
Unikalus daikto numeris: 4400-2506-9812 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų 
Žymėjimas plane: v1,v2 

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 288.74 m 
Gylis: 1.9 m 

Medžiaga: Polietilenas 
Vandentiekio linijos reikšmė: Gaisrinė 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 46500 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 % 

Atkuriamoji vertė: 33500 Eur 
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-07-03 

Vidutinė rinkos vertė: 33500 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-07-03 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-06-12 

 

 2.18. 
 

 

Nuotekų šalinimo tinklai - Nuotekų šalinimo tinklai 
Aprašymas / pastabos: Kategorija - I grupės nesudėtingas statinys 

Unikalus daikto numeris: 4400-2506-9656 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų 

Žymėjimas plane: KF 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 25.30 m 

Medžiaga: Polivinilchloridas 
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė 

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2040 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 % 
Atkuriamoji vertė: 1570 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-09-05 

Vidutinė rinkos vertė: 1570 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-05 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-11-26 

 

 2.19. Priklausinys: 
 

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos 
vamzdynas 

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1096-0507-1325, aprašytam p. 
2.1. 

Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija - II grupės nesudėtingas statinys 
Unikalus daikto numeris: 4400-2453-0430 

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

Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 6.10 m 

Medžiaga: Polivinilchloridas 
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė 

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 283 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 % 
Atkuriamoji vertė: 263 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-10-30 

Vidutinė rinkos vertė: 263 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-05 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: 
 3.1. 

 
 

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio vamzdynas 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1096-0507-1325, aprašytam p. 

2.1. 
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Registro Nr.: 44/1646864 
Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas statinys 

Unikalus daikto numeris: 4400-2453-0385 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų 

Žymėjimas plane: v 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 8.02 m 

Medžiaga: Polietilenas 
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 463 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 % 

Atkuriamoji vertė: 429 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-10-30 

Vidutinė rinkos vertė: 429 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-05 

 

 3.2. 
 

 

Nuotekų šalinimo tinklai - Fekalinės kanalizacijos 
vamzdynas 

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1096-0507-1325, aprašytam p. 
2.1. 

Registro Nr.: 44/1646864 
Aprašymas / pastabos: Statinio kategorija - I grupės nesudėtingas 

Unikalus daikto numeris: 4400-2453-0422 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų 

Žymėjimas plane: k 
Statybos pradžios metai: 2012 
Statybos pabaigos metai: 2012 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 3.88 m 

Medžiaga: Polivinilchloridas 
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė 

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 158 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 % 
Atkuriamoji vertė: 147 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-10-30 

Vidutinė rinkos vertė: 147 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-05 

 

 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS", a.k. 

120545849 
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9812, aprašyti p. 2.17. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-07-19 Kita sutartis Nr. 5047 
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-23 

 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Humana LT", a.k. 304936925 

122



Daiktas: pastatas Nr. 4400-2454-1724, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4263, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4285, aprašyti p. 2.8. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4296, aprašyti p. 2.10.  
dujų tinklai Nr. 4400-2506-9712, aprašyti p. 2.14. 
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9767, aprašyti p. 2.16. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2506-9656, aprašyti p. 
2.18. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-02 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. JŠ-3244 
2019-05-02 Perdavimo - priėmimo aktas 

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-22 
 

 4.3. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233 

Daiktas: pastatas Nr. 1096-0507-1325, aprašytas p. 2.1. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2453-0430, aprašyti p. 
2.19. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-05 Sutartis Nr. 8-7820 
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-19 

 

 4.4. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Viešoji įstaiga "Humana People to People Baltic", a.k. 

110072586 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2534-4274, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-576 
Įrašas galioja: Nuo 2013-01-29 

 

 4.5. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILIJOS PARKAS", a.k. 

300693372 
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9823, aprašyti p. 2.15. 

Įregistravimo pagrindas: 2013-01-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130121-
00042 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-21 
 

 4.6. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai", a.k. 110053842 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2509-7350, aprašyti p. 2.6. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7361, aprašyti p. 2.11. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7372, aprašyti p. 2.12. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7383, aprašyti p. 2.13. 

Įregistravimo pagrindas: 2005-03-30 Ministerijos sekretoriaus potvarkis Nr. 4-27 
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-13 

 

 4.7. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILIJOS PARKAS", a.k. 

300693372 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2008-11-24 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 
(101)11.10-1268 
2009-07-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 
(101)11.4-1529 

Įrašas galioja: Nuo 2012-10-18 
 

 4.8. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILIJOS PARKAS", a.k. 

300693372 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1941-2962, aprašyti p. 2.5. 

kiti statiniai Nr. 4400-1941-2981, aprašyti p. 2.4. 
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Įregistravimo pagrindas: 2009-07-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 
(101)11.4-1529 

Įrašas galioja: Nuo 2009-08-05 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2454-1724, aprašytas p. 2.3. 

kiti statiniai Nr. 4400-2534-4263, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4274, aprašyti p. 2.9. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4285, aprašyti p. 2.8.  
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4296, aprašyti p. 2.10. 
dujų tinklai Nr. 4400-2506-9712, aprašyti p. 2.14. 
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9767, aprašyti p. 2.16. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2506-9656, aprašyti p. 
2.18. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-09-15 Sutartinė hipoteka Nr. 2-7904 
2016-09-16 IDK Nr. 20120160071589 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 

kiti statiniai Nr. 4400-1941-2962, aprašyti p. 2.5. 
kiti statiniai Nr. 4400-1941-2981, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-08 Sutartinė hipoteka Nr. 2-2964 
2014-04-09 IDK Nr. 20120140021764 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "EUGESTA", a.k. 121539735 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-05-26 Subnuomos sutartis 

2009-06-22 Susitarimas 
2010-03-01 Susitarimas 
2011-04-20 Pranešimas  
2011-04-20 Pranešimas 
2022-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-17 
Terminas: Iki 2030-11-01 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9767, aprašyti p. 2.16. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-23 

 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
JUOZAS KAŠĖTA 

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9767, aprašyti p. 2.16. 
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Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1350 
2018-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-23 
 

 10.3. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9812, aprašyti p. 2.17. 

vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9823, aprašyti p. 2.15. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-09 
 

 10.4. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
JUOZAS KAŠĖTA 

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9812, aprašyti p. 2.17. 
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9823, aprašyti p. 2.15. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1350 
2018-06-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-09 
 

 10.5. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
EUGENIJUS BUDRYS 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2509-7350, aprašyti p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282 

2016-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-06 

 

 10.6. 
 

 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2509-7350, aprašyti p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2017-09-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / 
paskirties pakeitimą Nr. LS(PnGS)-802 

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-06 
 

 10.7. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2453-0430, aprašyti p. 
2.19. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Licencija Nr. G-675-(666) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1350 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-16 
 

 10.8. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2453-0430, aprašyti p. 

2.19. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2014-07-14 Deklaracija apie statybos užbaigimą / 
paskirties pakeitimą Nr. 4 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-16 
 

 10.9. 
 

 

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
sertifikatas (kadastro žyma) 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2454-1724, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro 

pranešimas Nr. GM-0108-0152/0 
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08 

Terminas: Nuo 2012-12-12 iki 2022-12-12 
 

 10.10. 
 

 

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
sertifikatas (kadastro žyma) 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 
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Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro 
pranešimas Nr. SN-0333-0003/0 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08 
Terminas: Nuo 2009-07-07 iki 2019-07-07 

 

 10.11. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2014-04-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / 
paskirties pakeitimą Nr. 01 

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-30 
 

 10.12. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9767, aprašyti p. 2.16. 

vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9812, aprašyti p. 2.17. 
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2506-9823, aprašyti p. 2.15. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-11-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2013-01-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130121-
00042 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.13. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637 

Daiktas: dujų tinklai Nr. 4400-2506-9712, aprašyti p. 2.14. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2506-9656, aprašyti p. 
2.18. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-11-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Licencija Nr. G-675-(666) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1350 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.14. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: dujų tinklai Nr. 4400-2506-9712, aprašyti p. 2.14. 

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2506-9656, aprašyti p. 
2.18. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-11-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2013-01-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130121-
00042 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.15. 
 

 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1941-2981, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2013-01-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130121-
00042 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.16. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2454-1724, aprašytas p. 2.3. 

kiti statiniai Nr. 4400-2534-4263, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4274, aprašyti p. 2.9. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4285, aprašyti p. 2.8.  
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4296, aprašyti p. 2.10. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2013-01-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-130121-
00042 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.17. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SENAMIESČIO 
KURANTAI", a.k. 125409276 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2454-1724, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 4400-1941-2981, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4263, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4274, aprašyti p. 2.9.  
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4285, aprašyti p. 2.8. 
kiti statiniai Nr. 4400-2534-4296, aprašyti p. 2.10. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-810 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-17 
 

 10.18. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SENAMIESČIO 
KURANTAI", a.k. 125409276 

Daiktas: pastatas Nr. 1096-0507-1325, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Licencija Nr. G-750-(554) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-810 

Įrašas galioja: Nuo 2012-12-20 
 

 10.19. 
 

 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1096-0507-1325, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2012-12-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-121211-
00500 

Įrašas galioja: Nuo 2012-12-20 
 

 10.20. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2509-7361, aprašyti p. 2.11. 

kiti statiniai Nr. 4400-2509-7372, aprašyti p. 2.12. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7383, aprašyti p. 2.13. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2012-12-12 

 

 10.21. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 
124208338 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2509-7361, aprašyti p. 2.11. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7372, aprašyti p. 2.12. 
kiti statiniai Nr. 4400-2509-7383, aprašyti p. 2.13. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282 
Licencija Nr. G-734-(623) 

Įrašas galioja: Nuo 2012-12-12 
 

 10.22. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1710-6133, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2009-07-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 
(101)11.4-1529 

Įrašas galioja: Nuo 2009-08-04 
 

 10.23. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
L. TARAILIENĖS ĮMONĖ, a.k. 148499279 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1941-2962, aprašyti p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-301 
Licencija Nr. 102G-641 

127



Įrašas galioja: Nuo 2009-08-04 
 

 10.24. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1941-2962, aprašyti p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2009-07-31 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 
(101)11.4-1529 

Įrašas galioja: Nuo 2009-08-04 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai stovi žemės sklypuose, kadastriniai Nr. 0101/0076:68, Nr. 0101/0076:164, Nr. 

0101/0076:174, Nr. 0101/8001:3. 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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Kietų dangų (kartu su transporto priemonių parkavimo aikštelėmis) plotas 

 

Transporto priemonių parkavimosi aikštelės ir jų plotai 

 

~ 3270 m2 

~ 800 m2 

~ 445 m2 

~ 395 m2 

~ 10 500 m2 

- Lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelės 

- Sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelės 
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4 priedas Atliekų laikymo zonų ir įrenginių išsidėstymo schema 
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Eksplikacija: 

Drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo įrenginio zonos 
A – drabužių ir tekstilės atliekų tiekimo zona 

B – drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo keturiose linijose zona 

C – pakartotiniam naudojimui tinkamų drabužių ir susidariusių atliekų 

paskirstymo į konteinerius zona 

 

 

Atliekų tvarkymo zonos: 
1 – drabužių ir tekstilės atliekų laikymo atskirai pagal rūšis zonos; 

2 - drabužių ir tekstilės atliekų pagrindinio paruošimo naudoti – rūšiavimo 

zona; 

3- drabužių, batų ir tekstilės atliekų papildomo paruošimo naudoti – 

rūšiavimo zona. Šioje zonoje vykdomas ir atskirtų  firminių drabužių 

perrūšiavimas; 

4 - drabužių ir tekstilės atliekų tvarkymo metu susidariusių nepavojingųjų 

atliekų laikymo atskirai pagal rūšis zona; 

5 - drabužių ir tekstilės atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų 

atliekų laikymo atskirai pagal rūšis zona. 

 

 

UAB „HUMANA LT“ ATLIEKŲ LAIKYMO ZONŲ IR ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 
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5 priedas 

Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. kovo 10 d. raštas Nr. (30.1)-A4E-1826 

„Atrankos išvada dėl laikomų atliekų kiekio didinimo drabužių ir tekstilės 

atliekų paruošimo naudoti pakartotinai centre, Kibirkšties g. 6, Vilniuje, 

poveikio aplinkai vertinimo“ 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

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

     

UAB „Ekokonsultacijos“
UAB „Humana LT“
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentui
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Vilniaus skyriui
Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos 
ministerijos 

Nr.

Į    2020-01-09
2019-12-19

Nr. el. paštą
    D-19-88

ATRANKOS IŠVADA
DĖL LAIKOMŲ ATLIEKŲ KIEKIO DIDINIMO DRABUŽIŲ IR TEKSTILĖS ATLIEKŲ 

PARUOŠIMO NAUDOTI PAKARTOTINAI CENTRE, KIBIRKŠTIES G.6, VILNIUJE, 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2020-03-           NR. (30.4)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.). 

UAB „Humana LT“, Kibirkšties g. 6, Vilnius, tel. (85) 2641058, el. p.: info@humana.lt. 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 

asmuo, adresas, tel.).
UAB „Ekokonsultacijos“, J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius,  tel.: +370 5 2745491, el. p.: 

jolanta@ekokonsultacijos.lt, kristina@ekokonsultacijos.lt. 
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 
11.5 papunkčio ir 14 punkto nuostatomis.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
Kibirkšties g. 6, Vilnius.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. 
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – laikomų atliekų kiekio didinimas drabužių ir tekstilės 

atliekų paruošimo naudoti pakartotinai centre. 
PŪV bus vykdoma esamose, apie 13804,68 kv. m. ploto patalpose, esančiose gamybiniame 

pastate (unik. Nr. 44002454-1724). Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, 
sprendiniais PŪV teritorija priskiriama verslo, gamybos ir pramonės objektų teritorijoms. Žemės 

Elektroninio dokumento nuorašas
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2

sklypo, kuriame PŪV (unikalus Nr. 4400-2782-9734, bendras žemės sklypo plotas – 2,8741 ha), 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos 
zona; VI. Elektros linijų apsaugos zona; IX. Dujotiekių apsaugos zona; XXVII. Saugotini želdiniai 
(medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona. PŪV metu naujų statinių ar pastatų statyti 
neplanuojama. Visa veikla bus vykdoma esamose patalpose. Bus naudojama esama įranga. PŪV 
teritorija pietvakarinėje dalyje ribojasi su sklypu, kuriame įsikūrusi UAB „Eugesta“ (adresu Kibirkšties 
g. 8, Vilnius), užsiimanti tarptautiniu krovinių gabenimu, pervežimu. Šiaurinės vakarų kryptimi 
gyvenamosios paskirties pastate, adresu Kibirkšties g. 7-17, Vilnius, apie 23 m atstumu nuo PŪV 
vietos savo įmonę yra užregistravusi projektavimo įmonė MB „Kaida“, o 175 m atstumu vakarų 
kryptimi, adresu Kibirkšties g. 2A, Vilnius, yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ teritorija. Arčiausiai 
esantis gyvenamosios paskirties pastatas yra apie 8 m atstumu šiaurės vakarų pusėje nuo PŪV 
teritorijos ribų, o nuo sklype esančio pastato – apie 30 m atstumu. Šalia PŪV teritorijos ligoninių, 
poliklinikų ir klinikų nėra. Arčiausiai esančios mokymo įstaigos yra Vilniaus Panerių lopšelis-darželis 
(adresu Juodšilių g. 10, Vilnius), esantis apie 700 m atstumu į pietvakarius, bei Vilniaus Vaduvos 
darželis-mokykla (adresu Vaduvos g. 14A, Vilnius), esantis apie 1,3 km atstumu į šiaurės rytus nuo 
PŪV teritorijos ribų. 

Į PŪV sklypą patenkama iš pietinės pusės per Kibirkšties gatvę. Pietų kryptimi apie 10 m 
atstumu nuo PŪV teritorijos esančiame sklype yra nutiesta geležinkelio atšaka. PŪV teritorijoje yra 
privažiuojamieji vidaus keliai, kieta danga dengta teritorija su transporto priemonių parkavimosi 
aikštelėmis bei visa PŪV reikalinga inžinerinė infrastruktūra: yra elektros, vandentiekio, kanalizacijos 
tinklai, dujotiekis bei ryšių linijos.

 (Informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – 
PAV atranka) III skyriaus 4 punktas ir III skyriaus 19, 20 punktai).

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos žemės gelmių registro Naudingųjų iškasenų telkinių 
žemėlapiu, arčiausiai esantys naudingųjų išteklių telkiniai yra: nenaudojamas smėlio ir žvyro telkinys 
Gariūnai II, esantis apie 2 km atstumu į šiaurės vakarus nuo PŪV, ir naudojamas smėlio ir žvyro 
telkinys Gariūnai, esantis apie 2,4 km atstumu į šiaurės vakarus nuo PŪV.

Pagal žemės gelmių registro Požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, arčiausiai PŪV 
teritorijos esančios vandenvietės yra: naudojama „Mokslo ir technologijų parkas“ geriamojo gėlo 
vandens vandenvietė, esanti apie 1 km atstumu šiaurės kryptimi nuo PŪV teritorijos, naudojama 
Vilniaus (Žemųjų Panerių) geriamojo gėlo vandens vandenvietė esanti apie 2 km atstumu šiaurės rytų 
kryptimi, naudojama  Vilniaus (A.Panerių) geriamojo gėlo vandens vandenvietė, nuo PŪV teritorijos 
nutolusi apie 2,1 km atstumu pietvakarių kryptimi ir naudojama AB „Plasta“ (Vilniaus m.) geriamojo 
gėlo vandens vandenvietė, esanti apie 2,2 km atstumu šiaurės rytų kryptimi. PŪV teritorija patenka į 
požeminio vandens vandenviečių II grupės apsaugos zonos 3B juostą.

Vadovaujantis geologijos informacijos sistema GEOLIS, PŪV teritorijoje geologinių procesų ir 
reiškinių bei geotopų nėra. Artimiausi geotopai– Bagdo k. (tipas: didkalvė, Nr. 309) nutolęs nuo PŪV 
apie 6,8 km į šiaurės vakarus ir Gariūnų sufozinis cirkas (tipas: griova, raguva, sufozinis cirkas, 
krateris, Nr. 331), nutolęs nuo PŪV apie 6,9 km į šiaurės vakarus.

(PAV atrankos III skyriaus 21 punktas).
PŪV teritorija nepatenka nei į saugomas, nei į „Natura 2000“ teritorijas. Arčiausiai PŪV vietos 

esanti Natura2000 teritorija yra apie 270 m atstumu pietryčių kryptimi esantis Aukštųjų Panerių 
geležinkelio tunelis, kuris yra priskiriamas buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms dėl kūdrinio 
pelėausio (identifikavimo kodas 1000000000002). Su ūkinės veiklos teritorija rytinėje pusėje taip pat 
ribojasi Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis (identifikavimo kodas 0230100000053).

Artimiausi vandens telkiniai: upė Neris (kodas 12010001), tekanti šiaurės rytų, šiaurės ir šiaurės 
vakarų kryptims. Arčiausiai PŪV teritorijos Neries upė yra nutolusi apie 2 km atstumu šiaurės vakarų 
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kryptimi; upė Vokė (kodas 12010510), arčiausiai nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 5 km į vakarus; 
Mūro Vokės tvenkinys (kodas 12010510), esantis apie 3,8 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi.

(PAV atrankos III skyriaus 23, 24 ir 25 punktai). 
PŪV teritorija nekerta ir nesiriboja su nekilnojamomis kultūros paveldo vertybėmis, jų apsaugos 

zonomis. Arčiausiai esantys kultūros paveldo vertybių objektai yra: Panerių geležinkelio tunelis (kodas 
22798), nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 210 m atstumu pietryčių, rytų kryptimi; Panerių mūšio vieta 
(kodas 31182), esanti apie 505 m atstumu šiaurės kryptimi; Panerių kapinių koplyčia (kodas 1793), 
nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 600 m atstumu į šiaurę; Senojo Vilniaus-Kauno kelio atkarpa (kodas 
31873), esanti apie 630 m atstumu šiaurės, šiaurės rytų kryptimi; Žudynių vieta ir kapai (kodas 1792), 
esantys apie 1 km atstumu į pietvakarius. 

(PAV atrankos III skyriaus 28 punktas).
Įmonė turi išduotą Taršos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-348/TL-V.7-103/2019, pagal kurį tvarko 

drabužių ir tekstilės atliekas. PŪV metu įmonė planuoja padidinti didžiausią vienu metu leidžiamą 
laikyti atliekų kiekį, nekeičiant metinio tvarkomų atliekų pajėgumo, kuris siekia iki 65 000 t/m. Šiuo 
metu esamas bendras didžiausias vienu metu laikomas priimamų ir veiklos metu susidarančių atliekų 
kiekis – 597 t, o PŪV metu planuojama šį kiekį padidinti iki 2 200 t, iš kurių 1950 t sudarys į įmonę 
pristatomos drabužių ir tekstilės atliekos, o 250 t – atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos (iš jų 
193 t nepavojingų atliekų, 7 t pavojingų atliekų (atliekų kodai 20 01 33* ir 20 01 35*)). Dėl PŪV 
esamas technologinis procesas ir metiniai atliekų tvarkymo pajėgumai nesikeis, bet bus padidintas tik 
didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Drabužių ir tekstilės atliekos perkamos daugiausiai iš užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų 
organizacijų. Atliekos įmonės drabužių ir tekstilės atliekų paruošimo naudoti pakartotinai centrą 
vežamos įmonės arba atliekų turėtojų transportu. Drabužių ir tekstilės atliekos – tai įvairių rūšių 
(plastiko, popieriaus ir pan.) pakuote supakuotos drabužių, avalynės atliekos, kurios daugiausiai 
surenkamos iš gyventojų. Šiose atliekose gali būti nedidelė dalis stiklo, popieriaus, metalo, medžio, 
namų apyvokos daiktų, bižuterijos ir pan., smulkios elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) ir 
kitų mišrių atliekų. Atliekos vežamos sandariose, dengtose transporto priemonėse taip užtikrinant, kad 
vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką bei siekiant šias atliekas apsaugoti nuo 
išorinių veiksnių ir meteorologinių sąlygų. Atliekos bei produkcija yra pakraunamos arba iškraunamos 
per pietvakarinėje pastato dalyje įrengtas rampas/vartus su sandarinimo įranga – sandarinimo 
rankovėmis. Pristačius į centrą drabužių ir tekstilės atliekas, pirmiausiai atliekama priimamų atliekų 
kontrolė, kurios metu yra tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių įmonė neturi 
teisės tvarkyti. Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų siuntoje yra atliekų, kurių 
įmonė neturi teisės tvarkyti, jos nėra priimamos. Jeigu atliekų priėmimo metu nustatoma, kad atliekas 
įmonė turi teisę tvarkyti, tuomet atliekos yra priimamos, pasveriamos svarstyklėmis, apskaitomos 
atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Šios atliekos iškraunamos ir laikomos nustatytose gamybinio 
pastato uždarų patalpų, įrengtų su atliekų poveikiui atsparia kieta danga, zonose. Toliau atliekamas šių 
atliekų paruošimas naudoti pakartotinai – rūšiavimas. Pagrindinės atliekų rūšiavimo įrenginio dalys: 
bunkeris, juostinis iškrovimo transporteris, juostinis tiekimo transporteris, juostinis paskirstymo 
transporteris, keturios linijos po 24 darbo vietas, rūšiavimo moduliai, juostiniai surinkimo 
transporteriai, tiekimo robotas, juostiniai pildymo transporteriai. Drabužių ir tekstilės atliekos krautuvų 
pagalba ir rankiniu būdu yra dedamos į bunkerius, iš kurių atliekos juostiniais iškrovimo 
transporteriais patenka ant juostinių tiekimo transporterių, o iš jų juostiniais paskirstymo 
transporteriais paskirstomos į atskiras linijas. Vadovaujantis pateikta rūšiavimo užduotimi, kiekvienoje 
linijoje įrengtose rūšiavimo vietose darbuotojai rankiniu būdu vykdo transporteriu patiektų drabužių ir 
tekstilės atliekų rūšiavimą, atskirdami pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus nuo atliekų. 
Drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo metu atskirti pakartotiniam naudojimui tinkami drabužiai, yra 
išrūšiuojami pagal pateiktą rūšiavimo užduotį (atskiriant drabužius priklausomai nuo audinių kokybės, 
prekinių ženklų, drabužių tipų, t.y. vyriški, moteriški ir vaikiški drabužiai ir pan.), o išrūšiuotos 
įvairios atliekos (tekstilės, plastikų ir gumos, plastikinių pakuočių, stiklo bei stiklo pakuočių, 
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popieriaus ir kartono bei jų pakuočių, metalo ir metalo pakuočių, medienos, mišrių ir kombinuotų 
pakuočių, EEĮ bei kitos mišrios atliekos) metamos į rūšiavimo modulio skirtingas sekcijas. Atliekų 
rūšiavimo modulio sekcijas užpildžius pakartotiniam naudojimui tinkamais daiktais arba atliekomis iki 
nustatyto lygio, vadovaujantis tiekimo roboto užduotimi, jos surinkimo juostiniais transporteriais 
patenka ant pildymo juostinių transporterių, kuriais yra nugabenamos iki nustatytos vietos, kur patenka 
į kaupimo konteinerius. Atlikus drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimą, išrūšiuoti pakartotiniam 
naudojimui tinkami drabužiai ir tekstilės gaminiai toliau pagal poreikį yra išrūšiuojami atskirose 
patalpose rankiniu būdu pagal papildomą rūšiavimo užduotį (pvz., pagal drabužių dėvėjimo sezoną). 
Papildomo rūšiavimo metu dažniausiai gali susidaryti nedideli kiekiai įvairių atliekų (tekstilės, 
plastikų, plastikinių pakuočių, stiklo bei stiklo pakuočių, popieriaus ir kartono bei jų pakuočių, metalo 
ir metalo pakuočių, medienos, mišrių ir kombinuotų pakuočių, EEĮ bei kitų mišrių atliekų) ir pan. 
Drabužiai, kurie pagal savo kokybę, rinkoje turi aukštesnę vertę lyginant su kitais pakartotinai 
tinkamais drabužiais, bet yra sutepti, yra skalbiami įmonėje esančiose 5 skalbimo mašinose. 
Preliminariai per metus sunaudojama iki 5,5 t skalbimo miltelių. Rūšiavimo metu susidariusios 
atliekos laikomos nustatytose gamybinių patalpų zonose vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse1 
atliekų laikymui nustatytais reikalavimais ir perduodamos jas tvarkančioms įmonėms. 

Atliekų tvarkymo metu atskirta pakartotiniam naudojimui tinkama drabužių produkcija bei kiti 
dėvėti dirbinai, skirti Lietuvos rinkai, yra pakuojami, sandėliuojami nustatytose patalpų zonose ir 
pristatomi į UAB „Humana LT“ tinklo parduotuves. 

Drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo metu gauta pakartotiniam naudojimui tinkama drabužių 
produkcija bei kiti dėvėti dirbinai, skirti užsienio rinkai, yra supresuojami, sandėliuojami nustatytose 
patalpų zonose ir eksportuojami kaip daiktai/produkcija. Kai kuriais atvejais vadovaujantis kliento 
užduotimi pagal nustatytus reikalavimus yra vykdoma pakrautos į automobilius užsienio rinkai skirtos 
produkcijos fumigacija, kurią pagal sutartį atlieka šias paslaugas teikiančios įmonės. Fumigacija – tai 
cheminis drabužių apdirbimas fumigantais, siekiant sunaikinti joje esančius kenksmingus organizmus. 
Fumigacija vykdoma specialiu būdu be sąlyčio su aplinka įpurškiant fumigantus į konteinerius su 
juose esančia produkcija. 

Įmonė dirba darbo dienomis dviem pamainomis. Iš viso vienoje pamainoje dirba apie 280 
darbuotojų. 

Drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo metu per metus sunaudojama iki 140 t plastikinių maišų, 
iki 6 popierius ir kartono pakuočių, iki 23 t PET pakuočių, o pakartotiniam panaudojimui tinkamų 
gaminių presavimui apie 4 t metalinės juostos. 

(PAV atrankos II skyriaus 5, 6 punktai).
Vanduo naudojamas buitiniams ir technologiniams (drabužių skalbimui) poreikiams. Per metus 

sunaudojama iki 14,4 m3/parą (5 256 m3/metus) vandens technologinėms reikmėms. Vanduo tiekiamas 
iš Vilniaus miesto centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandens apskaita bus vykdoma pagal įrengtus 
vandens apskaitos prietaisus.

PŪV metu susidaro buitinės (apie 5,6 m3/parą iki 2 044 m3/metus), gamybinės (drabužių 
skalbimo) (apie 14,4 m3/parą ir apie 5 256 m3/metus) ir paviršinės (lietaus) (19314,6 m3/metus) 
nuotekos. Įvertinus tai, kad drabužių skalbimui naudojamos tokios pat skalbimo priemonės, kurios 
naudojamos buityje (namų ūkiuose), tai į tinklus išleidžiamų gamybinių (drabužių skalbimo) nuotekų 
užterštumas panašus į buitinių nuotekų užterštumą ir jos kartu su buitinėse patalpose susidarančiomis 
buitinėmis nuotekomis pagal sutartį yra išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus 
buitinių nuotekų tinklus. Nuo pastato stogo (bendras plotas – 1,3158 ha) surinktos paviršinės (lietaus) 
nuotekos be valymo išleidžiamos į gamtinę aplinką infiltracijos į gruntą būdu per filtracines kasetes, 
esančias įmonės teritorijoje. 

1 patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
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Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų (privažiavimo kelių ir transporto priemonių stovėjimo 
aikštelių), kurių plotas yra ik 1,05 ha, surenkamos atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema ir 
išleidžiamos į esamus UAB „Vilijos parkas“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus.

Nuo UAB „Humana LT“ teritorijos surinktų ir į UAB „Vilijos parkas“ priklausančius paviršinių 
nuotekų tinklus išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršija šių normų: skendinčiųjų 
medžiagų vidutinė metinė koncentracija neviršija 150 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 300 
mg/l, naftos produktų vidutinė metinė koncentracija neviršija 10 mg/l, o didžiausia momentinė 
koncentracija neviršija 30 mg/l. 

(PAV atrankos II skyriaus 7 ir 10 punktai).
Per metus UAB „Humana LT“ sunaudoja apie 900 000 kWh elektros energijos. Atliekų 

atvežimui/ išvežimui į/iš centro yra naudojamas įmonės autotransportas arba samdomos šias paslaugas 
teikiančios įmonės. Įmonė savo transportui per metus sunaudoja apie 70 t dyzelino ir 36 t dujų pastate 
veikiantiems krautuvams. 

Įmonės eksploatuojamų patalpų šildymui šiuo met naudojama esama dujinė katilinė, kurioje yra 
du katilai po 0,191 MW. 

Atrankos informacijoje vertinta tarša į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių. Numatoma, kad į 
PŪV sklypą per valandą atvažiuoja: iki 140 lengvųjų transporto priemonių ir iki 5 sunkiasvorių 
transporto priemonių. Per Kibirkšties gatvę bei po įmonės teritoriją važinėjančių transporto priemonių 
išmetamas teršalų kiekis buvo apskaičiuotas atskirai 5 atkarpose: 

1. apie 660 m ilgio atkarpa (Kibirkšties gatvė), kuria per valandą pravažiuos iki 140 lengvųjų ir 
iki 5 sunkiasvorių transporto priemonės (judėjimo greitis – 40 km/val.); 

2. apie 160 m ilgio atkarpa, kuria per valandą pravažiuos iki 40 lengvųjų ir iki 5 sunkiasvorių 
transporto priemonės (judėjimo greitis – 10 km/val.); 

3. apie 110 m ilgio atkarpa, kuria per valandą pravažiuos iki 100 lengvųjų transporto priemonių 
(judėjimo greitis – 10 km/val.); 

4. apie 45 m ilgio atkarpa, kuria per valandą pravažiuos iki 3 sunkiasvorių transporto priemonių 
(judėjimo greitis – 10 km/val.); 

5. apie 45 m ilgio atkarpa, kuria per valandą pravažiuos iki 2 sunkiasvorių transporto priemonių 
(judėjimo greitis – 10 km/val.). 

Atlikus skaičiavimus EMEP/EEA metodika, gauta kad vienkartiniai maksimalūs išmetimai į 
aplinkosį aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių bus: anglies monoksido (CO) 0,0001548 g/s×m, azoto 
oksidų (NO) 0,00002844 g/s×m, kietųjų dalelių (KD) 0,00001393 g/s×m, lakių organinių junginių 
(LOJ) 0,0004944 g/s×m.

PŪV metu tarša iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos oro yra nežymi, reikšmingas neigiamas 
poveikis alinkos orui nenumatomas.

(PAV atrankos II skyriaus 11 punktas).
PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu. Įmonėje tvarkomos tik darbužių ir tekstilės atliekos. Jokios 

biologiškai skaidžios atliekos, iš kurių galėtų išsiskirti kvapai, nėra tvarkomos.
(PAV atrankos II skyriaus 12 punktas).
PŪV keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinta, kad dėl PŪV naujų įrenginių neatsiras, tačiau padidės į PŪV 
sklypą atvažiuojančių transporto priemonių srautas. Todėl modeliuojant triukšmo sklaidą buvo įvertinti tiek 
šiuo metu sklype esantys stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai, tiek planuojami mobilūs triukšmo taršos 
šaltiniai, bei viešuoju keliu (Kibirkšties gatve) į PŪV teritoriją atvažiuosiantis suminis esamų ir 
planuojamų transporto priemonių srautas.

Modeliavimo rezultatai rodo, kad PŪV ir su ja susijusio autotransporto keliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu sieks iki 42,9 dB(A) ir neviršys triukšmo ribinių 
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dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos normos HN 33:20112 7 
punkto reikalavimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 2 
lentelės reikalavimus atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonių įrenginiams (statiniams) 
reglamentuojamas 100 m sanitarinės apsaugos dydis. Atrankos informacijoje numatyta, kad 
normatyvinė SAZ bus patikslinta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu.

(PAV atrankos III skyriaus 29 punktas).
Atrankos informacijoje nurodyta, kad PŪV bus parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo ir 

Prevencinių priemonių planai.
PŪV pastate laikomasi visų gaisrinės saugos reikalavimų, yra parengtos bendrosios gaisrinės 

saugos instrukcijos, remiantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis. Personalas yra instruktuotas 
gaisrinės saugos klausimais, paskirtas atsakingas asmuo, o patalpose saugomos visos reikalingos 
priemonės gaisrui gesinti. Pastate gaisro židinio aptikimui yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema, įrengti dūminiai signalizatoriai, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimosi valdymo sistema. 
Pastate taip pat yra sumontuota vidaus gaisrinio vandentiekio sistema su gaisriniais čiaupais, žarnomis 
ir švirkštais, kurie yra laikomi spintelėse, taip pat patalpose yra laikomi gesintuvai. Pastate įrengta 
stacionarioji automatinė gesinimo sistema. Tarp gamybinio cecho ir sandėlių yra angos juostiniams 
transporteriams. Angų apsaugai įrengtos drenčerinės užuolaidos. Atliekų priėmimo, rūšiavimo, 
saugojimo ir išvežimo patalpos nuo administracinių-buitinių patalpų atskirtos priešgaisrine siena ir 
jose įrengtas priešgaisrinis vandentiekis. Sandėliavimo patalpos šildoma ir jose įrengta užpildyta 
vandeniu sistema, gaisriniai čiaupai prijungti prie gesinimo sistemos vamzdynų. 

Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamo pastato gaisrinės siurblinės. Iš pastato patalpų dūmai 
gaisro metu bus šalinami natūralaus priešdūminio vėdinimo sistema, t.y. dūmų šalinimas numatomas 
per atidaromus stoglangius, langus. Šie dūmų ir šilumos natūralaus ištraukiamojo vėdinimo įtaisai turi 
automatinį ir rankinį paleidimą. Stoglangiai parinkti įvertinus aplinkos sąlygas (vėjo ir sniego 
apkrovas, žemą aplinkos temperatūrą). 

Šalia pastato yra įrengti 5 gaisriniai hidrantai. Privažiavimai prie pastato gaisrinei technikai yra 
numatyti iš visų statinio pusių. Pakilti ant pastato stogo įrengtos keturios stacionariosios vertikalios 
kopėčios. 

(PAV atrankos II skyriaus 15 punktas)
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 

užkirsti jam kelią.
6.1. Tiek į įmonę priimamos, tiek atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos bus laikomos tik 

uždarose patalpose gamybiniame pastate šių atliekų laikymui skirtose zonose.
6.2. Siekiant kuo mažiau užteršti gamybines nuotekas pirmenybė bus teikiama ekologiškiems 

skalbimo milteliams, kurie naudojami po rūšiavimo atskirtų aukštesnę rinkos vertę turinčių 
pakartotinai tinkamų naudotų drabužių ir tekstilės skalbimui.

6.3. Visi privažiuojamieji keliai bei transporto priemonių stovėjimo aikštelės yra padengtos kieta 
danga, nuo kurių susidarančios paviršinės (lietaus) nuotekos yra surenkamos atskira paviršinių nuotekų 
surinkimo sistema ir išleidžiamos į esamus UAB „Vilijos parkas“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų 
tinklus. Nuotekų užterštumas turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

6.4. Autotransportas į PŪV teritoriją atvažiuos ir išvažiuos tik per pietinėje sklypo pusėje esantį 
įvažiavimą. 

6.5. Siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio arčiausiai PŪV teritorijos esančiai 
gyvenamajai aplinkai visos atliekos bei produkcija yra pakraunama/iškraunama per pietvakarinėje 
pastato sienoje įrengtas rampas/vartus su sandarinimo rankovėmis, kurios užtikrina visišką gamybinio 
pastato erdvės sandarumą tarp pakrovimo rampos ir sunkvežimio kėbulo.

6.6. Visos atliekos būs rūšiuojamos ir atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

2 
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6.7. Patalpose bus įrengtos gaisrinės saugos priemonės, vykdomi darbuotojų mokymai 
priešgaisrinės saugos klausimais. Atrankos informacijoje nurodyta, kad PŪV bus parengti 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo ir Prevencinių priemonių planai.

6.8. Normatyvinė SAZ bus patikslinta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms 

paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms 
teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. 

7.2. Veiklos plėtra numatoma esamame gamybos, pramonės paskirties pastate, nedidinant ūkinės 
veiklos metinių apimčių, tik padidinant vienu metu didžiausią tvarkomų ir susidariusių atliekų kiekį.  
PŪV vykdyti yra reikalinga inžinerinė infrastruktūra: elektros, vandentiekio, kanalizacijos tinklai, 
dujotiekis, ryšių linijos bei privažiavimo keliai. Naujų pastatų statyba nenumatoma. 

7.3. Įvertinus stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius CadnA programine įranga nustatyta, kad 
PŪV ir su ja susijusio autotransporto keliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
dienos metu sieks iki 42,9 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normojos HN 33:2011 7 punkto 
reikalavimų. Atrankos informacijoje numatyta, kad bus patikslinta teisės aktuose numatyta 
normatyvinė 100 m SAZ atliekant PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

7.4. PŪV metu tarša kvapais nenumatoma.
7.5. Mobilių taršos šaltinių aplinkos orui sukeliama oro tarša įtakos turės, bet bus momentinė ir 

nežymi: anglies monoksido (CO) 0,0001548 g/s×m, azoto oksidų (NO) 0,00002844 g/s×m, kietųjų 
dalelių (KD) 0,00001393 g/s×m, lakių organinių junginių (LOJ) 0,0004944 g/s×m. 

7.6. PŪV metu tarša nuotekomis nenumatoma. Susidariusios buitinės ir gamybinė nuotekos 
pagal sutartį bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus. 
Nuo pastato stogo surinktos paviršinės nuotekos be valymo išleidžiamos į gamtinę aplinką infiltracijos 
į gruntą būdu per filtracines kasetes, esančias įmonės teritorijoje. Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų 
(tame tarpe nuo privažiavimo kelių ir transporto priemonių stovėjimo aikštelių) surenkamos atskira 
paviršinių nuotekų surinkimo sistema ir išleidžiamos į esamus UAB „Vilijos parkas“ eksploatuojamus 
paviršinių nuotekų tinklus. 

7.7. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiančias atliekas 
numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms tolimesniam tvarkymui.

7.8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės 
veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, 2020-01-10 raštu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-1175 informavo, kad PŪV nereikalinga atlikti 
poveikio aplinkai vertinimo.

7.9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Vilniaus 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 
situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2020-01-09 raštu 
Nr. 9.4-7-28 informavo, kad savo kompetencijos ribose pritaria Atrankos informacijai ir informuoja, 
kad buvo tinkamai atsižvelgta į tai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2019-10-30 raštu Nr. 9.4.-7-1839 ir 
2019-11-04 raštu Nr. 9.4-7-1857(11.7.168) atrankos informacijai pateiktas pastabas.

7.10. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 
punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo 
poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius 
bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės 
aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pasiūlymų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši 
atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nepateikė.
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7.11. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV 
įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
nekilnojamajam kultūros paveldui, 2019-10-28 raštu Nr. (9.38.-V)-2V-2657 informavo, kad PŪV 
nereikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

8. Priimta atrankos išvada. 
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 

priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – laikomų atliekų kiekio didinimui drabužių ir 
tekstilės atliekų paruošimo naudoti pakartotinai centre, Kibirkšties g.6, Vilniuje, poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka 
Šią atrankos išvadą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

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

Direktoriaus įgaliota direktoriaus pavaduotoja Aldona Teresė Kučinskienė

Živilė Vainienė, 8 619 28440, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.lt
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6 priedas 

- Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai 

- Oro taršos šaltinių schema 

- Į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų sklaidos modeliavimo ataskaita 
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IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKAIČIAVIMAI 

  

 

1. Autotransporto keliama oro tarša 

 

Pradėjus vykdyti PŪV padidės į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių srautas.   

Numatoma, kad pradėjus vykdyti UAB „Humana LT PŪV per valandą gali atvažiuoti:  

- iki 5 sunkiasvorių automobilių; 

- iki 140 lengvųjų automobilių. 

Įmonės darbo laikas – nuo I-V, 16 val./parą. Sunkiasvorės transporto priemonės į įmonę atvažiuos tik dienos metu, 

o lengvosios transporto priemonės –dienos ir nakties metu, kadangi darbuotojai įmonėje dirba dviem pamainomis. 

Šiame etape svarbu įvertinti momentinius išmetimus į aplinkos orą iš vidaus degimo variklių. Šie rezultatai 

naudojami oro teršalų modeliavimui. Išmetimų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro teršalų 

inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016) (toliau – 

Metodika): https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016. 

Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 1.A.3.b Road 

transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas teršalų kiekio apskaičiavimu 

pagal vidutines kuro sąnaudas. 

Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

 

E = (KSval. x EFi) / t; 

kur: 

E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s; 

KSval. – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.; 

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 

t – transporto priemonės važiavimo laikas, s  

 

 

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000 

kur: 

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 

KS vid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis). 

 

Per Kibirkšties gatvę bei po įmonės teritoriją važinėjančio autotransporto išmetamas teršalų kiekis 

apskaičiuojamas atskirai 5 atkarpose (žr. Pav. 1) 
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Pav. 1. UAB „Humana LT“ automobilių srautų judėjimo schema  

  

 

 

 

 

1 atkarpa: 

140 lengvųjų automobilių/val. 

5 sunkiasvoriai automobiliai/val. 

Nuvažiuotas atstumas: apie 660 m 

2 atkarpa: 

100 lengvųjų automobilių/val. 

Nuvažiuotas atstumas: apie 110 m 

3 atkarpa: 

40 lengvųjų automobilių/val. 

5 sunkiasvoriai automobiliai/val. 

Nuvažiuotas atstumas: apie 160 m 

4 atkarpa: 

3 sunkiasvoriai automobiliai/val. 

Nuvažiuotas atstumas: apie 45 m 

Pastaba: lengvieji automobiliai į/po PŪV teritoriją atvažiuos/važinės dienos ir nakties metu, o sunkiasvoriai – tik dienos metu. 

Įmonės darbo laikas: nuo I-V, 16 val./parą. 

5 atkarpa: 

2 sunkiasvoriai automobiliai/val. 

Nuvažiuotas atstumas: apie 45 m 
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Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja 1 atkarpa 

Autotransportas į PŪV teritoriją atvažiuoja per Kibirkšties gatvę, pietinę/pietrytinę sklypo dalį. Važiavimo atstumas – apie 0,66 km. Automobilių 

važiavimo greitis – 40 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos iki 5 sunkiasvorių ir iki 140 lengvųjų transporto priemonių. 

 
Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto priemone 

nuvažiuotas atstumas 

(Lsum), km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo 

greitis, km/val. 

Važiavimo 

greitis, m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 70 0,66 46,2 3,234 40 11,111 59,4 

Dyzelis 0,06 70 0,66 46,2 2,772 40 11,111 59,4 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 5 0,66 3,3 0,792 40 11,111 59,4 

 
Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Lengvieji: 

1 Benzinas 3,234 84,7 273,9198 4,61144 0,0000998 10,05 32,5017 0,54717 0,00001184 8,73 28,233 0,4753 0,0000103 0,03 0,0970 0,00163 0,00000004 

2 Dyzelis 2,772 3,33 9,2308 0,15540 0,0000034 0,7 1,9404 0,03267 0,00000071 12,96 35,925 0,6048 0,0000131 1,1 3,0492 0,05133 0,00000111  
Sunkiasvoriai: 

3 Dyzelis 0,792 7,58 6,0034 0,10107 0,0000306 1,92 1,5206 0,02560 0,00000776 33,37 26,429 0,4449 0,0001348 0,94 0,7445 0,01253 0,00000380 

Viso: 0,0001338   0,00002031   0,0001582   0,00000494 

Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja 2 atkarpa 
Transporto priemonės važiuoja pietrytine sklypo dalimi iki automobilių parkavimosi aikštelės. Važiavimo atstumas - apie 0,11 km. Automobilių 

važiavimo greitis –10 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos iki 100 lengvųjų transporto priemonių. 
 

Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto 

priemone 

nuvažiuotas 

atstumas (Lsum), 

km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo greitis, 

km/val. 

Važiavimo greitis, 

m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Lengvieji: 
Benzinas 0,07 50 0,11 5,5 0,385 10 2,778 39,6 
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Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto 

priemone 

nuvažiuotas 

atstumas (Lsum), 

km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo greitis, 

km/val. 

Važiavimo greitis, 

m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Dyzelis 0,06 50 0,11 5,5 0,33 10 2,778 39,6 

 

Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaud

os, kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Lengvieji: 

1 Benzinas 0,385 84,7 32,6095 0,82347 0,0001497 10,05 3,8693 0,09771 0,00001777 8,73 3,361 0,0849 0,0000154 0,03 0,0116 0,00029 0,00000005 

2 Dyzelis 0,33 3,33 1,0989 0,02775 0,0000050 0,7 0,2310 0,00583 0,00000106 12,96 4,277 0,1080 0,0000196 1,1 0,3630 0,00917 0,00000167 

Viso: 0,0001548   0,00001883      0,0000351   0,00000172    

Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja 3 atkarpa 
Autotransportas važiuoja vakarinėje PŪV sklypo dalyje. Važiavimo atstumas - apie 0,16 km. Automobilių važiavimo greitis – 10 km/val. Šia atkarpa per 

valandą pravažiuos iki 5 sunkiasvorių ir iki 40 lengvųjų transporto priemonių. 

 
Lentelė 5. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto priemone 

nuvažiuotas atstumas 

(Lsum), km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo 

greitis, km/val. 

Važiavimo 

greitis, m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 20 0,16 3,2 0,224 10 2,778 57,6 

Dyzelis 0,06 20 0,16 3,2 0,192 10 2,778 57,6 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 5 0,16 0,8 0,192 10 2,778 57,6 

 
Lentelė 6. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Lengvieji: 

1 Benzinas 0,224 84,7 18,9728 0,32939 0,0001029 10,05 2,2512 0,03908 0,00001221 8,73 1,956 0,0340 0,0000106 0,03 0,0067 0,00012 0,00000004 

2 Dyzelis 0,192 3,33 0,6394 0,01110 0,0000035 0,7 0,1344 0,00233 0,00000073 12,96 2,488 0,0432 0,0000135 1,1 0,2112 0,00367 0,00000115 
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Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

 
Sunkiasvoriai: 

3 Dyzelis 0,192 7,58 1,4554 0,02527 0,0000316 1,92 0,3686 0,00640 0,00000800 33,37 6,407 0,1112 0,0001390 0,94 0,1805 0,00313 0,00000392 

Viso: 0,0001380      0,00002094      0,0001632   0,00000510    

Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja 4 atkarpa 

Autotransportas važiuoja šiaurinės vakarinėje PŪV sklypo dalyje. Važiavimo atstumas - apie 0,045 km. Automobilių važiavimo greitis –10 km/val. Šia 

atkarpa per valandą pravažiuos iki 3 sunkiasvorių transporto priemonių. 

 
Lentelė 7. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto priemone 

nuvažiuotas atstumas 

(Lsum), km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo 

greitis, km/val. 

Važiavimo 

greitis, m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 3 0,045 0,135 0,0324 10 2,778 16,2 

 
Lentelė 8. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Sunkiasvoriai:  

1 Dyzelis 0,0324 7,58 0,2456 0,01516 0,0001123 1,92 0,0622 0,00384 0,00002844 33,37 1,081 0,0667 0,0004944 0,94 0,0305 0,00188 0,00001393 

Viso:  0,0001123  0,00002844  0,0004944  0,00001393 
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Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja 5 atkarpa 
Autotransportas važiuoja pietinėje PŪV sklypo dalyje. Važiavimo atstumas - apie 0,045 km. Automobilių važiavimo greitis –10 km/val. Šia atkarpa per 

valandą pravažiuos iki 2 sunkiasvorių transporto priemonių. 
 

Lentelė 9. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto priemonė 

Vidutinės kuro 

sąnaudos (KSvid), 

kg/km 

Transporto 

priemonių skaičius 

per valandą, vnt. 

Vienos transporto 

priemonės nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų transporto priemone 

nuvažiuotas atstumas 

(Lsum), km 

Kuro sąnaudos 

(KSval.), kg/val.  

Važiavimo 

greitis, km/val. 

Važiavimo 

greitis, m/s 

Viso atstumo 

važiavimo laikas 

(t), s 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 2 0,045 0,09 0,0216 10 2,778 16,2 

 
Lentelė 10. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 

Nr. 

Transporto 

priemonių 

kategorija 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/d, 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Sunkiasvoriai:  

1 Dyzelis 0,0216 7,58 0,1637 0,01011 0,0001123 1,92 0,0415 0,00256 0,00002844 33,37 0,721 0,0445 0,0004944 0,94 0,0203 0,00125 0,00001393 

Viso:  0,0001123  0,00002844  0,0004944  0,00001393 
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Įvadas 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: 

1 variantas – vertinta tik įmonės sudaroma oro tarša; 

2 variantas – vertinta įmonės oro tarša kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu (taikoma jei 

yra aktualių duomenų apie teršalo foninę koncentraciją). 

Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė 

įranga. 

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 

(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). 

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį 

aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200). 

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos 

oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir 

sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos 

šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, 

geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. 

Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams 

Skaičiavimuose naudoti 2016-2020 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

prie aplinkos ministerijos Vilniaus meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis 

duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 1 

priede. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 

Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,5 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota 1,7 m 

aukštyje. 
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5 iš 27 

 

1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2016-2020 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie aplinkos ministerijos Vilnius meteorologinės stoties duomenis. 

Vertinti oro taršos šaltiniai ir teršalai 

Sklaidos modeliavime vertinami taršos šaltiniai: dujinis katilas, 191 kW (001). Pateiktoje 

ataskaitoje modeliuojami aplinkos oro teršalai: anglies monoksidas, azoto dioksidas. Modelio įvesties 

duomenys pateikiami ataskaitos 3 priede. 

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 

10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601) 

II skyriaus 8 punktą sklaidos skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10 

buvo naudotas koeficientas 0,7, o kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5. 

Teritorijos, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės 

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km 

spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo x koordinatės 

574532-578532; y koordinatės 6053908-6057908. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 

101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio 

skiriamoji apie 40 m) [2]. 
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6 iš 27 

Foninis aplinkos oro užterštumas 

Foninis aplinkos oro užterštumas įvertintas pagal 2020-12-14 Aplinkos apsaugos agentūros 

raštą Nr. (30.3)-A4E-11623 pateiktą 2 priede. Naudotos 2020 m. Vilniaus miesto oro taršos sklaidos 

vidutinių metinių koncentracijų žemėlapiai pateikti gamta.lt svetainėje. Naudotos konkrečios 

kiekvienos koordinatės koncentracijų vertės. 

NO2, μg/m3 CO, mg/m3 

6,1 0,19 

4 priede pateikti aplinkinių įmonių oro taršos šaltinių duomenys naudoti įvertinti aplinkos oro 

užterštumui. 

Oro taršos vertinimo metodikos pasirinkimas 

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr. 

5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203). 

Ataskaitoje vertinamos teršalų koncentracijos 

• Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-asis procentilis 

• Azoto dioksido 1 valandos 99,8-as procentilis 

• Azoto dioksido metų vidurkis 
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7 iš 27 

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų 

pažemio koncentracijos vertinant tik įmonės sudaromą oro taršą (I variantas) 

Anglies monoksidas (CO) 

 

2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Anglies 

monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³). 
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8 iš 27 

 

3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Anglies 

monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³). 

Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,001282 mg/m³ (1,28e-4 RV, kai RV = 10 mg/m³). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama ties įmonės teritorijos riba. 
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Azoto dioksidas (NO₂) 

 

4 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Azoto dioksido 

metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 
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10 iš 27 

 

5 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Azoto dioksido 

metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 4,2 µg/m³ (0,105 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija ties įmonės teritorijos 

riba. 
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11 iš 27 

 

6 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Azoto dioksido 

1 valandos 99,8-o procentilio koncentracija (µg/m³). 
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12 iš 27 

 

7 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Azoto dioksido 

1 valandos 99,8-o procentilio koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 66,16 µg/m³ (0,331 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ties įmonės teritorijos riba. 
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Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų 

pažemio koncentracijos vertinant įmonės oro taršą kartu su foniniu aplinkos oro 

užterštumu (II variantas) 

Anglies monoksidas (CO) 

 

8 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Anglies 

monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³). 
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14 iš 27 

 

9 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Anglies 

monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³). 

Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija 

aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonės: 0,2559 mg/m³ (0,0256 RV, kai RV = 10 mg/m³). Ši 

maksimali koncentracija pasiekiama 1798 m atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB "Humana LT" 

taršos šaltinių. 
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Azoto dioksidas (NO₂) 

 

10 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 
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16 iš 27 

 

11 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Azoto 

dioksido metų vidutinė koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma 

įmonės: 14,37 µg/m³ (0,359 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama 1798 m 

atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB "Humana LT" taršos šaltinių. 
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12 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Azoto 

dioksido 1 valandos 99,8-o procentilio koncentracija (µg/m³). 
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18 iš 27 

 

13 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Azoto 

dioksido 1 valandos 99,8-o procentilio koncentracija (µg/m³). 

Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 76,28 µg/m³ (0,381 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama ties įmonės teritorijos riba. 
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Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje 

Žemiau pateikta lentelė su artimos gyvenamosios aplinkos duomenimis. 

Nr. Adresas Taško koordinatės 

1 Kibirkšties g. 1, Vilnius 576433, 6056023 

2 Kibirkšties g. 5, Vilnius 576404, 6056024 

3 Kibirkšties g. 7, Vilnius 576430, 6056059 

4 Kibirkšties g. 3, Vilnius 576386, 6056052 

 

14 pav. Taršos artimoje gyvenamojoje aplinkoje vertinimo taškų žemėlapis. 

Žemiau esančiose lentelėse pateikta tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje. Pirmoje lentelėje 

pateiktos didžiausios koncentracijos, antroje – didžiausios koncentracijos išreikštos ribinių verčių 

dalimis. Tarša pateikta su foniniu užterštumu. Teršalams, apie kurių foninę taršą nėra informacijos, 

pateikiama tik įmonės tarša. 
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Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 

Ribinė vertė 

[1], [2] 

Didžiausia koncentracija 

1 taškas 2 taškas 3 taškas 4 taškas 

CO 8 valandų slenkančio 

vidurkio 100-asis procentilis 
10 mg/m³ 0,230 0,230 0,230 0,230 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 12,044 11,587 11,762 11,348 

NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 40,976 37,563 36,359 32,970 

 

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 

Ribinė vertė 

[1], [2] 

Didžiausia koncentracija išreikšta ribinės vertės dalimis 

1 taškas 2 taškas 3 taškas 4 taškas 

CO 8 valandų slenkančio 

vidurkio 100-asis procentilis 
10 mg/m³ 0,023 0,023 0,023 0,023 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 0,301 0,290 0,294 0,284 

NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 0,205 0,188 0,182 0,165 
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Apibendrinimas 

Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB "Humana LT" ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų 

sklaidos modeliavimo rezultatus pateiktus 2–13 paveiksluose. 

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis 

Ribinė vertė 

[1], [2] 

Tik įmonės tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.) 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis 

CO 8 valandų 

slenkančio vidurkio 100-

asis procentilis 

10 mg/m³ 
0,001282 

mg/m³ 
1,28e-4 0,2559 mg/m³ 0,0256 

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 4,2 µg/m³ 0,105 14,37 µg/m³ 0,359 

NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis 
200 µg/m³ 66,16 µg/m³ 0,331 76,28 µg/m³ 0,381 

Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija 

0,001282 mg/m³ be foninės taršos sudaro 1,28e-4 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0256 ribinės 

vertės (0,2559 mg/m³). 

Azoto dioksido metų vidutinė didžiausia koncentracija 4,2 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,105 

ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,359 ribinės vertės (14,37 µg/m³). Azoto dioksido 1 valandos 99,8-

o procentilio didžiausia koncentracija 66,16 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,331 ribinės vertės. Su 

fonine tarša – 0,381 ribinės vertės (76,28 µg/m³). 

Aplink UAB "Humana LT" susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių nustatytų pagal 

Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus [1], [2]. 

Normatyviniai dokumentai 

1. „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir 

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos 

oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000-11-20, Nr. 100-3185; Žin. 2007-06-16, Nr. 67-

2627; Žin. 2008-06-19, Nr. 70-2688, TAR, 2018-11-21, Nr. 18762) 

2. „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin. 2001-12-19, Nr. 106-

3827; Žin. 2010-01-07, Nr. 2-87; Žin. 2010-07-13, Nr. 82-4364; TAR, 2014-03-13, Nr. 3015; 

TAR, 2015-04-07, Nr. 5317; TAR, 2016-02-05, Nr. 2397; TAR, 2017-07-12, Nr. 12015) 
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1 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas 
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2 priedas. Raštas dėl foninės taršos Nr. (30.3)-A4E-11623 
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3 priedas. Modelio įvesties duomenys. Įmonės tarša. 

Duomenų šaltinis 

Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal užsakovo duomenys. Modeliuojant 

įvertintas taršos šaltinių veikimo laikas. 

Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Šaltinis Aukštis, m 
Koordinatės (X, 

Y) 

Išmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 
Temperatūra, °С 

001 10 
576532, 

6055908 
0,5 6,642 90 

Šaltinių išmetami teršalai 

Šaltinis Teršalo pavadinimas Vnt. Teršalo kiekis 

001 Anglies monoksidas g/s 0,004600 

001 Azoto dioksidas g/s 0,3433 

175



27 iš 27 
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7 priedas 

- Triukšmo matavimo protokolas 

- Rūšiavimo linijos keliamo triukšmo lygio pagrindimas 

- Triukšmo šaltinių išsidėstymo schema 

- Triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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___ m. ___________________________   _______ d.20 19 05 rugsėjo

F-DT-138/2019DARBO VIETŲ TRIUKŠMO EKSPOZICIJOS TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

Užsakovas:

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas

Bendroji dalis

Darbo vietų triukšmo
ekspozicijos tyrimo akto (-ų)
data (-os) ir numeris (-iai)

UAB "Humana LT", Kibirkšties g. 6, Vilnius.

LST EN ISO 9612:2009

Fabijoniškių g. 2-147, Vilnius

UAB "Saugas"
(pavadinimas/vardas, pavardė)

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) nėraX yra data   20 Nr.

Prašymo data   20 Nr. PR-A-392 Užsakymo registravimo data  20 Nr. 3092

Tyrimo pradžia         20 Tyrimo pabaiga         20

Kita užsakovo pateikta
informacija
*Meteorologinės sąlygos

Oro temperatūra °C
Oro santykinė drėgmė % Krituliai (pažymėkite X) yra nėra

Tyrimui naudotos priemonės

19 2506 19 2506

laikas val. laikas val.

Tyrimo programa (pažymėkite X) nėraX yra

(nuorodinis žymuo, data, numeris)

Žemės paviršiaus danga ir būklė (aprašyti)

Vėjo greitis m/s Vėjo kryptis Atmosferos slėgis hPa

Debesuota (pažymėkite X) taip ne

Kitos matavimo sąlygos (įrašyti)

nenurodyta

19 0907 19 180709:00 08:30

nenurodyta

nenurodyta nenurodyta nenurodyta nenurodyta

nenurodyta

nenurodyta

Tyrimas atliktas vadovaujantis

2019-07-09  F-DT-A-138

Darbo vietų triukšmo ekspozicijos tyrimas atliktas:

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

SVAN 958 Nr.15188, patikros sertifikato Nr. 0856561, 2019-01-30, kalibravimo liudijimo Nr. 044418, 2019-01-30; Akustinis kalibratorius Brüel & Kjær 4231 Nr.2326292, kalibravimo liudijimo Nr. 044416,

2019-01-24

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Aplinkos sąlygų matavimai atlikti:
Testo 445 Nr.01556340/806, patikros sertifikato Nr. 0966189, 2019-03-29, patikros sertifikato Nr. 1008411, 2019-03-22, kalibravimo liudijimo Nr. 055804, 2019-03-29, kalibravimo liudijimo Nr. 23/19-A,

2019-03-22

TYRIMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.138

Matavimo sistemos konfigūracija: apsauga nuo vėjo mikrofonas su prailgintoju kita (įrašyti)

Kalibravimas prieš matavimą dB Kalibravimas po matavimo dBC=1,1/ C=1,1 C=1,1/ C=1,1

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS  PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el.p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas  (8 5) 234 19 43, el.paštas priimamasis.antakalnio@nvspl.lt
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

[A]

Matavimų strategija nenurodyta

178



2 - 8

Tyrimo rezultatai

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: RŪŠIAVIMO CENTRAS. NERŪŠIUOTŲ PREKIŲ PRIĖMIMO VIETA ("ORIGINALAS"). Krautuvo vairuotojas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

1. 1. Krautuvo vairuotojo darbo vieta dujiniame krautuve "Linde H14". Krautuvo

vairavimas ir valdymas.
77,3 109,0 76,05,67-6,33 6

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Dujinis krautuvas "Linde H14", S/Nr.: H2X391E01258.

20,9 53,3

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Krautuvo vairavimas ir valdymas (krovimo - iškrovimo darbai).

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=61,3 dBA; LpCpeak=88,2.

L   , 8h  dB A ±U

76,0±2,1

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

109,0±2,1

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

6Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: RŪŠIAVIMO CENTRAS. NERŪŠIUOTŲ PREKIŲ PRIĖMIMO VIETA ("ORIGINALAS"). Krautuvo vairuotojas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

2. 1. Krautuvo vairuotojo darbo vieta elektriniame krautuve "Linde E16 EVO". Krautuvo

vairavimas ir valdymas.
75,8 110,8 74,65,67-6,33 6
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Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Elektrinis krautuvas "Linde E16 EVO", S/Nr.: H21521V08025

20,9 53,3

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Krautuvo vairavimas ir valdymas (krovimo - iškrovimo darbai).

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=61,3 dBA; LpCpeak=88,2.

L   , 8h  dB A ±U

74,6±2,1

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

110,8±2,1

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

6Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: PRESŲ PATALPA. Presuotojas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

3. 1. Presuotojo darbo vieta, valdant presą "VALVAN" (Nr. 3). 70,2 107,9 69,66,67-7,33 7

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Presas "VALVAN" (Nr. 3).

24,2 48,3

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Preso valdymas.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=60,4 dBA; LpCpeak=86,2.
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L   , 8h  dB A ±U

69,7±2,1

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

107,9±2,1

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

7Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: PRESŲ PATALPA. Linijos oeratorius.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

4. 1. Darbininko (presuotojo) darbo vieta prie preso įrenginio "VALVAN" (Nr. 5),

presavimas iki 45kg/70 kg.
81,8 119,1 81,26,67-7,33 7

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Presas "VALVAN" (Nr. 5).

24,2 48,3

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Preso valdymas.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=60,4 dBA; LpCpeak=86,2.

L   , 8h  dB A ±U

81,2±2,1

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

119,1±2,0

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

7Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: PRESŲ PATALPA. Darbininkas (presuotojas).

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

5. 1. Darbininko (presuotojo) darbo vieta prie preso įrenginio "VALVAN" (Nr. 6),

presavimas iki 45kg.
70,0 107,7 69,46,33-7 6,67
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Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Presas "VALVAN" (Nr. 6).

24,2 48,3

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Preso valdymas.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=60,4 dBA; LpCpeak=86,2.

L   , 8h  dB A ±U

69,5±2,0

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

107,7±2,1

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

6,67Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: SALBYKLA. Skalbėjas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

6. 1. Skalbėjo darbo vieta prie skalbimo ir džiovinimo mašinų. 76,0 100,7 75,46,67-7,33 7

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Skalbimo ir džiovinimo mašinos.

22,6 50,9

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Drabužių skalbimas, džiovinimas - įrangos valdymas ir priežiūra jų veikimo metu.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=58,5 dBA; LpCpeak=83,6.
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L   , 8h  dB A ±U

75,4±2,1

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

100,7±2,9

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

7Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: RŪŠIAVIMO CENTRAS. Automobilio vairuotojas, darbininkas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

7. 1. Automobilio vairuotojo, darbininko darbo vieta krovininiame automobilyje "MAN",

V/Nr.: HEU978.
67,7 107,6 67,16,67-7,33 7

Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Automobilis "MAN", V/Nr.: HEU978.

22,5 49,6

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Krovininio automobilio vairavimas.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=51,4 dBA; LpCpeak=79,4.

L   , 8h  dB A ±U

67,2±2,2

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

107,6±2,5

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

7Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e

Eil.
 Nr.

Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas,
užduotis (operacija)

Kasdieninis veikiančio
triukšmo (ekspozicijos)
lygis operacijoje (darbo

procese)  dBA
i

Darbuotojo (-ų) identifikavimas: RŪŠIAVIMO CENTRAS. Automobilio vairuotojas, darbininkas.

Garso slėgio piko lygis
užduoties (darbo

periodo) metu
L                dB CpCpeak

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis užduoties

(darbo periodo)
metu L        dB AAeq

i

Užduoties (darbo
periodo) trukmė

T   val.

Užduoties (darbo
periodo) trukmės

vidurkis
T   val.

m

m

8. 1. Automobilio vairuotojo, darbininko darbo vieta krovininiame automobilyje

"IVECO", V/Nr.: GOK018.
65,2 112,5 62,33-5,33 4,17
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Aplinkos sąlygos
oro temperatūra °C oro santykinė drėgmė %

Triukšmo šaltinio aprašymas:                                                  Automobilis "IVECO", V/Nr.: GOK018.

22,5 49,6

Tyrimo sąlygų aprašymas:
1.   Mikrofono padėtis

2.   Matavimo trukmė Matavimų skaičius

3.   Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų

4,   Gaminio aprašymas

5.   Pašalinių įvykių aprašymas

6.   Pašalinio triukšmo įskaityto arba neįskaityto į tyrimo rezultatus aprašymas

7. Pastabos

nefiksuota, 0,1-0,4 m atstumu nuo darbuotojo dešinės ausies, nukreiptas į didžiausio triukšmo šaltinio pusę.

5 min. 3

Krovininio automobilio vairavimas.

                        Šaltinio veikimas įprastas. Liekamasis garso slėgio lygis: LAeq=51,4 dBA; LpCpeak=79,4.

L   , 8h  dB A ±U

62,5±3,0

EX

Darbo dienos garso slėgio piko lygis
L           dB C ±UpCpeak

112,5±3,9

Bendroji 8 h kasdieninio veikiančio
triukšmo (ekspozicijos) lygio vertė

4,17Bendroji užduočių trukmė veikiant triukšmui per darbo dieną T  , val.
e
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Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

Neakredituotas metodas, S- subranga.N

Paaiškinimai

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tvirtinu:

* Kai matavimai atliekami ne vieną dieną/naktį, informacija pateikiama prieduose.

Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=1,65, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo
lygmenį.

U

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tyrimą atliko:

Pastabos

Priedai

Eil. Nr. Pavadinimas Lapų sk.

nenurodyta

Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A]-asmeniškai

Fizikinių tyrimų specialistas    Jevgenijus Šestelis
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α+ Alius automatika 

PTE LTD 

 

Mūsų produktai 

 

 

 

Apie 

Medžiagų tvarkymo sistema yra mūsų pagrindinis produktas. „A-Plus“ pradėjo medžiagų krovos 

verslą, tiekdama medžiagų tvarkymo įrangą. Ji skirta tiksliai ir tiksliai transportuoti ir kontroliuoti 

medžiagas, kurias galima pritaikyti daugelyje gamybos ir paslaugų etapų, nesvarbu, ar tai gamyba, 

surinkimas, bandymai, pakavimas ar pristatymas ir pan. 

„A-plus“ turi platų modulinių konvejerių asortimentą, kuriuos galima integruoti su įvairiomis 

apdorojimo mašinomis, kad būtų galima užbaigti specifinę automatizavimo sistemą, kaip apibrėžta 

apdorojimo mechanizmuose, ir taip pagerinti jūsų verslo galimybes. 

Per savo veiklos metus „A-Plus“ teikė sudėtingus automatizuotus sprendimus daugelyje pramonės 

šakų. 

Įvairūs moduliniai konvejeriai 

 

Medžiagų tvarkymo sistema Logistikos rūšiavimo ir 

sandėliavimo sprendimai 

Gamyba pagal sutartį (TVS) 
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Įrodyta, kad MDS, aprūpintas vidiniu varikliu ritininių konvejerių moduliams, yra pramonės vertas 

dizainas. Jis veikia su saugia žema 24 V nuolatinės srovės įtampa ir yra gaminamas su varikliais 

be šepetėlių, nors ir įvairių veikimo greičių ir ritininių vamzdžių medžiagų. MDS pavaros galas 

sujungiamas standartiniu stiebo velenu, besitęsiančiu per rėmą, kad būtų galima sukti aplinkinius 

konvejerio ritinius. MDS neturi atvirų diržų, dėl kurių nereikia apsaugos, be to, yra keletas 

valdymo valdiklių, įskaitant išmanųjį nulinio slėgio kaupimo valdiklį. Jo triukšmo lygis yra net 60 

dB. 
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 - Krautuvų judėjimo zona                                - Rekuperatorius        

- Rūšiavimo linijų zona  

- Presų patalpa  

- Skalbykla  

Triukšmo šaltinių, esančių pastato viduje, išsidėstymo schema 
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VENTILIATORIŲ ĮRENGIMO VIETOS ANT STOGO 

 

 
Nr.  Įrenginys Triukšmo lygis, dB(A) 

1 Patalpų oro vėsintuvo ventiliatoriai 78 

2 Patalpų oro vėsintuvo ventiliatorius 73 

 

1 

1 

2

2 
1 
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UAB "Humana LT" stacionarių taršos
šaltinių, autokrautuvų ir autotransporto

keliamas triukšmas, L (dienos metu)
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 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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UAB "Humana LT" stacionarių taršos
šaltinių ir autokrautuvų keliamas

triukšmas, L (vakaro metu)

26.6
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 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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UAB "Humana LT" stacionarių taršos
šaltinių, autokrautuvų ir autotransporto

keliamas triukšmas, L (nakties metu)

25.1

18.5

23.4
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 >  70.0 dB
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UAB "Humana LT" autotransporto
keliamas triukšmas, L (dienos metu)

29.324.8
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 >  35.0 dB
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 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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UAB "Humana LT" autotransporto
keliamas triukšmas, L (nakties metu)

28.422.9
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35.0

30.6

46.4

59.1

47.0

42.4

38.4

16.1

42.0

40.3

42.0

44.0

15.633.3

40.6
28.4

40.0

37.3

39.4

37.7

Kibirkšties g. 1

Kibirkšties g. 7

Kibirkšties g. 5

Kibirkšties g. 3

576200

576200

576300

576300

576400

576400

576500

576500

576600

576600
60

55
60

0

60
55

60
0

60
55

70
0

60
55

70
0

60
55

80
0

60
55

80
0

60
55

90
0

60
55

90
0

60
56

00
0

60
56

00
0

60
56

10
0

60
56

10
0

60
56

20
0

60
56

20
0

0 20 40 60 80 100 m

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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8 priedas Siūlomos SAZ ribų planas 
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1 2 

3 

10 

5 6 

7 

8 
9 

4 

11 

12  

13  

14  

15  

16 

17 

18  

19 

20  
21 

22 

23 
24  

25             
26  

27   

28  
29  

30  

Eksplikacija: 
             - siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 
2,8741 ha).  
 
Koordinatės 

1. 6056007.6/576424.89 

2. 6056011.69/576431.42 

3. 6056001.4/576438.68 

4. 6056008.26/576448.6 

5. 6056018.17/576441.75 

6. 6056027.11/576456 

7. 6056053.17/576455.45 

8. 6056076.45/576471.22 

9. 6056082.15/576496.07 

10. 6056073.26/576516.6 

11. 6055880.87/576658.36 

12. 6055850.56/576617.32 

13. 6055903.15/576578.8 

14. 6055868.97/576531.99 

15. 6055863.26/576536.03 

16. 6055877.59/576555.65 

17. 6055858.6/576569.51 

18. 6055844.08/576549.66 

19. 6055826.94/576561.8 

20. 6055841.56/576581.78 

21. 6055830.34/576589.99 

22. 6055815.43/576569.86 

23. 6055802.27/576552.06 

24. 6055808.8/576547.44 

25. 6055815.21/576556 

26. 6055827.83/576547.02 

27. 6055822.95/576540.55 

28. 6055991.23/576421.36 

29. 6055994.77/576426.35 

30. 6056004.22/576419.53 
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UAB „HUMANA LT“, SKLYPE ADRESU: KIBIRKŠTIES G. 6, VILNIUS 
SIŪLOMOS SAZ RIBOS 

 
 

 
 

Eksplikacija: 
             - siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 
2,8741 ha).  
 
Koordinatės 

1. 6056007.6/576424.89 

2. 6056011.69/576431.42 

3. 6056001.4/576438.68 

4. 6056008.26/576448.6 

5. 6056018.17/576441.75 

6. 6056027.11/576456 

7. 6056053.17/576455.45 

8. 6056076.45/576471.22 

9. 6056082.15/576496.07 

10. 6056073.26/576516.6 

11. 6055880.87/576658.36 

12. 6055850.56/576617.32 

13. 6055903.15/576578.8 

14. 6055868.97/576531.99 

15. 6055863.26/576536.03 

16. 6055877.59/576555.65 

17. 6055858.6/576569.51 

18. 6055844.08/576549.66 

19. 6055826.94/576561.8 

20. 6055841.56/576581.78 

21. 6055830.34/576589.99 

22. 6055815.43/576569.86 

23. 6055802.27/576552.06 

24. 6055808.8/576547.44 

25. 6055815.21/576556 

26. 6055827.83/576547.02 

27. 6055822.95/576540.55 

28. 6055991.23/576421.36 

29. 6055994.77/576426.35 

30. 6056004.22/576419.53 

 

204



9 priedas 

- Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Lietuvos rytas“ priede 

„Sostinė“ kopijos; 

- Lydraščio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių 

seniūnijai ir skelbimo kopijos; 

- Rašto išsiuntimo ir rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Vilniaus departamentui kopija; 

- Lydraščio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių 

seniūnijai dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo 

kopija; 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijos raštas 

dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešo pristatymo 

vietos suderinimo. 
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klasifikuoti skelbimai22 / 2022 m. gegužės 17 d. 

Gegužės 14 d. „Lietuvos 
ryte“ spausdintų  
kryžiažodžių atsakymai: 
1. Vertikaliai: 1. Priemolis. 
2. Girnelė. 3. Aversas.  
4. Parafrazė. 7. Pleneras.  
11. Naratyvas. 12. Boulingas. 
14. Blauzda. 15. Liutnia.  
20. Karamelė. 21. Parapetas. 
23. Atvirukas. 26. Meksika.  
27. Parakas.  
Horizontaliai: 5. Briedis.  
6. Kvantas. 8. Bezmėnas.  
9. Kuriozas. 10. Klementinas. 
13. Kirai. 16. Ponzu.  
17. Bulgarija. 18. Rotorius.  
19. Etiopija. 22. Mediacija.  
24. Macai. 25. Manto.  
28. Centimetras. 29. Defansas. 
30. Niamėjus. 31. Mazurka. 
32. Satyras.
2. 1=P, 2=A, 3=K, 4=T, 5=E, 
6=R, 7=L, 8=M, 9=S, 10=N, 
11=I, 12=Ė, 13=D, 14=O.

IN FOR MA CI NIS PRA NE ŠI MAS APIE PA RENG TĄ PO VEI KIO VI SUO ME NĖS  
SVEI KA TAI VER TI NI MO ATAS KAI TĄ

Ūki nės veik los (to liau – PŪV) or ga ni za to rius – UAB „Hu ma na LT“ (įmo nės ko das 304936925), 
Ki birkš ties g. 6, Vil nius, tel. 8 5 264 1058, el. p. in fo@hu ma na.lt. 

Po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mo atas kai tos (to liau – Atas kai tos) ren gė jas – 
UAB „Eko kon sul ta ci jos“ (įmo nės ko das 300081400), J. Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, tel. 8 5 27 45 491, 
el. p. in fo@eko kon sul ta ci jos.lt. 

PŪV pa va di ni mas, vie ta – dra bu žių ir teks ti lės at lie kų rū šia vi mas ir pa ruo ši mas nau do ti pa-
kar to ti nai, ad re su: Ki birkš ties g. 6, Vil nius. 

PŪV ap ra šy mas – įmo nė je vyk do ma dra bu žių ir teks ti lės at lie kų rū šia vi mo bei pa ruo ši mo 
nau do ti pa kar to ti nai veik la. 

Atas kai ta eks po nuo ja ma Vil niaus mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Pa ne rių se ni ūni jo je, 
ad re su Ža lio ji a. 3, Vil nius, I-IV 7.30–16.30 val., V 7.30–15.15 val. (pie tų pert rau ka 11.30-12.15 
val.) bei UAB „Eko kon sul ta ci jos“ in ter ne to sve tai nė je: http://www.eko kon sul ta ci jos.lt/vi suo me-
nes- in for ma vi mas/, nuo 2022 m. ge gu žės 17 d. iki 2022 m. bir že lio 2 d. Su Atas kai ta taip pat ga-
li ma su si pa žin ti Atas kai tos ren gė jo bu vei nė je, ad re su J. Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, d. d. 9–18 val. 

Vie šas vi suo me nės su pa žin di ni mas su Atas kai ta įvyks 2022 m. bir že lio 2 d. 17.30 val. Trakų 
Vokės se ni ūni jos Bend ruo me nės na mų pa tal po se, ad re su Ža lio ji a. 3, Vil nius. 

Iš sa miau su si pa žin ti su Atas kai ta ir iki 2022 m. bir že lio 2 d. raš tu teik ti pa si ūly mus ga li ma 
krei pian tis į Atas kai tos ren gė ją UAB „Eko kon sul ta ci jos“, ad re su J. Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, tel. 8 5 
27 45 491, el. p. in fo@eko kon sul ta ci jos.lt. 

Spren di mą dėl ūki nės veik los ga li my bių prii man ti ins ti tu ci ja - Na cio na li nio vi suo me nės 
svei ka tos cent ro prie Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Vil niaus de par ta men tas, Kal va ri jų g. 153, 
Vil nius, tel.: 8 5 264 9676, el. p. vil nius@nvsc.lt. (Užs. 22AVI1-248)

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS IR  
ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO  

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE RENGIMO PRADŽIOS 
Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – 

Susisiekimo ministerija) (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.
lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt), atsakingas asmuo – Plėtros ir tarptautinio bendradar-
biavimo grupės vyriausioji specialistė Justyna Bacevič (tel. (8 5) 239 3815, el. p. justyna.bacevic@
sumin.lt), vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@
sumin.lt).

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 
46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė https://portofklaipeda.lt), atsakingas asmuo – 
Plėtros skyriaus projektų vadovė Dovilė Balsytė (tel. (8 46) 499 695, el. p. d.balsyte@port.lt).

Specialiojo plano rengėja – UAB „Sweco Lietuva“ (Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. 
(8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė https://sweco.lt), atsakingas asmuo – 
teritorijų planavimo vadovė Asta Kazlaitė (tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant 
ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, 
projektą įgyvendinanti institucija informuoja, kad 2022 m. gegužės mėn. 03 d. įsigaliojo Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 445 „Dėl Klaipėdos valsty-
binio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Seno-
sios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros 
plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių spe-
cialiojo plano sprendinius procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Žemė ir (arba) statiniai visuomenės poreikiams bus paimami (išperkami) minėtu Nutarimu 
patvirtinto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje 
tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano 
sprendiniams įgyvendinti.

Nutarimas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti 
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 
administraciniam teismui.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Nutarimu, šiame skelbime (žr. lentelę 
Nr. 1) pateikiama informacija, skirta žemės sklypų savininkams ir naudotojams, kurių infor- 
muoti dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ir žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams projekto rengimo pradžios registruotais laiškais deklaruotos gyvenamosios vietos 
adresu nebuvo galimybės (mirę, išvykę ar kt.),

Lentelė Nr. 1 Žemės sklypų sąrašas

Statinio unikalus Nr. (žemės sklype unikalus Nr.) Statinio savininkas ar 
naudotojas

4400-0059-0400 (žemės sklype unikalus Nr. 2192-9000-9012) Žana Rik

2198-9004-8062:0009 (žemės sklype unikalus Nr. 2101-0008-0249) Tatjana Malevanova

2198-9004-8062:0006 (žemės sklype unikalus Nr. 2101-0008-0249) Stasys Šakurskis

projektą įgyvendinanti institucija informuoja, kad:
	 •	pagal	Įstatymo	4	straipsnio	2	dalį	nuo	Nutarimo	įsigaliojimo	momento	žemės	sk-
lypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į žemės sklypus, 
taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pa-
gal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas nau-
dotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai (Susisiekimo ministerijai) ar jos at-
stovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų;
	 •	 Įstatymo	 III	 skyriaus	 „Žemės	 paėmimo	 visuomenės	 poreikiams	 projektas	 ir	
visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka bus 
rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu bus nus-
tatomos tikslios žemės sklypo (-ų) dalies (-ių), paimamos (-ų) visuomenės poreikiams, ribos, 
atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, 
įrenginių,	želdinių)	vertinimas	pagal	rinkos	vertę	ir	kiti	Įstatyme	nustatyti	veiksmai.	Informaciją	
apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
projektu, ir (arba) kitą informaciją pateiksime Jums papildomai. Apie atliekamus kadastrinius 
matavimus, vertinamo turto apžiūrą žemės savininkai ir (arba) kiti naudotojai bus informuoti 
tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną. (Užs.	22AVI1-251)

Informuojame,kad20220510UABTEGHOLDING,(įmonėskodas302981423,buveinėsadresasPramo

nėsg.97,Vilnius),akcininkųsprendimuyralikviduojama.LikvidatoriumipaskirtasTerjeOverbyKalhus.Kilus

klausimams,kreiptis+37067246819.

InformacijaapierengiamąteritorijosPupinėskaimedetaliojoplanosklypeB.Brazdžioniog.34(kadastroNr.

0101/0159:203),susisiekimokomunikacijųkoregavimą.PlanavimoorganizatoriusVilniausmiestosavivaldy

bėsadministracijosdirektorius,Konstitucijospr.3,Vilnius,tel.852112000,el.p.savivaldybe@vilnius.lt,inter

netosvetainėwww.vilnius.ltPlanavimoiniciatoriaifiziniaiasmenys.KoregavimorengėjasUAB„Meirista“,Pa

neriųg.64,Vilnius,tel.869947231,el.p.meiristauab@gmail.comPVG.Meidutė.Teritorijųplanavimodoku

mentoviešinimoprocedūrųtvarkasupaprastinta.Susipažintigalimanuo20220520(10darbodienų)inter

netosvetainėsewww.vilnius.lt;www.tpdris.lt,Naujininkųseniūnijoje,rengėjopatalpose.Pasiūlymai,dėlkore

guojamodetaliojoplanoteikiamiplanavimoorganizatoriuiirrengėjui,raštuaukščiauišvardintaiskontaktiniais

adresaisarbael.paštaisikikoreguojamodetaliojoplanoviešinimopabaigos.

Aš,DanutėŠlėgienėketinuparduo

timanasmeninėsnuosavybėsteise

priklausančias151/334dalis, t.y.

3,0200hadalisišbendro6,6800ha

(šešiųhektarųiršešiasdešimtaštuo

niųarų)žemėssklypo,registroNr.

44/2336681,unikalusNr.44005187

3886,esančioAlytausr.sav.,Nemu

naičiosen.,Kalnėnųk.,Kalnėnųg.

26,už5500,00Eur(penkistūkstan

čiuspenkisšimtuseurų)sumą.Aš,

DanutėŠlėgienėprašaubendro

6,6800ha(šešiųhektarųiršešias

dešimtšešiasdešimtaštuoniųarų)

žemėssklypo,registroNr.44/2336681,

unikalusNr.440051873886,esan

čioAlytausr.sav.,Nemunaičiosen.,

Kalnėnųk.,Kalnėnųg.26,bendra

turtį A.T.,esamus ir/arbūsimus

bendraturčiuspervieną(1)mėnesį

nuoskelbimopaskelbimospaudoje

dienos, raštu informuotiapieJūsų

apsisprendimąsiunčiantatsakymą

Alytausm.2ąjamnotarobiurui,S.Da

riausirS.Girėnog.51,Alytuje.206
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ultūros vedlys

Gegužės14,15d.nuo12iki19
val.Lu kiš kių ka lė ji mo 2.0 erd vė-
se (Lu kiš kių skg. 6) vyks ta ne mo-
ka mas ren gi nys „Smart Pop Up“, 
ku ria me da ly vau ja Lie tu vos ir Uk-
rai nos kū rė jai. Ren gi ny je pris ta-
to mi ma dos, ju ve ly ri kos, gro žio, 
mais to pre kių ženk lai, tarp ku rių 
– Re na ta Mi kai lio ny tė, „FUM par-
FUM“, „March“, Lai mė Kiš kū nė, 
Mor ta Na kai tė, „Backs ta ge Cof-
fee“, „Ne be gė da“, „Li no pie va“, Ka-
tia Bes lik, „Lau kės fab ri kė lis“, 
„Aca la“, Ra mū nas Da gys ir kt.

Gegužės16d.15.45val. „Skal-
vi jos“ ki no cent re vyks sen jo rams 
skir tas ki no sean sas – skan di na-
viš ka ko me di ja „Lau ki niai vy rai“ 
(rež. Th.Da nes ko vas). Nuo 2005 
m. „Skal vi ja“ kvie čia sen jo rus į ki-
ną. „Sen jo rų sean sai“ – pir ma die-
niais po pie tų sen jo rams ren giamas 
cik las, ku ria me pris ta to mi ryš-
kiau si šių die nų ki no fil mai. Nors 
sean sai at vi ri vi siems, sen jo rams 
bi lie tas kai nuo ja tik 1,5 euro.

Gegužės20d.18val.Sa vic ko 
pa veiks lų ga le ri jo je (J.Tu mo-Vaiž-
gan to g. 5) vyks Augus ti no Sa vic-
ko (1919–2012) ta py bos pa ro dos 
„Ro jaus so dai“ ati da ry mas. Kuk-
lio je eks po zi ci jo je – vos de šimt pa-
veiks lų iš pas ku ti nio kū ry bos lai-
ko tar pio, api man čio XX–XXI a. 
san dū rą. A.Sa vic kas nu gy ve no 93 
me tus, iš jų dau giau nei 60 sky rė 
kū ry bai. Išei da mas ana pi lin pa-
li ko šim tus dro bių, tūks tan čius 
pie ši nių, pas te lių, dau gy bę pri si-
mi ni mų pus la pių – bu vo darbš tus, 
pro duk ty vus kū rė jas. Pa ro da veiks 
iki bir že lio 14 d.

Ikirugsėjo4d.V.Ka siu lio dai-
lės mu zie ju je veiks tarp tau ti nė pa-
ro da „Šiuo lai ki nė Af ri kos dai lė: 
ta pa ty bės sva jos ir rea li jos“, pa sa-
ko jan ti apie jau nuo sius Af ri kos 
dai li nin kus ir jų ta pa ty bės paieš-
kas. Jo je ro do mi pen kio li kos dai-
li nin kų dar bai. Af ri ka ne tu rė jo 
ga li my bės kur ti sa vo sios nep ri-
klau so mos ta pa ty bės. Ko lo ni za to-
riai nu ro di nė jo af ri kie čiams, kas 
jie to kie yra ir ko kie ga li bū ti. Tad 
šian dien jau nie ji dai li nin kai gi li-
na si į sa ve. Jie ieš ko, konst ruo ja, 
ko re guo ja, kei čia sa vą jį „aš“ ir drą-
siai pris ta to mums sa vo hib ri di-
nės ta pa ty bės vi zi ją.

Šeš ta die nį Tarp tau ti nės 
mu ie jų nak ties pro ga 
dau ge lis Vil niaus ir ša- 
 lies mu ie jų pris ta tys 
išs kir ti nių ren gi nių ir 
dirbs il giau, nei įp ras-
ta. Prie šven tės spal-
vin ga prog ra ma pri si-
jungs ir Val do vų rū mai.

Mu zie jų nak tį Val do vų rū mai 
kvie čia pa žin ti Lie tu vos vals ty-
bės ga lios pa ma tus, pa si sem ti 
ge le ži nio vil ko stip ry bės, sup ras-
ti „švel nio sios“ dip lo ma ti jos jė gą 
Lie tu vos di džių jų ku ni gaikš čių 
val dy mo am žiais, su ži no ti, ką 
ga lė jo me pa siek ti gink lo ga lia, 
ar tie siog pa si mė gau ti Lie tu vos 
di džio jo ku ni gaikš čio ir Len ki-
jos ka ra liaus Žy gi man to Augus-
to lai kais skam bė ju sia mu zi ka.

Spe cia lio je nak ties prog ra mo-
je „Mu zie jų ga lia: stip rūs da lin-
da mie si“ nuo 18 val. iki pat vi-
dur nak čio Val do vų rū mų mu-
zie ju je lan ky to jų lauks as me ni-
niai pa sa ko ji mai apie Lie tu vos 
is to ri ją. Ke lios de šim tys mu zie-
ji nin kų, pa si puo šę at pa ži ni mo 
ženk lais, lauks 11 sto te lių, kur 
su pa žin dins su išs kir ti niais eks-
po na tais, da ly sis sa vo ži nio mis. 
Val do vų rū mų mu zie jus lan ky-
to jus ra gi na drą siai klaus ti ir 
per vie ną va ka rą su ži no ti dau-
giau, nei pa ra šy ta is to ri jos vado-
vė liuo se.

Mu zie jaus arc heo lo gai, is to ri-
kai, pa ro dų ku ra to riai, edu ka-
to riai ir gi dai pa sa kos Lie tu vos 
Di džio sios Ku ni gaikš tys tės is-
to ri ją nuo XIV a.: ko kie bu vo sta-
to mi pi lies gy ny bi niai įt vir ti ni-
mai, kaip at ro dė XVI a. aukš to-
ji ma da ar rū mų pra mo gos. Kar-
tais net vie no ne di de lio žie do su 
bran gak me niu is to ri ja ga li at-

ver ti rū mų pa sau lį. O gink luotės 
eks po zi ci jo je mu zie ji nin kai da-
ly sis, kaip at ro dė rink ti niai Lie-
tu vos vy rai skir tin gais a mžiais.

Bus pris ta to mas ir tik ra sis 
Lie tu vos di džio jo ku ni gaikš čio 
Ge di mi no lai kais sta ty tas bokš-
tas, iš ku rio, kaip spė ja is to ri-
kai, val do vas ra šė laiš kus apie 
Vil nių pa sau liui.

Mu zi kos eks po zi ci jo je lauks 
„Mash Mac hi ne“ – mu zie jaus 
edu ka to rių pa de da mi ant mu-
zi kos sta lo esan čio mis „skam-
ban čio mis ka la dė lė mis“ lan ky-
to jai ga lės kom po nuo ti mu zi ką.

Į Val do vų rū mus Mu zie jų nak-
ties va ka rą g rįš Jo gai lai čių dva-
re skam bė ju si mu zi ka.

Di džio jo je re ne san si nė je me-
nė je šeš ta die nį 18 val. ren giamas 
ne mo ka mas se no sios mu zi kos 
kon cer tas „Si gis mun dus – rex 
ama tus, rex aman di. Žy gi man-
to Augus to lai kų mu zi ka“. 

Val do vų rū mų skliau tais vil-
nys XVI a. Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės, Len ki jos Ka-
ra lys tės ir ki tų Euro pos ša lių 
mu zi ka ir šo kiai (pa gal Žy gi-

man to Augus to val dy mo lai kų 
mu zi kos kū ri nių in ven to ri nį są-
ra šą), tarp jų – žy mio sios ves-
tu vių ir lai do tu vių gies mės apie 
Žy gi man tą ir Bar bo rą.

Kon cer tas ne mo ka mas, bet 
bus įlei džia mi tik už si re gist ra-
vę klau sy to jai.

Val do vų rū mų mu zie jus po il-
ges nės pert rau kos pak vies pa-
si ži ūrė ti 2019 m. su kur to fil mo 
„Praei tis at si vė rė atei čiai“ (sce-
na ri jaus auto rius Jo nas Ba nys, 
re ži sie rius Min dau gas Meš kaus-
kas) ir su si pa žin ti su Lie tu vos 
di džių jų ku ni gaikš čių rū mų at-
gi mi mo is to ri ja, prask leis ti Vil-
niaus cent re su ras to ir da bar 
mu zie ju je eks po nuo ja mo arc heo-
lo gi nio pa vel do, su kaup tų is to-
ri nių ir me no ver ty bių pas lap-
ties šy dą.

Fil mo sean sai šeš ta die nį vyks 
19, 20, 21 val. Lan ky to jų ves ti-
biu lio audi to ri jo je.(„Sostinė“)

uziejųnaktiesprograma■■
prasidės18val.,obaigsis
vidurnaktį.Įmuziejųlanky
tojaibusįleidžiamiiki23val.

Val do vų rū mai nak ti nė to jams ža da is to ri jas, pa ro das, il mus ir kon cer tus. 

Ke liaus per Lie tu vos is to ri ją

V.
Ab

 ra
 m

au
s k

o 
n

u
ot

r.

IN FOR MA CI NIS PRA NE ŠI MAS APIE PA RENG TĄ PO VEI KIO 
VI SUO ME NĖS SVEI KA TAI VER TI NI MO ATAS KAI TĄ

Ūki nės veik los (to liau – PŪV) or ga ni za to rius – UAB „Hu ma na LT“ 
(įmo nės ko das 304936925), Ki birkš ties g. 6, Vil nius, tel. 8 5 264 1058, el. 
p. in fo@hu ma na.lt. 

Po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mo atas kai tos (to liau – Atas-
kai tos) ren gė jas – UAB „Eko kon sul ta ci jos“ (įmo nės ko das 300081400), J. 
Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, tel. 8 5 27 45 491, el. p. in fo@eko kon sul ta ci jos.lt. 

PŪV pa va di ni mas, vie ta – dra bu žių ir teks ti lės at lie kų rū šia vi mas ir pa-
ruo ši mas nau do ti pa kar to ti nai, ad re su: Ki birkš ties g. 6, Vil nius. 

PŪV ap ra šy mas – įmo nė je vyk do ma dra bu žių ir teks ti lės at lie kų rū šia-
vi mo bei pa ruo ši mo nau do ti pa kar to ti nai veik la. 

Atas kai ta eks po nuo ja ma Vil niaus mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci-
jos Pa ne rių se ni ūni jo je, ad re su Ža lio ji a. 3, Vil nius, I-IV 7.30–16.30 val., V 
7.30–15.15 val. (pie tų pert rau ka 11.30-12.15 val.) bei UAB „Eko kon sul ta-
ci jos“ in ter ne to sve tai nė je: http://www.eko kon sul ta ci jos.lt/vi suo me nes- in-
for ma vi mas/, nuo 2022 m. ge gu žės 17 d. iki 2022 m. bir že lio 2 d. Su Atas-
kai ta taip pat ga li ma su si pa žin ti Atas kai tos ren gė jo bu vei nė je, ad re su J. 
Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, d. d. 9–18 val. 

Vie šas vi suo me nės su pa žin di ni mas su Atas kai ta įvyks 2022 m. bir-
že lio 2 d. 17.30 val. Trakų Vokės se ni ūni jos Bend ruo me nės na mų pa tal po-
se, ad re su Ža lio ji a. 3, Vil nius. 

Iš sa miau su si pa žin ti su Atas kai ta ir iki 2022 m. bir že lio 2 d. raš tu teik ti 
pa si ūly mus ga li ma krei pian tis į Atas kai tos ren gė ją UAB „Eko kon sul ta ci-
jos“, ad re su J. Ku bi liaus g. 6-5, Vil nius, tel. 8 5 27 45 491, el. p. in fo@eko-
kon sul ta ci jos.lt. 

Spren di mą dėl ūki nės veik los ga li my bių prii man ti ins ti tu ci ja - Na-
cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro prie Svei ka tos ap sau gos mi nis te-
ri jos Vil niaus de par ta men tas, Kal va ri jų g. 153, Vil nius, tel.: 8 5 264 9676, el. 
p. vil nius@nvsc.lt. (Užs. 22AVI1-249)

     
VežakroVinius

Lietuvoje

Pervežamebaldus,pianinusirkt.Kro
vėjai. Išvežame įvairiasšiukšles.Be
išeiginių.Tel.:865016240,860134981.

 
Perka

PerkamebutusVilniuje.Galibūtibe
remonto.Siūlyti įvairiusvariantus.
Tel.+37068373159.

       
 

siūLoPasLaugas
statyba

Stogųirfasadųdarbai.Ilgametėpa
tirtis.Pigiaisukomplektuojameme
džiagas.Teikiamegarantiją.Tel.8677
34202.
apdailosdarbai

Remontuojamestogus.Rekonstruo
jamebutusnaujoviškaiperkeliame
virtuvęįkambarį.Atliekamevisusap
dailosdarbus.Tel.868921827.

  
LaidojimoPasLaugos

Kapaviečiųtvarkymas.Paminklųmon
tavimas,plokščiųdengimas,senų
kapaviečių restauravimas, trinkelių
klojimas,skaldosužpylimasirkitidar
bai.Internetosvetainėwww.gravas.
ltTel.867006868.

   
ĮVairūs

Pranešamekad20220520nuo10.00
val.busvykdomikadastriniaimatavi
maisklypoVilniausraj.,Paberžėssen.,
Pavyžulionėlės k. kadastro Nr.
4196/0600:0024(proj.Nr.4).Įmatavimus
kviečiamisklypokad.Nr.4196/0600:0040
(proj.Nr.134)neturintistiksliosregistra
cijosvietospil.R.B.irmirusiospil.G.S.
paveldėtojai.UABNornedaVilniausm.,
Rinktinėsg.24,tel.852505575.
Informuojamežemėssklypo (kad.Nr.
4177/0807:0131),esančioVilniausr.Ru
daminossen.Rudaminosk.Tulpės1oji
g.28savininkus,kad20220516,9.00
valandąbusvykdomižemėssklypo(kad.
Nr.4177/0807:0130),esančioVilniausr.
Rudaminossen.Rudaminosk.Tulpės
1ojig.30ribųženklinimodarbai.Prašom
kreiptisadresuKalvarijųg.149,Vilniusar
batelefonu868724364.
Pranešame,kad20220518nuo9.00
val.busatliekamikadastriniaimatavimai
žemėssklypoesančioVilniausm.Miški
niųSodų1ojig.30sklypo (kad.Nr.
0101/0084:325),gretimosklypo(kad.Nr.
0101/0084:313)Vilniausm.Juodšiliųg.
savininkėM.A.Minėtosklyposavininkės
paveldėtojusarjųįgaliotusasmeniskvie
čiamedalyvautimatavimuose.Kadastri
niusmatavimusatliksmatininkasJaros
lavasBlževič,Kalvarijųg.149,Vilnius,el.
p.jaroslav.blazevic@gmail.comInforma
cijatel.86487566.

Šeštadienį vyks Lie tu vos fut bo-
lo A ly gos var žy bos. Su si tin ka Vil-
niaus „Ri te riai“ ir „Kau no Žal gi-
ris“. Rung ty nių LFF sta dio ne (Sta-
dio no g. 2) pra džia – 15val.
Lie tu vos fut bo lo pir mo sios ly gos 
rung ty nes Vil niaus „Žal gi ris B“ 
ir „Šiau liai B“ žais pirmadienį
18val.LFF sta dio ne.

Šeštadienį Vin gio par ko leng vo-
sios at le ti kos sta dio ne vyks 5 ki-
lo met rų bė gi mo var žy bos „Vil nius 
5000“. Da ly vaus ir pa sau lio re kor-
di nin kas Alek sand ras So ro ki nas 
bei vie nas grei čiau sių ša lies ma-
ra to ni nin kų Ig nas Bra se vi čius. 
Pra džia – 18val.
Lie tu vos krep ši nio ly gos pus fi na-
lio pir mo sios rung ty nės tarp Vil-
niaus „Ry to“ ir „Šiau lių“ eki pų bus 
žai džia mos trečiadienį „Jeep“ 
are no je (Ozo g. 14). Pra džia – 18
val.30min.

sporto gidas
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1

Jolanta Graudinyte

From: Jolanta Graudinyte <jolanta@ekokonsultacijos.lt>

Sent: antradienis 2022 m. gegužė 17 10:18

To: 'Vilnius'

Subject: Rastas

Attachments: Rastas_NVSCV_del parengtos ataskaitos-s0516.pdf

Laba diena, 

 

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 7.4 punktu, siunčiame Jums informaciją apie parengtą UAB 

„Humana LT“  drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo ir paruošimo naudoti pakartotinai, adresu: Kibirkšties g. 6, Vilnius 

PVSV ataskaitą ir pradėtas visuomenės informavimo procedūras. 

 

 

Prašome informuoti apie rašto gavimą. 

 

Pagarbiai, 

Jolanta Graudinytė 

 

 

Jolanta Graudinytė 
Aplinkos apsaugos specialistė 
UAB „Ekokonsultacijos“ 
J. Kubiliaus g. 6-5, 
LT-08234, Vilnius 
tel. 8 5 2745491 
mob.: 8 656 67290 
jolanta@ekokonsultacijos.lt 
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UAB EKOKONSULTACIJOS 
J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui 

 

 

2022-05-16 Nr. D-22-29 

 

 

 

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

UAB „Humana LT“, adresu Kibirkšties g. 6, Vilnius, vykdo drabužių ir tekstilės atliekų 

rūšiavimo ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Visa atliekų tvarkymo veikla vykdoma apie 

13804,68 kv. m ploto patalpose, esančiose gamybiniame pastate.   

  

Šiuo metu yra parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaita (toliau – Ataskaita). 

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308).  

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašu informuojame, kad yra parengta UAB „Humana LT“ PVSV Ataskaita dėl SAZ nustatymo.  

Ataskaita eksponuojama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijos 

patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius nuo 2022 m. gegužės 17 d. iki 2022 m. birželio 2 d. Su 

Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo – UAB „Ekokonsultacijos“ – buveinėje, 

adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/. 

 

Viešas visuomenės supažindinimas su parengta Ataskaita įvyks 2022 m. birželio 2 d. 17.30 

val. Trakų Vokės Bendruomenės namų patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Informacinio 

pranešimo kopija prie rašto pridedama. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Informacinis pranešimas (1 lapas). 

    

 

 

Direktorė              Lina Šleinotaitė-Kalėdė 

 
 

 

 
 

Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt 
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS 

SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ 

2022-05-17 

 

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Humana LT“ (įmonės kodas 304936925), 

Kibirkšties g. 6, Vilnius, tel. 8 5 264 1058, el. p. info@humana.lt.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB 

„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 27 45 491, el. p. 

info@ekokonsultacijos.lt.  

PŪV pavadinimas, vieta – drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimas ir paruošimas naudoti pakartotinai, 

adresu: Kibirkšties g. 6, Vilnius. 

PŪV aprašymas – įmonėje vykdoma drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimo bei paruošimo naudoti 

pakartotinai veikla.  

Ataskaita eksponuojama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijoje, adresu 

Žalioji a. 3, Vilnius, I-IV 7.30–16.30 val., V 7.30–15.15 val. (pietų pertrauka 11.30-12.15 val.) bei 

UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-

informavimas/, nuo 2022 m. gegužės 17 d. iki 2022 m. birželio 2 d. Su Ataskaita taip pat galima 

susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2022 m. birželio 2 d. 17.30 val. Trakų Vokės 

bendruomenės namų patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius.  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2022 m. birželio 2 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis 

į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 27 45 491, 

el. p. info@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: 8 

5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt 

Digitally signed by LINA
ŠLEINOTAITĖ-KALĖDĖ
Date: 2022-05-16 20:38:01
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UAB EKOKONSULTACIJOS 
J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Panerių seniūnijai 
 

2022-05-11 Nr. D-22-27 
 

 
 
DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO 
VIETOS SUDERINIMO  
 
 

UAB „Humana LT“, adresu Kibirkšties g. 6, Vilnius, vykdo drabužių ir tekstilės atliekų 
rūšiavimo ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą. Visa atliekų tvarkymo veikla vykdoma apie 
13804,68 kv. m ploto patalpose, esančiose gamybiniame pastate. 

 
Šiuo metu yra parengta UAB „Humana LT“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita). 
 
Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308). 
 
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, 12 punktu, „Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos 
(savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, 
administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra 
seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo 
metu“. 

 
Prašome Jūsų sutikimo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas 

vyktų Trakų Vokės bendruomenės namų patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius 2022 m. birželio 2 d. 
(ketvirtadienį), 17.30 val. 
 
 
 
Direktorė                                Lina Šleinotaitė-Kalėdė 
 
 
 
 
 
 
Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt  
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10 priedas Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija. 
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Susitikimo tikslas – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama 

Ataskaitos) pristatymas visuomenei. 
 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Drabužių ir tekstilės atliekų rūšiavimas ir paruošimas naudoti pakartotinai. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kibirkšties g. 6, Vilnius. 

 

Susirinkimo vieta – Trakų Vokės bendruomenės namų patalpos, adresu Žalioji a. 3, Vilnius. 

 

Susirinkimo data ir laikas – 2022 m. birželio 2 d. (ketvirtadienis),17.30 val. 

 
Susirinkimo pirmininkė – Inga Muliuolė, UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovė. 

 
Susirinkimo sekretorė  - Jolanta Graudinytė, UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė. 

 

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS 
 

Svarstomos Ataskaitos pavadinimas – DRABUŽIŲ IR TEKSTILĖS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR 

PARUOŠIMAS NAUDOTI PAKARTOTINAI 
 

Iki viešo parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradžios, Ataskaitos rengėja – UAB 

„Ekokonsultacijos“ – susirinkimo pirmininku paskyrė UAB „Ekokonsultacijos“ projektų vadovę Inga 

Muliuolę, o sekretore – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistę Jolantą Graudinytę. Į viešą 

Ataskaitos pristatymo susirinkimą atvyko planuojamos ūkinės veiklos organizatorius. 
 

Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta iš visuomenės pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu.  

 
Per valandą nuo skelbto viešo Ataskaitos pristatymo susirinkimo pradžios, t.y. iki 18.30 val. skelbime 

nurodytu adresu neatvyko nei vienas visuomenės atstovas. 

 

18.30 val. susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita procedūra 
yra atlikta, visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkinė veikla. Viešo visuomenės supažindinimo su 

Ataskaita susirinkimas baigiamas.  

 
 

Protokolas surašytas 2022 m. birželio 3 dieną.  

 
 

 
 

 

 

 

 
Susirinkimo pirmininkė __ Inga Muliuolė _________________ 

 

Susirinkimo sekretorė ____Jolanta Graudinytė __________________ 

(Vardas, pavardė, parašas) 

(Vardas, pavardė, parašas) 
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11 priedas 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 

2022-09-16 raštas Nr. 49SD-11043-(14.49.136 E.) „Dėl specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos nustatymo“ 
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

UAB „Humana“

El. p. info@humana.lt                                   Į

               ______________ Nr. _________________

           ______________ Nr. _________________ 

DĖL SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS NUSTATYMO 

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Vilniaus  miesto  skyrius

(toliau  –  Skyrius)  gavo  Jūsų  prašymą  išduoti  sutikimą  nustatyti  žemės  sklypui,  esančiam

Kibirkšties g. 6 (kadastro Nr. 0101/0076:164),  Vilniuje (toliau – Žemės sklypas), specialiąją

žemės  naudojimo sąlygą (komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zoną). 

Pažymėtina,  kad  pagal  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų

įstatymo  (toliau  –  Įstatymas),   7  straipsnio  1  dalį,  šiame įstatyme  nurodytos  teritorijos

nustatomos gavus į šias teritorijas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės

sklypo  savininko,  valstybinės  ar  savivaldybės  žemės  patikėtinio,  o  kai  žemės  sklypas

nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame įstatyme nurodytos

teritorijos (teritorijų) nustatymo (toliau – žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės

patikėtinio  sutikimas),  išskyrus  šio  straipsnio  3 dalyje  ir  šio  įstatymo  9  straipsnio  3  dalyje

nurodytus atvejus, kai šis sutikimas neprivalomas. O pagal Įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, Žemės

savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas laikytinas jo sutikimu dėl

šiame įstatyme nurodytos teritorijos įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo

turto registrą. 

Įstatymo  7  straipsnio  4  dalyje  nurodyta,  kad  Žemės  savininko,  valstybinės  ar

savivaldybės  žemės  patikėtinio  sutikime  dėl  šiame įstatyme  nurodytos  teritorijos  (teritorijų)

nustatymo turi būti aptarta šios teritorijos (teritorijų) dydis; nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų

žemės  naudojimūo  sąlygų  taikymo  nustatytose  šiame  įstatyme  nurodytose  teritorijose,
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atlyginimas.  Nuostolių  dydis  nustatomas  šalių  susitarimu,  išskyrus  šio  straipsnio  5  dalyje

nurodytus atvejus. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, kai žemės savininko, valstybinės

ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas, nors ir nėra privalomas, tačiau yra gaunamas, jame

nurodoma, kad nuostolių  dydis apskaičiuojamas ir  šie nuostoliai  atlyginami šio įstatymo 13

straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą informuojame, kad neprieštaraujame dėl

specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymo Žemės sklype. 

Kai bus pateikti  apskaičiuoti nuostoliai,  kurių atlyginimas turi būti aptartas Sutikime,

Skyrius priims sprendimą dėl Sutikimo išdavimo.

Skyriaus vedėjas                                                                                                    Mindaugas
Joteika
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