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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
Projektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno

III sekcija), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas
Pavadinimas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo užstatymo intensyvumas
3. sklypo užstatymo tankis
II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendras plotas.*
3. Pastato naudingas plotas. *
4. Pastato tūris.*
5. Aukštų skaičius.*
6. Pastato aukštis. *
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:
7.1. 1 kambario
7.2. 2 ir daugiau kambarių.
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):
1.1. kategorija
1.2. ilgis*
1.3. važiuojamosios dalies plotis
1.4. eismo juostų skaičius
1.5. eismo juostos plotis
1.6. apsaugos zonos plotis
2. Geležinkeliai:
2.1. kategorija
2.2. ilgis*
2.3. apsaugos zonos plotis
3. Keliai (gatvės): vietinis aptarnavimo kelias
3.1. kategorija
3.2. ilgis*
3.3. važiuojamosios dalies plotis
3.4. eismo juostų skaičius
3.5. eismo juostos plotis
IV. INŽINERINIAI TINKLAI
Nuotekų (filtrato) tinklai
4. inžinerinių tinklų ilgis*

4.1 Nuotekų (filtrato) tinklai (Ø 200)
4.2. Nuotekų (filtrato) tinklai (Ø 140)

Mato
vienetas
m2
%
%

Kiekis

210355
11
11

m2
m2
m³
vnt.
m
vnt.
vnt.
vnt.

km
m
vnt.
m
m

km
m

km
m
m
m

IIIv
0,541
4,5
1
4,5

m
m

133,0
431,0

mm
mm

200
140

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

5.1 Nuotekų (filtrato) tinklai
5.2. Nuotekų (filtrato) tinklai

Pastabos

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

Drenažo (filtrato tinklai)
6. inžinerinių tinklų ilgis*

6.1. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai (Ø 200)
6.2. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai (Ø 160)
6.3. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai (Ø 110)

m
m
m

170
255,0
1470,0

7.1. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai
7.2. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai
7.3. Drenažo (filtrato)surinkimo tinklai
V. KITI STATINIAI

mm
mm
mm

200
160
110

1. Sąvartyno III sekcijos plotas
2. Vielos tinklo tvora, H=2,0 m su spygliuota viela

ha
m

3,3

7. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)

Teritorija
aptverta

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti
neesminių nukrypimų.
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Valdemaras Čekatauskas; Kv. atestato Nr.A1918
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS:
Kitos paskirties inžinerinio statinio (Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno III
sekcija), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen.,Klaipėdos r. sav. statybos projektas
STATYTOJAS:
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 163743744
Liepų g. 15, LT-92138, Klaipėda el.p. kratc@kratc.lt, tel. +370 46300106
PROJEKTUOTOJAS:
UAB “Krašto projektai ir partneriai”, įmonės kodas 124663332
Konstitucijos per. 23-415, LT-08105 Vilnius, el.p. info@kpp.lt tel. +370 52721073
PROJEKTAVIMO STADIJA IR ETAPAI:

Rengiamas techninis projektas
STATYBOS RŪŠIS:

Nauja statyba.
REIKALAVIMAI PROJEKTO EKSPERTIZEI:

Projekto ekspertizė privaloma – ypatingasis statinys
STATYBOS VIETA:

Žemės sklype, kad. Nr. 5544/0007:373, Lėbartų k.v., Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų
sen.,Klaipėdos r. sav.
STATINIO PASKIRTIS:

Kitos paskirties inžineriniai statiniai
STATINIO KATEGORIJA:

Ypatingasis
2. ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS IR PLANUOJAMA JO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR
BŪDAS
Šiuo metu sklypas yra suformuotas ir įregistruotas VĮ Registrų centre.
Žemės sklypo plotas- 21,0355 ha.
Žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:373
Nuosavybės teisė- Lietuvos respublika
Dėl žemės sklypo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis su UAB Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras
Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis-kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas-Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai)
teritorija.
Sklypui nustatyta 150 m sanitarinė apsaugos zona, kurioje gyvenamosios paskirties statinių
nėra
Žemės sklypui taikomos specialiosios naudojimo sąlygos:
LI. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų apsaugos
zonos.
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L. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos ir taršos poveikio
zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
Dumpių sąvartyno sklypo detaliuoju planu nustatyti šie sklypo reglamentai:
Žemės sklypo naudojimo būdas S
Statinių aukščio maksimali altitudė 51,00
Eksploatavimo baigimo metai 2030
Rekultivavimo metai 2031
Žemės sklype yra įrengti pagrindiniai sąvartyno įrenginiai (priklausiniai):
Sąvartyno ir jį aptarnaujanti Žemės sklype registruoti statiniai:
(tarnybinė) teritorija
Pastatai: tarnybinis-buitinis-kontrolės pastatas (un. Nr. 4400-0915-7540,
paskirtis – kita), komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo
infrastruktūros techninis pastatas (un. Nr. 4400-3945-4850, paskirtis –
kita), administracinis pastatas (un. Nr. 4400-3945-4805, paskirtis –
administracinė);
Kiti statiniai: statybinių atliekų, turinčių asbesto, šalinimo aikštelė (un. Nr.
4400-3800-9611, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai), regioninis
sąvartynas (un. Nr. 4400-1552-1704, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai),
stoginė (un. Nr. 4400-3947-8163, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai),
aptvėrimai (un. Nr. 4400-4019-5677, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai),
kiemo aikštelė (un. Nr. 4400-4019-5688, paskirtis – kiti inžineriniai
statiniai), aikštelė (un. Nr. 4400-3947-8174, paskirtis – kiti inžineriniai
statiniai);
Tinklai: gamybinis vandentiekis (un. Nr. 4400-3947-8252, paskirtis –
vandentiekio tinklų), buitinių nuotekų išvadas (un. Nr. 4400-1293-1270,
paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), slėginė filtravimo linija (un. Nr. 44001552-1743, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), lietaus nuotekų tinklai
(un. Nr. 4400-3947-8296, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų),
vandentiekio tinklai (un. Nr. 4400-3947-8228, paskirtis – vandentiekio
tinklų), drenažo tinklai (6 vnt.) (un. Nr. 4400-3947-8316, 4400-39481679, 4400-3948-1702, 4400-3948-1713, 4400-3948-1724, 4400-39483734, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų), buitinių nuotekų tinklai (3 vnt.)
(un. Nr. 4400-3947-8263, 4400-3947-8274, 4400-3947, 8285, paskirtis –
nuotekų šalinimo tinklų).
Atliekų kaupimo teritorija
Sąvartyno kaupą sudarys 3 sekcijos. Pirmosios ir antrosios sekcijų plotai
(sąvartyno sekcijos)
atitinkamai sudaro 6,5 ha ir 4,5 ha. Jose numatoma sutalpinti apie 2,22
mln. m3 atliekų. Įrengus trečiąją sekciją, kurios plotas –3,27 ha, Bendras
sąvartyno talpumas sudarys apie 2,93 mln. m3 atliekų.
Sekcijose įrengtos:
- filtrato surinkimo sistemos;
- dujų surinkimo sistemos;
Atliekų kaupimo teritorija
Statybinių atliekų, turinčiu asbesto, šalinimo aikštelė.
Aikštelės plotas – 0,9746 ha.
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3. GRETIMYBĖS
Sąvartyno sklypas yra pietrytinėje pusėje nuo Klaipėdos miesto, Klaipėdos raj. Dovilų
seniūnijoje, kairėje plento Palanga – Šilutė, šalia Klaipėdos m. nuotekų valymo įrenginių.
Artimiausios esamos ir planuojamos gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai:
Artimiausia gyvenamoji aplinka – artimiausias Spengių kaimo gyvenamasis (vieno buto)
namas, registruotas adresu Priestočio g. 21, Spengių k., Klaipėdos r. sav. (nuo žemės sklypo ribos
yra 0,39 km atstumas); gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Gručeikių g. 1, Dumpių k.,
Klaipėdos r. sav. (atstumas 0,49 km); Spengių k., registruotas žemės sklypas mažaaukščių namų
statybai, kuriam nesuteiktas adresas (atstumas 0,57 km); registruotas žemės sklypas mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybai, adresu Ketvergių g. 13, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. (atstumas 0,68
km).
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Artimiausios pramonės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 6 pav.):
Artimiausia pramonės aplinka yra Dumpių k. nuotekų valymui skirta teritorija, kurioje veiklą
vykdo AB „Klaipėdos vanduo“ (įrengta nuotekų dumblo valymo aikštelė) ir AB „Grigeo Klaipėda“
(nuotekų valykla) (žemės sklypai ribojasi); UAB “Toksika“ pavojingų atliekų aikštelė Ketvergių g.
11, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. (0,15 km); UAB „Branda LT“ bioskaidžių atliekų perdirbimo į
kompostą aikštelė Uosių g. 9, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. (0,28 km).
Artimiausios rekreacinės teritorijos – Minijos upės pakrantė – yra didesniu nei 2 km atstumu.
Artimiausios visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai:
Artimiausia visuomeninė aplinka yra Dumpių kaimo parduotuvė, Gručeikių g. 4, Dumpių k.,
Klaipėdos r. sav. (tarp sklypų 0,44 km).

4. INFORMACIJA APIE VIETOVĖJE ESANČIAS NEKILNOJAMĄSIAS KULTŪROS
VERTYBES IR SAUGOMAS TERITORIJAS
Kultūros paveldo vertybės
Planuojamoje ir aplinkinėje teritorijoje nėra registruotu nekilnojamųjų kultūros vertybių, ji
nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zonas. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro
kadastro duomenų tvarkytojas – Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos)
duomenimis, arčiausiai nuo planuojamo objekto teritorijos registruotos šios kultūros vertybės:
- Toleikių kapinynas 6181 (atstumas – 1,49 km);
- Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Alfonso Žalio kapas 31638
(atstumas – 1,51 km);
- Spenglų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 22485 (atstumas – 1,60 km).
Saugomos teritorijos
Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, projektuojamo objekto vieta
nepatenka į LR ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia žemės
sklypui Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija yra Kalvių karjeras (paukščių
apsaugai svarbi teritorija PAST), kuri nutolusi 1,22 km atstumu rytų kryptimi. Toliau (2,36 km
atstumu) yra Minijos upės slėnis (PAST). Artimiausias LR saugoma teritorija - Minijos ichtiologinis
draustinis yra 2,79 km atstumu nuo žemės sklypo ribos.
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS
Vadovaujantis Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 200710-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007,
Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama:
Sekcija Skyrius Grupė Klasė Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ
E
TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų
38
atgavimas
38.2
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos Klaipėdos apskrityje
susidarančios atliekos. Sąvartyne šalinamos tik nepavojingos atliekos, kurios atitinka Atliekų
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444, 2 priedėlio II dalyje
nustatytus atliekų, priimtinų į nepavojingųjų atliekų sąvartynus, kriterijus ir ribines reikšmes.
Esamoje teritorijoje sąvartyno veikla vykdoma nuo 2008 m. Vietovėje yra visa veiklai
reikalinga infrastruktūra: įrengti lietaus bei fekalinės kanalizacijos, filtrato surinkimo, vandentiekio,
elektros tiekimo tinklai. Įvažiavimas į teritoriją įrengtas pietinėje sklypo dalyje ir jo vieta nesikeis.
Sąvartyno kaupą sudarys 3 sekcijos. Pirmosios ir antrosios sekcijų plotai atitinkamai sudaro
6,5 ha ir 4,5 ha. Jose numatoma sutalpinti apie 2,22 mln. m3 atliekų. Įrengus trečiąją sekciją, kurios
plotas –3,27 ha, Bendras sąvartyno talpumas sudarys apie 2,93 mln. m3 atliekų.
6. POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PRIEMONĖS
Siekiant užtikrinti statybos darbų poveikį aplinkai, numatoma:
-siekiant sumažinti oro taršą statybos metu sausuoju metu kelius su žvyro danga laistyti;
-užbaigus statybos darbus, visos statybines šiukšles ir atliekos, susidariusios statybos metu
turi būti surinktos ir išvežtos į sąvartyną;
-naudoti tik techniškai tvarkingus mechanizmus;
-baigus darbus, sutvarkyti darbų vykdymo vietą, atlikti gerbūvio darbus.
Projekte numatytos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės:
-į sąvartyne esančias atliekas nepateks paviršinis vanduo – yra įrengiami apvedamieji grioviai;
-į atliekas nepateks požeminis vanduo – sąvartyno dugnas suprojektuotas aukščiau gruntinio
vandens lygio;
-sąvartynas suskirstytas į atskiras sekcijas. Į projektuojamą trečią sekciją paviršinis vanduo iš
kitų sekcijų nepateks.
-nuo aplinkinės teritorijos (nekontaktuojančios su atliekomis) paviršinis vanduo surenkamas
atskirai ir į filtratą nepateks.
-dujų surinkimas ir šalinimas bus numatytas atskiru projektu.
-sąvartyno teritorijoje yra įrengtas įrenginys automobilių, išvažiuojančių iš sąvartyno teritorijos,
ratams valyti;
-sąvartynas yra aptvertas, kad į jo teritoriją negalėtų pakliūti pašaliniai asmenys;
-sąvartyne yra įrengtos svarstyklės, jose galima sverti visas šalinamas atliekas;
Atliekama aplinkos monitoringo programa, atitinkanti LR AM įsakymo 2000 m. spalio 18 d. Nr.
444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių
patvirtinimo“ reikalavimus.
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7. NUMATOMOS DARBŲ APIMTYS
Trečios sekcijos statybos metu numatoma pastatyti/ įrengti:
- trečioji atliekų kaupimo sekcija;
- dalies aptarnavimo kelio aplink trečią sekciją įrengimas.

-

Numatomos pagrindinės darbų apimtys:
apie 2 000 m² augalinio sluoksnio pašalinimas;
apie 48 800 m³ grunto nukasimas;
atliekų nukasimas esamos ir projektuojamos sekcijos sandūroje 900 m3;
apie 35 020 m³ grunto užpylimas trečios sekcijos ir kelio ribose;
sąvartyno III sekcijos ir kelio pagrindo profiliavimas apie 41 900 m2;
apie 2 700 m sąvartyno III sekcijos filtrato-drenažo tinklų įrengimas;
apie 32 690 m² sąvartyno III sekcijos dugno konstrukcijos įrengimas;
apie 75 m skiriamojo pylimo su esama asbesto sekcija;
apie 490 m kraštinio pylimo;
apie 3 180 m² sąvartyno apvažiavimo kelio (0,528 km).
8. TRUMPAS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
Trečiosios atliekų kaupimo sekcijos pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai

Įrengiant sąvartyno dugną projektuojamoje sekcijoje, jau nukastas ir susandėliuotas
augalinis gruntas pervežamas į naują, statytojo UAB „KRATC“ nurodytą, vietą. Taip pat
prieš sekcijų dugno įrengimą reikės nukasti dalį atliekų I ir II sekcijų dalyse (ties pylimu
jungiančiu šias sekcijas) tam, kad būtų galima sujungti šių esamų sekcijų dugnus su naujai
statomos III sekcijos dugnu.
Nukasamas, tinkamas vietinis gruntas gali būti panaudotas sankasų viršutinei daliai,
ar naudojamas tarpiniams atliekų perdengimams. Į skirtingas krūvas turėtų būti
sandėliuojamas smėlinis ir molingas gruntai.
Išvežus ir iškasus numatytoje statybos teritorijoje gruntą pradedamas formuoti atliekų
kaupimo sekcijų dugnas.
Suprofiliavus ir sutankinus sekcijų pagrindą, pradedamas formuoti atliekų kaupimo
sekcijų dugnas – dirbtinė hidrogeologinė užtvara iš mineralinio grunto – molio, kuris turi
būti homogenizuotas visu 0,5 m storiu ir sutankintas mažiausiai iki Ev2≥45 MPa (arba
Dpr≥96%).
Suformuotas, užtikrinant užduotą dugno plokštumos nuolydį sutankintas grunto
paviršius kruopščiai apžiūrimas – nuo paviršiaus turi būti pašalinti visi kyšantys aštresni
akmenys ir kiti daiktai. Analogiškai suformuojamas sekcijų pylimų viršutinis sluoksnis – jis
taip pat turi būti pakankamai sutankintas.
Ant įrengto molio sluoksnio klojamas geosintetinio molio paklotas, ne plonesnis kaip
6 mm, ir HDPE geomembrana, ne plonesnė kaip 2,0 mm storio. HDPE geomembrana
pridengiama geotekstile (>1200 g/m²). Ant paklotos geotekstilės klojamas 0,5 m storio
drenažinis sluoksnis. Drenažinio žvyro charakteristikos turi atitikti LR Aplinkos ministro
2000 m. įsakymu Nr.444 patvirtintose taisyklėse nurodytiems reikalavimams (medžiagose,
iš kurių rengiamas filtrato drenažo sluoksnis, kalcio karbonato (CaCO3) turi būti: mažiau
kaip 15% (pagal svorį), sluoksnio filtracijos koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1x10-3
m/s).
Šlaituose molio sluoksnis pradedamas kloti tik baigus kloti dugną. Šlaituose
drenažinis sluoksnis įrengiamas nuo šlaito apačios į viršų.
Trečiai sąvartyno sekcijai įrengiami ribojantys pylimai. Pietinėje sekcijos dalyje pylimu
atskiriama teritorija atliekų, turinčių asbesto, šalinimui.
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Sąvartyno apžiūroms ir aptarnavimui aplink sąvartyną ribojančių pylimų viršuje
įrengiamas žvyro dangos apžiūros kelias.
Pylimuose inkaruojamos izoliacinės medžiagos. Pylimų šlaitai formuojami nuolydžiu
ne statesniu kaip 1:3. Šlaituose klojama grublėta HDPE plėvelė.
Parinktas plėvelės storis ≥2,0 mm užtikrina tolygų atliekų slėgio paskirstymą į
pagrindą.
Tam, kad užtikrinti susidarančio filtrato nutekėjimą į filtrato surinkimo sistemą, sekcijų
dugnas turi išilginį ir skersinį nuolydžius, kurie suformuoti atsižvelgiant į esamas sąlygas.
Sekcijos drenažinio sluoksnio dugne ant geotekstilės paklojamos filtrato surinkimo
drenos. Iš drenų filtratas savitakinėmis linijomis paduodamas į filtrato siurblinę.
Drenažo sistemom naudojami plastmasiniai vamzdžiai, kurie mažai jautrūs
didesniems nusėdimams ar sėdimų skirtumui tarp šulinių ir vamzdžių.
9. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS;
IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
Įvažiavimas į teritoriją esamas.
Transporto priemonės, pristačiusios atliekas, sustoja prie pakeliamos įvažiavimo užtvaros,
tuomet važiuoja per automobilines svarstykles. Po svėrimo ir registravimo sąvartyno darbuotojas
transporto priemones nukreipia į atliekų iškrovimo vietą. Transporto priemonės, pristačiusios
atliekas, vairuotojas turi laikytis sąvartyno darbuotojo nurodymų ir važiuoti tik nurodyta kryptimi.
Išpylus atliekas iškrovimo vietoje, transporto priemonė grįžta atgal tuo pačiu keliu, kuriuo
atvažiavo, jeigu sąvartyno darbuotojas nenurodo kitaip. Išpylęs atliekas, sunkvežimis važiuoja į
ratų plovimo punktą, vėliau pro automobilines svarstykles.
Atliekos į sąvartyną gabenamos įprastais atliekų surinkimo sunkvežimiais. Sąvartyne atliekos
iškraunamos mechaniniu būdu. Atliekos lyginamos ir presuojamos atliekų kompaktoriumi.
10. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS

Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno sanitarinės apsaugos zona nustatoma
vadovaujantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių )2016-01-29 Nr. E22-2, Klaipėda).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 “Dėl Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” patvirtintų “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų”, 67 ir 206 punktuose numatyta, jog buitinių atliekų sąvartynui ir pavojingų atliekų laikinojo
saugojimo aikštelei numatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydžiai yra 500 m.
Nurodoma, kad vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19
d. įsakymu Nr. V-586 “Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
patvirtinimo”, 6.1, 41 p., planuojamai ūkinei veiklai SAZ nustatomas atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą (toliau – PVSV). Siekiant užtikrinti apie Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų
sąvartyną sveikesnę aplinką bei sumažinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apribojimus į SAZ
patenkantiems sklypams, siūloma nepavojingų atliekų sąvartynui su asbesto saugojimo aikštele
SAZ ribų dydį nustatyti 150 metrų nuo sklypo (kadastrinis Nr. 5544/0007:38) ribų visų pusių
kraštinių.
Į formuojamą SAZ gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka.
11. VANDENS POREIKIAI IR NUOTEKŲ TVARKYMAS
Sąvartyno III-ios sekcijos statybos metu gamtos išteklių naudoti neplanuojama.
Sąvartyno ir MA įrenginio eksploatacijos metu iš gamtos išteklių naudojamas vanduo (darbuotojų
buities poreikiams ir autotransporto ratų plovimui). Darbuotojų skaičius nebus didinamas, nepakis ir
per dieną atvykstančio autotransporto srautai, tad vandens sąnaudų pokytis nenumatomas.
Esama nuotekų tvarkymo sistema
Sąvartyno veiklos metu susidaro buitinės, gamybinės nuotekos ir filtratas. Gamybinės
nuotekos susidaro autotransporto ratų dezinfekavimo metu, apvalomos netoli dezinfekavimo
duobės esančioje naftos gaudyklėje (našumas 2 l/s) ir kartu su buitinėmis nuotekomis nuvedamos į
filtrato kaupyklą.
Lietaus nuotekos nuo esamo sąvartyno kaupo (I-osios ir II-sekcijų) dalinai susigeria į
gruntą, dalinai nuteka į aplink sąvartyną suprojektuotą ir įrengtą griovį.
Sąvartyne įrengta filtrato surinkimo sistema – filtrato drenažas ir filtrato siurblinės. Surinktas
filtratas, kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų plovimo bei paviršinėmis nuotekomis nuo
galimai teršiamos teritorijos, nukreipiamas į 300 m3 talpos kaupimo rezervuarą. Rezervuare gali
būti sukaupiamas 2-3 parų filtratas. Nevalytas filtratas kartu su buitinėmis nuotekomis, mašinų ratų
plovimo bei paviršinėmis nuotekomis nuo galimai teršiamos teritorijos atskira linija pagal
galiojančią nuotekų priėmimo sutartį nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo
įrenginius.
2016 metais pradėti bandyti pažangūs atvirkštinio osmoso principu veikiantys mišrių
nuotekų valymo įrenginiai, tačiau jų darbinė eksploatacija dar nepradėta. Vietiniais valymo
įrenginiais pasiekiamas 99,7 % nuotekų išvalymas, iš nuotekų pašalinami sunkieji metalai (varis,
kadmis, arsenas, švinas, cinkas), kitos toksiškos medžiagos. Eksploatuojant vietinius valymo
įrenginius numatyta išvalytą filtratą ir nuotekas išleisti į sąvartyną juosiantį griovį. Į šį griovį šiuo
metu renkamos ir paviršinės (lietaus) nuotekos nuo sąlyginai švarių teritorijų. Griovys tiesioginio
išleidimo į paviršinius vandens telkinius neturi.
Nuotekų tvarkymas
Ties III-iosios sekcijos šiaurine dalimi bus įrengta dubliuojanti siurblinė. III-iosios sekcijos
kaupe susidarantis filtratas filtrato tinklais bus surenkamas į naują siurblinę ir jos pagalba bus
nuvedamas į rezervuarą, kuriame susimaišys su buitinėmis nuotekomis. Esamų siurblinių
eksploatacija bus tęsiama toliau. Papildomos filtrato nuvedimo trasos įrengimo poreikio nėra. Iš
rezervuaro į Klaipėdos miesto slėginius nuotekų tinklus ar esamus sąvartyno nuotekų valymo
įrenginius nuotekos pumpuojamos esama mišrių nuotekų siurbline. III-iosios sąvartyno sekcijos
įrengimo techninio projekto rengimo metu nustatyta, kad esamas mišrių nuotekų siurblinės
pajėgumas pakankamas ir nauja siurblinė neprojektuojama. Numatyta rekonstruoti filtrato
rezervuarą, apsaugant nuo filtrato išsiliejimo per viršų.
Nuo III-iosios sąvartyno sekcijos papildomai susidarys apie 18 000 m3/m. filtrato. Bendras
sąvartyne surenkamo filtrato kiekis gali padidėti iki 61 320 m3/m. Šis filtrato kiekis maksimalus ir
gali būti pasiektas lietingais metais. Be to, atskiru projektu numatyta III-ios sąvartyno sekcijos
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eksploatacijos metu lygiagrečiai vykdyti jau užpildytų sąvartyno sekcijų rekultyvaciją. Dėl šios
priežasties faktiškai susidarysiančio sąvartyno filtrato kiekis bus keliomis dešimtimis procentų
mažesnis nei aukščiau nurodytas maksimalus metinis filtrato kiekis.
12. SĄVARTYNO UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO PRIEMONĖS
Sąvartynas bus uždaromas pagal parengtą ir suderintą sąvartyno uždarymo projektą
vadovaujantis Atliekų sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo
taisyklėmis (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2010, Nr. 79-4111).
Sąvartyno uždarymas bus vykdomas pagal UAB “KALVESTA” 2016 m. parengtą projektą.
Uždarymas bus vykdomas keturiais etapais:
I etapas – sąvartyno 1-os ir 2-os sekcijų kaupo šlaitų uždengimas (tvarkomos teritorijos
plotas – 34 000 m2);
II etapas – sąvartyno 3-ios sekcijos kaupo šlaitų uždengimas (tvarkomos teritorijos plotas –
24 000 m2);
III etapas – sąvartyno viso kaupo uždengimas (tvarkomos teritorijos plotas – 58 000 m2);
IV etapas – statybinių atliekų, turinčių asbesto, aikštelės uždengimas (tvarkomos teritorijos
plotas – 12 477 m2).
Sąvartyno kaupo bermos įrengiamos atsižvelgiant į šlaitų stabilumo reikalavimus, paviršinio
vandens surinkimo ir nuleidimo būtinumą, bei esamas sąvartyno eksploatacijos sąlygas. Kaupo
šlaitų bermų padėtis priklauso šlaito statumo ir aukščio. Pirmoji berma įrengiama maždaug 13-14
m aukščio, kai šlaitų koeficientas 1:2,8, antroji berma – 10-11 m aukštyje nuo pirmos, kai šlaitų
koeficientas 1:3, sąvartyno kaupo viršus 10 m aukščiau nuo antros bermos, kai šlaitų koeficientas
1:3. Kaupo kampuose šlaitai lėkštinami. Bermų ir griovelių šlaitai numatyti 1:1,5, įrengiant erdvinį
geotinklą, tokiu būdu sutvirtinant augalinį sluoksnį ant šlaitų.
Numatoma sąvartyno priežiūra po uždarymo 50 metų.
Veiklos nutraukimo plane sąvartyno uždarymui rekomenduojamos procedūros:
- sąvartyno sekcijų uždengimas;
- nereikalingų pastatų nugriovimas, įrangos pašalinimas, susidarančio filtrato sutvarkymas;
- kompleksinis monitoringas;
- sąvartyno priežiūra po uždarymo;
- kitos priemonės.
13. SĄVARTYNO SEKCIJŲ GALUTINIS UŽDENGIMAS
Kaupas, kaip vienas vienetas, sudarytas iš sujungtų sekcijų turi būti profiliuojamas visą jo
formavimo laikotarpį. Šiame projekte (trečios sekcijos) kaip ir kituose sekcijų įrengimo techniniuose
projektuose nurodyti šlaitų įrengimo koeficientai, kaupo aukštis, todėl baigus sąvartyno eksploataciją
kaupo šlaitai bus suformuoti galutiniam uždengimui. Kiekvieno tarpinio uždengimo metu (0,2 m grunto
sluoksnio storis) turi būti padengiami ir šlaitai tokio pat (0.2m) storio grunto sluoksniu. Tokiu būdu
suformavus kaupą jo visas paviršius bus padengtas 0,2m storio vietinio grunto sluoksniu.
Galutinis uždengimas turės būti atliekamas pagal parengtą sąvartyno uždarymo projektą,
kuriame bus detalizuota visa uždengiamojo sluoksnio struktūra, kuri bus parinkta pagal Atliekų
sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 72 punkto
reikalavimus.
Sąvartyno kaupas uždengiamas 1 m storio dirvožemio sluoksniu, kuris įrengiamas iš 20 cm
augalinio sluoksnio ir 80 cm podirvinio sluoksnio. Podirviniam sluoksniui įrengti numatoma
panaudoti apdorotus pelenus (šlaką) ir įvairų gruntą. Uždengimo detalės konstrukcija:
- Viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis (kompostas) su žolės užsėjimu – 20 cm storio.
Sudaromos sąlygos sąvartyno dangos augmenijos egzistavimui, kuri padeda sumažinti
paviršinio/lietaus vandens infiltraciją, erozijos riziką bei pagerina estetinį uždaryto sąvartyno
vaizdą.
- Podirvio sluoksnis iš 30 cm storio įvairių gruntų ir 50 cm apdorotų pelenų (šlako) –
bendras storis 80 cm. Podirvis tarnauja kaip viršutinio dirvožemio sluoksnio atrama ir kaip
apsauginis sluoksnis. Podirviniam sluoksniui įrengti naudojamų apdorotų pelenų (šlako) savybės
turi atitikti UAB KRATC standarto ĮST 163743744-1:2016 nurodytas fizikines ir chemines
medžiagos charakteristikas. Pagal 2015 m. parengtą UAB CSD ir UAB “Ekokonsultacijos” “Pelenų
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(šlakų) paruošimo, apdorojimo ar panaudojimo galimybių studiją” šie pelenai (šlakas) gali būti
naudojami išlyginamajam sluoksniui ir viršutinei izoliacijai.
Atlikus sąvartyno uždengimo darbus, pažeistos teritorijos turi būti sutvarkytos, planiruojant
paviršių, gražinant augalinį sluoksnį ir apsėjant žolių mišiniu.
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