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ĮVADAS 
 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste – PŪV) organizatorius – UAB „ORION GLOBAL 

PET“.  

Planuojama ūkinė veikla (toliau tekste – PŪV) – polietilenteraftalato plastiko gamyba esamoje 

gamykloje, didinant esamas gamybos apimtis. Taip pat įmonė plėsdama savo veiklą planuoja 

medienos palečių smulkinimą ir panaudojimą įmonės energetinių poreikių tenkinimui (energijos 

gamyboje), įmonėje susidarančio plastiko atliekų smulkinimą ir grąžinimą į gamybinį procesą, 

biologiškai išvalyto dumblo deginimą biokuro katilinėje, pritaikius ją taip, kad atitiktų atliekų 

deginimo aplinkosauginius reikalavimus, t.y. atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavi-

muose nustatytas eksploatavimo sąlygas, išmetamųjų teršalų ribines vertes ir techninius reikala-

vimus. 

Kadangi šiuo metu vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2017-11-01 įsigaliojusios naujos redakcijos 

(Žin., 1996, Nr.82-1965, TAR, 2017, Nr. 11562 ) 1 priedo 6.1. punktą, planuojant pakeitimus, 

reiktų vadovautis Įstatymo 2 priedo 14 punktu, kuris nustato reikalavimą atlikti atranką dėl po-

veikio aplinkai vertinimo. Tačiau, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi, kuris nustato, 

kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo do-

kumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai ver-

tinimo procedūros, PŪV organizatorius nusprendė, pradėti poveikio aplinkai vertinimo (toliau 

tekste – PAV) procedūras.   

Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima šiuos etapus: 

 PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programos dokumentą, 

derinimas su PAV subjektais ( Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos centras, Klaipė-

dos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administ-

racija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis 

padalinys. PAV programą tvirtina atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra; 

 PAV ataskaitos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą ataskaitos dokumentą, 

viešas visuomenės supažindinimas su vertinimo teiginiais bei išvadomis, derinimas su 

PAV subjektais; 

 atsakingos institucijos sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie 

priimtą sprendimą. 

Poveikio aplinkai vertinimo programa parengta vadovaujantis 2005 gruodžio 23 d. LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-636 Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2010, Nr. 89-

4729) reikalavimais, kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais. 

Visuomenė apie PAV procesą bus informuojama ir supažindinta su programa vadovaujantis 

2017 m. spalio 31 d. LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 

17241). 

http://www.dge-group.lt/


6 
UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija 

Poveikio aplinkai vertinimo programa 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt   

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą taip pat paskelbta visuomenės 

informavimo priemonėse: vietiniame  (miesto laikraštyje „Klaipėda“, respublikiniame dienraš-

tyje "Lietuvos žinios", užsakovo interneto svetainėje: ogp.lt, Klaipėdos miesto savivaldybės 

skelbimų lentoje, Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje). Poveikio aplinkai vertini-

mo programa susipažinimui įkelta į UAB " DGE Baltic Soil and Environment" interneto svetai-

nę www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, bei planuojamos ūkinės veiklos organiza-

toriaus interneto svetainę ogp.lt. 

Poveikio aplinkai vertinimo programa teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei at-

sakingai institucijai Aplinkos apsaugos agentūrai. 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 
 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikta poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai 

vertinimo santrauka. 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1     Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai 

duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. 

paštas) 
 

UAB „ORION GLOBAL PET“ 

Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda 

Tel. +370 46 300 749 

Faks. +370 46 314 323 

El. p. info@lt.indorama.net 
Kontaktinis asmuo: Arūnas Jonuška, technikos vadovas 

Tel.: 8 686 67477, El. p.: arunas.jonuska@lt.indorama.net 
 

1.2      Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo 

kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, 

faksas, el. paštas) 
 

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ 

Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius  

Tel.: +370 5 264 4304 

El. p. info@dge.lt 
Kontaktinis asmuo: Živilė Kaminskienė, aplinkosaugos projektų vadovė 

Tel. +370 650 416 31, zka@dge.lt 
 

1.3 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas 
 

UAB „ORION GLOBAL PET“ polietilentereftalato (PET) plastiko gamybos komplekse, 

esančiame Metalo gatvėje, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, Klaipėdos 

pramoniniame rajone, pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, planuojama veiklos plėtra, didinant 

http://www.dge-group.lt/
http://www.dge.lt/
mailto:info@lt.indorama.net
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esamas gamybos apimtis, pastatant naujus įmonėje susidarančių atliekų tvarkymo įrenginius - 

medienos bei plastiko smulkinimo įrenginius, bei pritaikant esamą biokuro katilinę įmonėje 

susidarančio nuotekų dumblo deginimui. Didinant gamybos apimtis, technologinis procesas 

keičiamas nebus, atskiri įrenginiai bus modifikuojami arba pakeisti. Pagrindiniai įrenginiai 

nebus keičiami ir našumas bus pasiektas technologinio proceso parametrų optimizavimo dėka. 

Taip pat su veiklos plėtra susijusi ir sekančių statinių, patalpų, įrenginių 

rekonstrukcija/statyba/įrengimas: 

 Naujų dujų talpyklų statyba; 

 Naujo produkcijos siloso statyba; 

 Administracinio pastato patalpų praplėtimas; 

 Sandėlio patalpų rekonstrukcija; 

 Naujų produkcijos pakavimo mašinų įrengimas; 

 Naujo transporterio įrengimas; 

 Biologinių valymo įrenginių rekonstrukcija/statyba – numatoma pastatyti papildomą 

nuotekų valymo rezervuarą ir kompresorinę; 

 Kieto būvio polikondensacijos (SSP) sandėlio linijos modifikacija. 

UAB “ORION GLOBAL PET” veiklos pobūdis – PET granulių gamyba. PET granulės yra 

naudojamos plėvelės, butelių, skirtų geriamo, mineralizuoto, gazuoto vandens, maistinio 

aliejaus ir kitų skysčių pilstymui, gamybai. 

Greta PET plastiko gamybos komplekso LEZ teritorijoje įsikūrę daug pramonės įmonių, tokių, 

kaip žuvies perdirbimo, metalo, medienos, naftos produktų apdirbimo, automobilių 

elektronikos, logistikos, statybos, elektrinių ir optinių prietaisų gamybos, tekstilės ir lengvosios 

pramonės, maisto produktų pramoninių šaldytuvų, gyvulinių produktų perdirbimo ir kt. įmonių 

bei sandėlių.  

Artimiausi gyvenamieji namai nutolę nuo įmonės teritorijos ribos yra maždaug už 425 m į rytus, 

kitapus krašto kelio 141 ( Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) Budrikų kaime, Dvaro gatvėje. 

Atstumas nuo plastiko gamybos komplekso iki Kuršių marių sudaro apie 4,3 km. 

Įmonė planuoja įsigyti 1,3974 ha dydžio sklypą, besiribojantį ties įmonės šiaurės vakarine 

teritorijos dalimi ir Metalo gatve. Šiame sklype įmonė numato įrengti sunkiojo transporto 

stovėjimo aikštelę, produkcijos (didmaišiuose) sandėliavimo vietą, suskystintų gamtinių dujų 

išdujinimo stotį, mobilų tualetą ir dušą vairuotojams. 

Situacinė schema pateikiama 1 pav. 
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UAB „ORION GLOBAL PET“ teritorija 

 

UAB „ORION GLOBAL PET“ numatoma įsigyti teritorija 

 

Artimiausi gyvenamieji namai 

 

1 pav. Situacinė schema 

PET plastiko gamykla įsikūrusi palankioje infrastruktūros požiūriu vietoje, patogus susisiekimas 

autotransportu. Pagrindinis įvažiavimas į PET plastiko gamyklą yra iš Vilniaus plento per 

Metalo gatvę. Nagrinėjamoje teritorijoje yra elektros tiekimo linijos, elektros pastotė, 

vandentiekis, kanalizacija ir dujotiekis.  

1.4 Veiklos vykdymo etapai (statyba, eksploatacija, veiklos nutraukimas) jų 

terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas 
 

Planuojamos ūkinės veiklos plėtros etapai: 

 

 poveikio aplinkai vertinimo etapas - 2018 m.; 

 techninio projekto parengimas -2018- 2019 m.; 

 veiklos pradžia 2018-2020 m. 

 

UAB „Vingės 

  logistika“ 

UAB „Glassbel 

     Baltic“ 

UAB „PACK  

Klaipėda“ 

UAB „Espersen 

Lietuva“ 

UAB „Advanter 

Lietuva“ 

http://www.dge-group.lt/


9 
UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija 

Poveikio aplinkai vertinimo programa 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt   

 

Preliminarūs veiklos terminai: 

 

 PAV etapas - 9 mėn.; 

 techninis projektas - 6 mėn.; 

 veiklos pradžia - 15 mėn. 

Eksploatacijos laikas – nenustatomas. 

1.5 Duomenys apie gaminius, naudojamus energetinius išteklius 
 

1.1 lentelė. Duomenys apie gaminius, naudojamus energetinius išteklius  

Produkcija Energetinėms reikmėms naudojami ištekliai 

Pavadinimas 
Kiekis per           

metus 
Pavadinimas Kiekis per metus Šaltiniai 

PET plastikas 365 000 t Elektros energija 57 tūkst. MWh Klaipėdos elektros tinklai 

  Gamtinės dujos 3 mln. m3 Klaipėdos dujos 

  Biokuras 625 767 t Lietuvos tiekėjai 

  

1.6 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas 
 

UAB “Orion Global PET” polietilentereftalato (PET) plastiko gamykloje pagrindinių 

naudojamų žaliavų, cheminių medžiagų kiekiai pateikiami 1.2 lentelėje. PAV ataskaitoje bus 

pateikti visų naudojamų žaliavų kiekiai, jų saugojimo būdai, bei cheminių medžiagų saugos 

duomenų lapai. 

1.2 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus  
Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar prepa-

rato pavadinimas 

Kiekis per 

metus 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas* 

Kategorijos  

pavadinimas 

Pavojaus  

nuoroda 
Rizikos frazės 

Etilenglikolis 120 000 t Kenksminga Xn R22 

Dietilenglikolis 1 700 t Kenksminga Xn R22 

Tereftalio rūgštis  308 000 t - - - 

Izoftalio rūgštis 6 105 t - - - 

 

1.7 Duomenys apie objekto veiklos sąlygojamus aplinką veikiančius fizikinius ir 

biologinius teršalus 
 

UAB "ORION GLOBAL PET“ pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įmonės teritorijoje žaliavas 

atvežančios bei pagamintą produkciją išvežančios sunkiosios autotransporto priemonės, 

teritorijoje dirbantys autopakrautuvai, į teritoriją atvažiuojančios/išvažiuojančios lengvosios  

autotransporto priemonės, gamyklos įrenginiai (ventiliatoriai, katilinės). PAV ataskaitoje bus 

atliktas perspektyvinio dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio vertinimas. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 20011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 "Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin., 

2011, Nr. 75-3638, TAR, 2018, Nr. 2188) bus įvertinta:  

http://www.dge-group.lt/
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 UAB "ORION GLOBAL PET“ planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas triukšmas (sta-

cionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai); 

 Vilniaus plentu ir kitomis artimiausiomis gatvėmis pravažiuojančių autotransporto prie-

monių sukeliamas triukšmas, įvertinus planuojamą objekto transporto srautą jame; 

 reikalui esant, bus numatytos triukšmo sumažinimo priemonės. 

Esamo ir perspektyvinio triukšmo lygio skaičiavimai bus atlikti programa CadnaA. CadnaA 

vienas pažangiausių šiuo metu naudojamų triukšmo sklaidos modeliavimo paketų. Triukšmo 

sklaidos modelis leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirinkti vieno ar kelių tipų 

triukšmo šaltinius, įvertinti teritorijos reljefą, pastato aukštį, eismo intensyvumą, transporto 

priemonių greitį ir kitus parametrus. Programa suteikia galimybę apskaičiuoti triukšmo lygį 

šalia pastatų bei bet kuriame nagrinėjamos teritorijos taške. Žemėlapiuose skirtingas  triukšmo 

lygis vaizduojamas skirtingų spalvų izolinijomis. Skirtumas tarp izolinijų - 5 dBA. 

1.8 Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 
 

Veiklos plėtra planuojama jau veikiančioje įmonėje, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės 

veiklos vietai būtinas sąlygas, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos nesvarstomos ir 

PAV ataskaitoje nebus nagrinėjamos. 

PAV ataskaitoje bus vertinama ir lyginama  „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva. 

1.9 Numatomas prisijungimas prie esamų inžinerinių tinklų 
 

Įmonės teritorijoje yra visi reikiami inžineriniai tinklai – vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis, 

elektros tinklai, privažiavimo keliai.  

Gamykla vandeniu aprūpinama iš sužiedintų kvartalinių vandentiekio tinklų. Tuo tikslu nuo 

sužiedintų magistralinių miesto vandentiekio tinklų, praeinančių per LEZ teritoriją paklotos 

kvartalinės vandentiekio linijos iki PET plastiko gamyklos. 

Ant visų kvartalinių vandentiekio linijų įrengti požeminiai priešgaisriniai hidrantai 150-200 m 

atstumu vienas nuo kito. 

PET plastiko gamykloje susidaro buitinės, gamybinės bei paviršinės nuotekos ir pagal sutartis 

išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus ūkio ir paviršinių nuotekų tinklus. 

Buitinės nuotekos išleidžiamos be valymo į Klaipėdos miesto komunalinių nuotekų tinklus. 

Gamybinės nuotekos, išvalytos įmonės biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose iki leistinų 

normų, nuvedamos į Klaipėdos miesto nuotekų tinklus.  

Paviršinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos valymui į vietinius lietaus nuotekų valymo 

įrenginius, po to į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. Paviršines nuotekas nuo planuojamos 

įsigyti teritorijos numatoma valyti naujai planuojamoje įrengti naftos gaudyklėje ir išvalytas iki 

aplinkosauginių reikalavimų, nuvesti į esamus lietaus nuotekų tinklus. 

Gamtinėmis dujomis įmonė aprūpinama iš šalia LEZ teritorijos praeinančios dujotiekio 

magistralės, per nutiestą kvartalinį dujotiekio tinklą ties pravažiavimu į gamyklą.  
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Įmonės šilumos energijos gamybai eksploatuojamas biokuru kūrenamas 18 MW galingumo 

terminės alyvos šildymo katilas. Pagaminta šiluma tiekiama gamybos įrenginiams, pastatų 

šildymui, pakeičiant elektrinį ir dujinį šildymą. Katilinėje naudojamas kuras – biokuras 

(medienos drožlės, medienos dulkės, pjuvenos, medienos žievės mišinys), durpės. Terminės 

alyvos katilas pajungtas prie pirminės šilumos tiekimo sistemos, gali dirbti kartu su joje 

esančiais dujiniais katilais arba visai be jų. Įmonės energetiniams poreikiams tenkinti naudojami 

ir du po 9 MW galingumo „Bertrams" katilai, rezervinis trečias 9 MW katilas. 2,5 MW 

galingumo  „Wee Chieftrain" garo katilas naudojamas proceso paleidimo metu tiekti darbinį 

garą į ežektorinę sistemą vakuumui reaktoriuose sukurti, polimero valymo filtro kasečių 

valymui bei kai kurių talpų šildymui šaltuoju periodu. Visi katilai yra suprojektuoti taip, kad 

galėtų sudeginti atskyrimo kolonoje sulaikytus teršalus. 

Elektros energijos poreikiams tenkinti elektros energija tiekiama iš AB „LESTO“. 

 

2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

2.1 Technologinių procesų aprašymas 
 

UAB „ORION GLOBAL PET“ vykdoma veikla – PET plastiko gamyba. Planuojama ūkinė 

veikla – esamos veiklos plėtra, didinant metines gamybos apimtis nuo 255 000 t/m iki 365 000 

t/m, t.y. maždaug 30%, nekeičiant pagrindinio technologinio proceso. Gaminamos produkcijos 

padidėjimą planuojama pasiekti optimizavus technologinį procesą, pakeitus kai kuriuos 

pagalbinius įrenginius į našesnius. Modernizuojant gamybinį ūkį be pagrindinės veiklos 

gamybinių apimčių didinimo, planuojama tvarkyti įmonėje susidariusias atliekas, t.y. pastatyti 

medienos bei plastiko smulkinimo įrenginius.  

Medienos smulkinimo įrenginyje planuojama smulkinti medines paletes ir deginant gautas 

skiedras panaudoti šiluminės energijos gamybai. Numatomas smulkinamų palečių kiekis – 

211,2 t/m.  

 Plastiko smulkinimo įrenginyje planuojama smulkinti gamybos metu susidariusias plastiko 

atliekas, o susmulkintas – grąžinti į technologinį procesą. Numatoma smulkinti 100 t/m plastiko 

atliekų. 

Taip pat įmonė planuoja tvarkyti įmonės nuotekų valymo įrenginyje susidariusį dumblą, t.y. jį 

deginti esamoje biokuro katilinėje, pritaikius ją dumblo deginimui. Katilinė – bendro atliekų 

deginimo įrenginys atitiks nepavojingų atliekų deginimui nustatytus aplinkosauginius 

reikalavimus: eksploatavimo sąlygas, išmetamųjų teršalų koncentracijos ribines vertes ir 

techninius reikalavimus. Nuotekų dumblas bus deginamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 

2002 m. gruodžio  31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių 

reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290, TAR, 2017, Nr. 17921).  

Dėl planuojamo produkcijos padidėjimo, gamykloje numatomas papildomas statinių, patalpų, 

įrenginių įrengimas/rekonstrukcija/statyba: 

 naujų dujų talpyklų statyba; 

 naujo produkcijos siloso statyba; 
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 naujo transporterio įrengimas 

 administracinio pastato patalpų praplėtimas (numatomas praplėsti plotas - 110 m2); 

 sandėlio patalpų rekonstrukcija, gerinant socialines patalpas; 

 naujų produkcijos pakavimo mašinų įrengimas; 

 biologinių valymo įrenginių rekonstrukcija/statyba; 

 kieto būvio polikondensacijos (SSP) sandėlio linijos modifikacija. 

PET plastiko gamyba vykdoma dviem etapais:  

 pirmasis etapas – nepertraukiama polimerizacija; 

 antrasis etapas – kieto būvio polikondensacija.  

 

Pirmasis etapas - nepertraukiama polimerizacija (amorfinio PET gamybos procesas). 

 

Amorfinis polietilentereftalatas (PET) gaminamas iš šių pagrindinių žaliavų: tereftalio rūgšties 

(PTA) ir monoetilenglikolio (MEG). Su pagrindinėmis PTA ir MEG žaliavomis papildomai pri-

dedama izoftalio rūgšties (IPA) ir kitų priedų. 

Amorfinio PET gamyba vyksta 3 etapais: 

 žaliavų sumaišymas; 

 esterifikacija; 

 polimerizacija. 

Žaliavų sumaišymas. Tereftalio rūgštis ir monoetilenglikolis nustatytomis proporcijomis sumai-

šomi specialiame maišytuve, papildomai pridedamas reikiamas kiekis dietilenglikolio (DEG), 

izoftalio rūgšties ir kitų priedų. Sumaišytos žaliavos perpumpuojamos į pirmąjį esterifikacijos 

reaktorių. Išmetamosios dujos iš maišytuvo paduodamos į atskyrimo koloną išvalymui. 

Esterifikacija. Esterifikacija vykdoma dviejuose reaktoriuose sujungtuose tarpusavyje. Pirmasis 

reaktorius veikia padidinto atmosferinio slėgio sąlygomis, antrasis – normalaus atmosferinio 

slėgio sąlygomis. Šie reaktoriai šildomi atskirai aukštos temperatūros organinio šilumnešio 

(AOŠ) garais, pagamintais garintuve. 

Pirmajame reaktoriuje tereftalio rūgštis, monoetilenglikolis, dietilenglikolis ir izoftalio rūgštis 

reaguoja aukštos temperatūros (250-270C) ir slėgio (0-1,5 bar) sąlygomis. Taip susidaro esteri-

fikuotas produktas etilenteraftalio monomeras. Kaip pagalbinis reakcijos produktas susidaro 

vanduo.  

Vandens garai kartu su MEG garais išgaruoja pro reaktoriaus viršų. Vandens garai nuo MEG 

garų atskiriami distiliavimo kolonoje. Monoetilenglikolis surenkamas proceso kolonos apačioje 

ir pakartotinai perdirbus grąžinamas į procesą. Vandens garai kartu su nedideliu kiekiu acetal-

dehidų, dioksinų, monoetilenglikolio išsiskiriantys per distiliavimo kolonos viršų naudojami 

naudojami technologinėms reikmėms polimerizacijos reaktoriuose bei patalpoms šildyti ir po to 

tiekiami valyti į atskyrimo koloną. 
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Antrajame reaktoriuje esterifikacijos procesas baigiasi, tai yra čia vyksta tolimesnė vandens ge-

neracija ir MEG atskyrimas. Šis reaktorius sudarytas iš sumaišytų ir pašildytų garų kaskadų. 

Atskirti vandens ir MEG garai kondensuojasi kondensatoriuje ir grąžinami į distiliavimo kolo-

ną. 

Polimerizacija. Procesas vykdomas dviejuose nuosekliai sujungtuose reaktoriuose. Monomerui, 

pagamintam esterifikacijos etape, reaguojant vakuumo bei aukštos temperatūros (270-285C) 

sąlygomis ir katalizatoriaus pagalba pagaminamas polimeras, tai yra polietilentereftalatas. Re-

akcija vykta palaipsniui, jos metu polimero klampumas didėja. Šalutinis reakcijos produktas yra 

monoetilenglikolis, kurio garai kondensuojami ir surenkami. Nesikondensuojantys monoeti-

lenglikolio garai nukreipiami į išmetimo sistemą. Garai, kurie lieka po išmetimo sistemos nesu-

sikondensavę, patenka į atskyrimo koloną valymui. Pagamintas PET plastikas pumpuojamas, 

filtruojamas ir išspaudžiamas per angas, formuojant polimero gijas (pluoštą). Šios gijos atauši-

namos vandeniu ir supjaustomos į granules. Vanduo nuo granulių atskiriamas ir sausos granulės 

transportuojamos į saugojimo bokštą. 

Pagalbinės sistemos: priedų paruošimas, filtrų valymas, šilumokaičiai, atskyrimo kolona, nuo-

tėkų valymo įrenginiai. 

Priedų paruošimas. Visi priedai, naudojami PET gamybai, ruošiami atskirose talpose, kuriose 

sumontuoti  maišytuvai. Priedai maišomi su etilenglikoliu. Priedams ištirpinti reikalinga aukš-

tesnė temperatūra. Paruošti tirpalai atšaldomi ir transportuojami į saugojimo talpas, o taip pat 

filtruojami uždaroje recirkuliacinėje sistemoje, iš kurios atitinkamais kiekiais tiekiami į gamy-

bos procesą. Išmetamosios dujos iš priedų paruošimo sistemos nukreipiamos į atskyrimo koloną 

valymui. 

Filtrų valymas. Filtrai, naudojami polimerų valymui, turi būti reguliariai keičiami. Polimero filt-

ravimo įrenginio filtrų kasetės keičiamos kas 1,0-2,0 mėn., priklausomai nuo apkrovos.  

Filtrų kasetės siunčiamos valymui ir paruošiamos pakartotiniam naudojimui pasirinktoje rango-

vo organizacijoje. Filtrų valymo patalpoje filtrai naudojami technologiniame procese yra valomi 

aukšto slėgio vandens įrenginio pagalba. Nuoplovos yra išleidžiamos į įmonės biologinius van-

dens valymo įrenginius. 

Šilumokaičiai. Šiluma, reikalinga procesui, pagaminama šilumokaičiuose (AOŠ).  

Atskyrimo kolona. Esterinimo bei polimerizacijos proceso gamybinės nuotekos iš atskyrimo ko-

lonos apatinės dalies patenka į kaupimo talpyklas, iš kurių spaudimine linija į nuotekų valymo 

įrenginius. Užterštas oras iš talpyklų grąžinamas į koloną. Lakieji junginiai iš kolonos viršaus 

per šilumokaitį nukreipiami sudeginti.  

Antrasis etapas – kieto būvio polikondensacija (kieto būvio PET plastiko gamyba). 

 

SSP (Solid State Polycondensation) – kieto būvio polikondensacijos procesas reikalingas amor-

finio PET klampumui padidinti, šalutinių produktų kiekiui produkte sumažinti tam, kad paga-

mintas produktas būtų aukštos kokybės butelių gamybai tinkančiu plastiku. 

Pagrindiniai SSP proceso etapai: 

 kristalizacija ir atkaitinimas ore arba azote; 
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 SSP reakcija (polikondensacija) azoto terpėje; 

 polimero aušinimas ore; 

 azoto gryninimo sistema. 

Kristalizacija ir atkaitinimas. Kristalizavimas vyksta įrenginyje oro arba azoto terpėje aukštoje 

temperatūroje (180C). Dalis azoto dujų pro rotacinį vožtuvą patenka į aplinkos orą. Sumažėjęs 

azoto kiekis papildomas toje pačioje sekcijoje išvalytomis dujomis. Kristalizavimo procese su-

sidarančios PET dulkės valomos ciklone ir papildomame filtre uždaroje sistemoje be išmetimų į 

aplinkos orą. Pašildytuve vykdomas PET pašildymas temperatūroje (200-230C). Proceso azo-

tas cirkuliuoja atskiroje atšakoje ir valomas azoto valymo sekcijoje. 

Polikondensacija. Kieto būvio polikondensacijos reakcija vykdoma azoto terpėje, truputį suma-

žinus temperatūrą (210-215C). Reakcijoje susidarančios organinės medžiagos oksiduojamos 

platinos katalizatoriuje. Proceso azotas cirkuliuoja atskiroje atšakoje ir yra  valomas azoto va-

lymo sekcijoje. 

Polimero aušinimas.  Polimeras aušinamas oru. PET granulės ataušinamos iki temperatūros že-

mesnės nei 60C. PET dulkės iš aušintuvės sugaudomos ciklone ir gražinamos į žaliavų sumai-

šymą. 

Azoto gryninimas. Proceso azotas iš atkaitinimo ir reakcijos procesų turi savyje pašalinių pro-

duktų, tokių kaip acetaldehidas, etilenglikolis, oligomerai, dulkės ir vanduo. Šios dujos cirku-

liuoja ir gryninamos 3 etapais: filtracija, katalitinis sudeginimas, sausinimas. Visi šalutiniai pro-

duktai sudeginami į CO2 ir vandenį.  

2.2 Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas 

pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius 

prieinamus gamybos būdus 
 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus detaliau aprašyta technologija ir technologinė į-

ranga, palyginta ir įvertinta pagal šios veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atve-

jus ir geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) Europos Sąjungoje, kurie nurodyti BREF 

WI (Informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus polimerų gamyboje) 

ES GPGB informaciniuose dokumentuose.  

3. ATLIEKOS 

Šiuo metu įmonėje PET plastiko gamybos metu susidaro PET atliekos – plastiko luitai ir gaba-

liukai, PET oligomeras, PET dulkės. PET atliekos pašalinamos iš įvairių filtrų, išilginių separa-

torių, granuliavimo sistemų bei vandens filtrų. Šios atliekos parduodamos perdirbimui. PET oli-

gomeras susidaro polikondensacijos metu. Dalis jo pakartotinai panaudojama, o dalis išvežama į 

šias atliekas tvarkančias įmones. PET plastiko gamybos metu išsiskiria PET dulkės, kurios su-

renkamos ir gražinamos perdirbimui. Taip pat atliekos susidaro katilų eksploatacijos metu, ga-

myklos įrenginių priežiūros metu, lietaus ir biologinio valymo įrenginių eksploatavimo metu, 

žaliavų išpakavimo atliekos, laboratorijos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos priežiūros 

atliekos, buitinės atliekos.  
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Plečiant veiklą, padidės susidarančių atliekų kiekis, statybos/rekonstrukcijos metu susidarys sta-

tybinės ir griovimo atliekos.  

Gamyklos rekonstrukcijos/statybos darbai bus organizuojami taip, kad susidarytų kuo mažiau 

atliekų, t.y. tinkamos naudoti vietoje atliekos bus panaudojamos teritorijos tvarkymui. Planuo-

jama įmonėje susidarantį gamybinių nuotekų dumblą panaudoti energijos gamybai, pritaikant 

esamą kieto kuro katilą šių atliekų deginimui. Susidariusios atliekos iki jų išvežimo ar panaudo-

jimo bus kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose uždarose tal-

pyklose. Netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos bus priduodamos šias atliekas tvarkančioms 

įmonėms.  Susidarę statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarky-

mo taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403, TAR, 2016, Nr. 14402) reikalavimais. 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos gamyklos plėtros metu bus rūšiuojamos ir 

tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1997, Nr. 63-2065, 

TAR, 2018, Nr. 57) reikalavimais.  

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus pateikta informacija apie susidarysiančias atliekas, 

bus pateikti susidarančių atliekų kiekiai, nurodyti jų tvarkymo būdai. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS 

POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR 

POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

4.1 Vanduo 

4.1.1. Vietovės hidrologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

LEZ teritorijoje vyrauja moreninių nuogulų vandeningas horizontas. Vandeningas horizontas 

slūgso 3-5 m gylyje, vyrauja velėniniai glėjiški dirvožemiai. Greta teritorijos yra melioracijos 

griovių sistema, į kurią įeina sureguliuotas Kretainio upelis. Kadangi paviršinės nuotekos iš ga-

myklos teritorijos nuvedamos į miesto paviršinių nuotekų tinklus, prieš tai jas išvalius įmonės 

vietiniuose lietaus valymo įrenginiuose, poveikio paviršiniams vandenims nebus ir PAV atas-

kaitoje šis aspektas nebus nagrinėjamas. 

PAV ataskaitoje bus pateikta: 

 informacija apie vietovės hidrogeologines sąlygas: pagrindiniai duomenys apie 

gruntinius vandenis.  

 pagrindiniai duomenys apie požeminio vandens telkinius: vandeningieji sluoksniai, jų 

slūgsojimo gylis, našumas, vandenviečių AZ dydis ir kt. 

 informacija apie požeminio vandens jautrumą planuojamai ūkinei veiklai. 

 informacija apie vandens tiekimo šaltinius. 

4.1.2. Vandens poreikiai 

Geriamas vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms iš miesto vandentiekio tink-

lų. Technologinio proceso metu vanduo naudojamas garo gamybai, šaldymo bokštų vandens 
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papildymui, filtrų valymui bei PET gijų aušinimui. Plečiant veiklą, planuojamas suvartojamo 

vandens padidėjimas. 

PAV ataskaitoje bus nurodyti vandens kiekiai, išskiriant vandens sunaudojimą darbuotojų buitinėms ir 

technologinėms reikmėms. 

4.1.3. Nuotekų tvarkymas 

PET plastiko gamykloje susidaro buitinės, gamybinės, bei paviršinės nuotekos ir pagal sutartis 

išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus ūkio ir paviršinių nuotekų tinklus. 

 

Buitinės nuotekos išleidžiamos be valymo į Klaipėdos miesto komunalinių nuotekų tinklus. 

Gamybinės nuotekos po pirminio biologinio valymo, bei nevalytos buitinės nuotekos nukreiptos 

į miesto kanalizacijos tinklus, kuriais patenka į nuotekų valyklą, eksploatuojamą AB „Klaipėdos 

vanduo“. 

Paviršinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos valymui į vietinius lietaus nuotekų valymo 

įrenginius, po to į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. 

Po veiklos plėtros, padidės susidarančių gamybinių nuotekų kiekis. Praplėtus teritoriją, padidės 

ir paviršinių nuotekų kiekis. Paviršines nuotekas nuo planuojamos įsigyti teritorijos numatoma 

valyti naujai planuojamoje įrengti naftos gaudyklėje ir išvalytas iki aplinkosauginių 

reikalavimų, nuvesti į esamus lietaus nuotekų tinklus. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija ir išnagrinėta: 

 susidarančių nuotekų (buitinių, technologinių ir paviršinių) kiekiai ir jų užterštumas; 

 nuotekų tvarkymo būdai vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2006, Nr. 

59-2103; TAR, 2015, Nr. 74) bei Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2007, 

Nr.42-1594, TAR, 2018, Nr. 4326); 

 nuotekų surinkimo sistemos, sąlygos bei reikalavimai nuotekoms išleisti; 

 informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą, į kurį planuojama išleisti nuotekas, 

techninės sąlygos nuotekoms išleisti. 

4.1.4. Galimas poveikis 

Teršiančių medžiagų patekimas į vandens telkinius yra negalimas, nes artimiausias vandens 

telkinys Kuršių marios yra už 4,3 kilometrų nuo PET gamyklos. PET plastiko gamybai skirtos 

žaliavos nėra pavojingos saugojant, be to jos sandėliuojamos taip, kad į aplinką nepatektų. 

Gaunama produkcija yra nepavojinga. Dėl kieto jos būvio išsibarsčiusi produkcija gali būti 

lengvai surinkta ir panaudota. 

Veiklos plėtra paviršiniams ir požeminiams vandenims įtakos neturės. 

PAV ataskaitoje poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims nebus vertinamas.  
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4.1.5. Poveikio sumažinimo priemonės 

Poveikio paviršiniams bei požeminiams vandenims PET plastiko gamykla neturi ir neturės po 

veiklos plėtros, todėl poveikio mažinimo priemonės neplanuojamos. 

4.2 Aplinkos oras 

4.2.1. Informacija apie vietovę 

Vyraujantys vėjai Klaipėdoje – pietryčių ir vakarų, kurių pasikartojimas atitinkamai sudaro 18 

 ir 20 . Vyraujantys vėjai aplinkos oro teršalus neša šiaurės vakarų ir rytų kryptimi. Šis 

aspektas svarbus veiklos taršos sklaidos požiūriu. Vertinant PET plastiko gamybos metu 

susidariusių teršalų poveikį aplinkos oro užterštumui iš AM Klaipėdos regiono aplinkos 

apsaugos departamento bus gautos foninės teršalų koncentracijos bei aprašytos klimato sąlygos. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie vietovės meteorologines sąlygas, duomenys apie oro tem-

peratūrą, kritulius, vyraujančius vėjus. 

4.2.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

PET plastiko gamyklos veikla vykdoma pramoniniame Klaipėdos rajone. Artimiausi 

gyvenamieji namai yra maždaug už 425 m nuo įmonės sklypo ribos. Pagrindinis aplinkos oro 

taršos šaltinis yra biokuro deginimo įrenginys, šildantis AOŠ. Kaip atsarginiai šilumos šaltiniai 

naudojami dujų katilai. Taip pat jie naudojami kaip lakių organinių technologinio proceso metu 

susidarančių junginių sudeginimo įrenginiai. Taip pat į aplinkos orą teršalai išmetami polimero 

aušinimo metu, žaliavų ir produkcijos saugojimo metu, filtrų valymo metu, kristalizavimo metu. 

Plečiant veiklą, planuojamas esamų taršos šaltinių išmetimų padidėjimas. 

Po veiklos plėtros atsiras nauji aplinkos oro taršos šaltiniai. PAV ataskaitoje bus pateikti visi 

esami ir naujai planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai. 

PAV ataskaitoje bus pateikta: 

 stacionarių organizuotų bei neorganizuotų taršos šaltinių charakteristikos; 

 iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekio skaičiavimai, 

skaičiavimams naudotų koeficientų bei kitų charakteristikų reikšmės;  

 įvertinta tarša iš mobilių šaltinių (pateiktos jų charakteristikos ir jų išmetamų teršalų 

(kuro degimo produktų) kiekio skaičiavimai; 

4.2.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė 

PAV ataskaitoje bus įvertintas išsiskiriančių į aplinkos orą teršalų galimas poveikis aplinkos oro užterš-

tumui ir pateikti: 

 pirminiai duomenys išmetamų teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti; 

  oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai, jų analizė; 
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 skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga; 

 foniniai aplinkos užterštumo duomenys. 

Aplinkos oro teršalų sklaida bus skaičiuojama programa AERMOD, kuri taikoma oro kokybei kontro-

liuoti ir skirta taškiniams, ploto ir tūrio šaltiniams modeliuoti. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio 

sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o 

tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, 

reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD 

algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip 

pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams 

įvertinti. ISC-AERMOD View yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų 

vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.  

Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos bus lyginamos su teršalų ribinėmis vertėmis, nustatytomis 

2007 m. birželio 11 d. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-

469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir ter-

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

užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627, 2008, Nr. 70-2688) bei  2001 m. gruodžio 11 

d. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu  Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro už-

terštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827, TAR, 2017, Nr. 12015) 

PAV ataskaitoje bus įvertinti planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiami kvapai ir jų įtaka 

gyvenamosios aplinkos orui vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. V-885 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gy-

venamosios aplinkos ore" (Žin., 2010, Nr. 120-6148, TAR, 2016, Nr. 5756).  

4.2.4. Poveikio sumažinimo priemonės 

PAV ataskaitoje, esant taršos mažinimo priemonių diegimo poreikiui, bus pateikta: 

 Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetimo parametrų 

gerinimo) techniniai sprendiniai bei galimi jų variantai; 

 Informacija apie galimas poveikio aplinkos oro kokybei mažinimo priemones, išmetamų 

teršalų mažinimo efektyvumą; 

 Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų, įvertinus foninį aplinkos oro 

užterštumą, nustatymo. 

4.2.5. Sanitarinės apsaugos zona 

PET plastiko gamyklai pagal 2004 m. rugpjūčio 19 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo 

Nr. V586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 

2004, Nr. 134-4878, TAR, 2016, Nr. 10732) 12.6 punktą, reglamentuojama 500 m normatyvinė 

sanitarinė apsaugos zona.  

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus išnagrinėtas įmonės veiklos (po plėtros) poveikis 

aplinkos oro kokybei, bei artimiausiai gyvenamajai aplinkai.  
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Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris bus poveikio aplinkai vertinimo 

proceso dalis, bus nustatytos SAZ ribos.  

4.3 Dirvožemis 

4.3.1. Dirvožemio charakteristika, cheminė būklė 

LEZ teritorija yra molingoje moreninėje Vakarų Žemaičių lygumoje. Čia vyrauja velėniniai 

glėjiški dirvožemiai. Dirvožemio mechaninė sudėtis – lengvas priemolis. 

PAV ataskaitoje bus pateikta vietovėje vyraujančių dirvožemių charakteristika, tipai, sudėtis. 

4.3.2. Galimas poveikis 

PET plastiko gamykla įrengta taip, kad nebūtų jokios galimybės teršti dirvožemį. Planuojamos 

veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos nebus. 

4.3.3. Poveikio sumažinimo priemonės 

PAV ataskaitoje bus išnagrinėtas galimas planuojamos veiklos poveikis dirvožemiui remiantis LR Aplin-

kos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 patvirtintomis "Planuojamos ūkinės veiklos galimų 

avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02" (Žin., 2002, Nr. 61-297). Reikalui esant bus numa-

tytos poveikio mažinimo priemonės. 

4.4 Žemės gelmės 

Tiesioginio poveikio žemės gelmių komponentams planuojama ūkinė veikla nesukels.  

PAV ataskaitoje bus pateikta vietovės žemės gelmių sandaros charakteristika, inžinerinės –geologinės 

sąlygos. Reikalui esant bus numatytos poveikio mažinimo priemonės. 

4.5 Biologinė įvairovė 

Teritorija, kurioje įsikūrusi įmonė ir planuojama veiklos plėtra, yra skurdi biologinės įvairovės 

požiūriu. Nagrinėjamoje bei aplinkinėse miesto teritorijose nėra valstybinių parkų, gamtinių 

draustinių teritorijų bei „Natura 2000“ teritorijų. 

Artimiausios "Natura 2000" teritorijos – buveinių apsaugai svarbi teritorija – Kuršių nerija 

(LTNER0005) ir  paukščių apsaugai svarbi teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas 

(LTKLAB001) – nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 4,6 km atstumu vakarų kryptimi. Vado-

vaujantis Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Vietovių, atitinkan-

čių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Eu-

ropos Komisijai” (Žin., 2009, Nr.51-2039,TAR, 2016, Nr. 23332), Kuršių nerijoje išskirti natū-

ralių buveinių tipai: užuomazginės pustomos kopos, Baltosios kopos, Pilkosios kopos, kopų 

varnauogynai, Kopų gluosnynai, medžiais apaugusios pajūrio kopos, drėgnos tarpkopės, pajūrio 

smėlynų tyruliai, bei saugomos rūšys - didysis auksinukas, pajūrinė linažolė, perpelė. Paukščių 

apsaugai skirtos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas - jūrinių erelių (Haliaeetus 

albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris), migruojančių ma-

žųjų kirų (Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių mariose ir 
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Baltijos jūroje, žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų 

Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai. 

PAV ataskaitoje planuojamos veiklos poveikis biologinei įvairovei nebus nagrinėjamas, nes biologinei 

įvairovei svarbios teritorijos nuo UAB "ORION GLOBAL PET" gamyklos nutolusios dideliu atstumu, 

esama ir plečiama ūkinė veikla neįtakoja saugomų gamtos vertybių būklės, negali iššaukti buveinių po-

kyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi vietų, populiacijų gausos sumažėjimo. 

4.6 Kraštovaizdis 

PET plastiko gamykla įsikūrusi Klaipėdos LEZ teritorijoje. Miesto bendrajame plane ši teritori-

ja priskirta pramonės ir sandėliavimo funkcinio prioriteto zonai. 

Remiantis Klaipėdos m. mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo, bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio specialiuoju planu, teritorija priskirta specia-

lizuotai urbanizuojamai zonai (T7). Rytinė įmonės teritorijos dalis ribojasi su atskirųjų želdynų, 

priskiriamų vietiniams miesto želdynams, teritorija. 

PAV ataskaitoje planuojamos veiklos poveikis kraštovaizdžiui nebus nagrinėjamas, nes įmonės teritorija 

į saugomų teritorijų zonas nepatenka. 

4.7 Socialinė ekonominė aplinka 

PAV ataskaitoje ir jos sudedamojoje dalyje Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje bus pa-

teikta: 

 Informacija apie verslo aplinką Klaipėdos LEZ teritorijoje: darbo vietas, investicijas, jų 

įtaką miesto ir valstybės ekonomikai; 

 planuojamos veiklos poveikis kitiems ūkio sektoriams: pramonei, transportui; 

 informacija apie planuojamos ūkinės veiklos įtaką aplinkinių miesto gyvenamųjų zonų 

aplinkos kokybei; 

 galimo visuomenės nepasitenkinimo planuojama ūkine veikla bei galimų konfliktų 

analizė, reikalui esant numatytos poveikį socialinei-ekonominei aplinkai mažinančios 

priemonės. 

4.8 Etninės-kultūrinės sąlygos, kultūros paveldas 

Arčiausiai nuo  UAB “ORION GLOBAL PET” PET plastiko gamyklos nutolę kultūros paveldo 

objektai:  

 1,12 km į pietvakarius yra Lypkių geležinkelio pralaida (unikalus kodas 35592); 

 1,26 km į šiaurės rytus yra Klaipėdos radijo stoties pastatas (unikalus kodas 42034); 

 1,32 km į šiaurės vakarus yra Sudmantų kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Maro 

kapeliais (unikalus kodas 22063) 

 1,37 km į pietryčius yra Švepelių kaimo senosios kapinės (unikalus kodas 24360). 
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UAB “ORION GLOBAL PET” PET plastiko gamyklos teritorijoje ir jos sanitarinės apsaugos 

zonos ribose kultūros paveldo objektų nėra, todėl ši dalis PAV ataskaitoje nebus nagrinėjama.  

4.9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas bus sudedamoji PAV ataskaitos dalis (II dalis). PAV ataskai-

tos I-oje dalyje bus pateikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos santrauka ir išvados bei 

priemonės nustatytam neigiamam poveikiui išvengti ar sumažinti. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita bus parengta pagal LR sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. V-491 Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 106-3947, TAR, 2016, Nr. 1346) vertinimui pateiktą informacijos turinį. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje bus įvertinta: 

 visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir rizikos grupės; 

 fizikinių, cheminių, psichogeninių ir kitų veiksnių poveikis visuomenės sveikatai; 

 galimas poveikis visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos metu susidarančių atliekų 

tvarkymo, taršos įtakos paviršinių, požeminių vandenų ir dirvožemio cheminiam užterštumui. 

PVSV ataskaitoje bus išnagrinėta esama visuomenės sveikatos būklė, pateiktas poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodų aprašymas, rekomenduota sanitarinė apsaugos zona, pagrįsta fizikinės ir 

cheminės taršos, bei kvapų sklaidos skaičiavimais. 

Sanitarinės apsaugos zona bus nustatyta pagal akustinio triukšmo, teršalų bei kvapų sklaidos skaičiavi-

mo rezultatus, vadovaujantis šiais teisės aktais: 

 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (TAR, 2018-02-13, Nr.2018-02188); 

 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore" (Žin. 2010, Nr. 120-6148, i. k. 1102250ISAK000V-885). 

5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Planuojama veikla tarpvalstybinio poveikio nedarys. 

6.   ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

Veiklos plėtra planuojama jau veikiančioje įmonėje, vieta tenkina visas planuojamos ūkinės 

veiklos vietai būtinas sąlygas, todėl kitos alternatyvios PŪV vystymo vietos nesvarstomos ir 

PAV ataskaitoje nagrinėjamos nebus. 

PAV ataskaitoje bus vertinama ir lyginama  „0“ arba PŪV nevykdymo alternatyva. 
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7.  MONITORINGAS 

PAV ataskaitoje bus analizuojamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos komponentams ir aplinkos monito-

ringo vykdymo sąlygos, vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka.  

PAV ataskaitoje vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 "Dėl 

ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 113-4831; TAR, 2018, Nr. 

3345), bus plačiau išnagrinėtas monitoringo poreikis, kuris apims: 

 taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringą; 

 poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą, t.y. poveikio aplinkos oro kokybei,  

monitoringą. 

8.  EKSTREMALIOS SITUACIJOS 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu 

Nr. 367 patvirtintomis planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R 

41-02 (Žin., 2002, Nr. 61-297) bus išnagrinėta:  

 planuojamos veiklos rizika saugos požiūriu;  

 galimos avarinės situacijos; 

 maksimalūs galimų avarijų padariniai dirbantiesiems objekte bei žmonėms gyvenantiems ir 

dirbantiems šalia įmonės; 

 prevencinės, kontrolės ir avarijų išvengimo priemonės. 

9.  VISUOMENĖS DALYVAVIMAS 

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti-

nimo procese bus vykdomas vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti-

nimo tvarkos aprašu (TAR, 2017, Nr. 17241). 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo UAB „ORION GLOBAL PET“ gamyklos plėtros po-

veikio aplinkai vertinimo procese procedūros: 

I etapas. Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

programą.  

Apie parengtą PAV programą nustatyta tvarka pranešta visuomenei visuomenės informavimo 

priemonėse: Klaipėdos miesto laikraštyje "Klaipėda", respublikiniame dienraštyje "Lietuvos 

žinios", užsakovo interneto svetainėje: ogp.lt ir Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje. 

Poveikio aplinkai vertinimo programa susipažinimui įkelta į UAB " DGE Baltic Soil and Envi-

ronment" interneto svetainę www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas, bei planuojamos 

ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainę ogp.lt. 

Apie parengtą programą raštu informuota atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra. 

Atsakinga institucija gautą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą paskelbė savo tinklalapyje.  

http://www.dge-group.lt/
http://www.dge.lt/
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II etapas. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta planuojamos ūkinės veiklos PAV 

ataskaita.  

Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų 

iki viešo susirinkimo, bus pranešta aukščiau nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.  

Visuomenė iki susitikimo ar jo metu galės pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV 

ataskaitos klausimais. Ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas pasiūlymus 

registruos bei parengs argumentuotą visuomenės pasiūlymų įvertinimą. 

Suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti ūkinės 

veiklos organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui pastabas ir pasiūlymus dėl poveikio aplinkai 

vertinimo. 

Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą per 3 darbo dienas paskelbs pranešimą savo 

internetinėje svetainėje. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo 

paskelbimo turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo klausimais atsakingai institucijai.  

III etapas. Informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos. 

Aplinkos apsaugos agentūra, priėmusi sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai, per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos savo interneto svetainėje paskelbs 

sprendimą, PAV dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai, ir pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. 

Suinteresuota visuomenė susipažinti su sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai ir su juo susijusia informacija galės aplinkos apsaugos agentūros buveinėje darbo laiku. 
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