veikla jau yra vykdoma, todėl pasikeitimų, kurie ženkliai įtakos transporto srauto padidėjimą,
nenumatoma. Numatoma, kad į veiklos vykdymo vietą atvykstančio ir išvykstančio transporto
pasiskirstytų sekančiai (žr. 4.6. lent.):
4.6. lentelė. Planuojamas transporto priemonių judėjimo intensyvumas į veiklavietę
Transporto priemonių kategorija
Sunkusis krovininis transportas, kurio
bendra pakrauta masė 15-40 t. (N3
kategorijos)
Lengvieji automobiliai su priekabomis ar
be jų (M1 kategorija)
Iš viso:

Aut. vnt. per
darbo dieną

Aut. vnt.
per val.
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4

20

3

50

7

4.3.Ūkinės veiklos vietos įvertinimas
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (žr. Ataskaitos 3
priedą), žemės sklypo Plento g. 2D, Kairių mstl. Šiaulių raj., (kadastrinis Nr. 9124/0007:46)
naudojimo paskirtis – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės
paskirties objektų teritorijos. Ūkinės veiklos teritorijos naudojimo režimas pagal funkcinę
naudojimo paskirtį pilnai atitinka aktualios redakcijos žemės naudojimo būdų turinio apraše
nustatytą žemės naudojimo būdo - V. kitos paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos - turinį – „žemės sklypai, skirti <...> atliekų naudojimo, atliekų paruošimo
naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau
kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar)
įrenginiams“. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad vykdoma veikla pagal savo pobūdį
neprieštarautų teritorijai nustatytam žemės naudojimo būdo turiniui, apibrėžtam Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-11
įsakymu Nr. 3D-830/D1-920, patvirtintame žemės naudojimo būdų turinio apraše. Vykdoma
veikla neprieštarautų Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniui, kad žemės
naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. UAB
„Virginijus ir Ko“ šiuo adresu veiklą vykdo nuo 2016 metų. Vykdoma veikla neprieštarauja
žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepažeidžia gretimų žemės sklypų savininkų ar
naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
Artimiausias vandens telkinys ūkinės veiklos vietos atžvilgiu yra upė Šiladis (4.10 Pav.
Nr.1.) už 130 m. Kiek toliau yra Kairių ežeras (4.10 Pav. Nr.2.) už 555 m. Visi kiti vandens
telkiniai nutolę daugiau kaip 2 km: Gudelių ežeras (12 Pav. Nr.3.) už 3,063 km; Ginkūnų
tvenkinys (4.10 Pav. Nr.4.) už 2,911 km; Talkša (4.10 Pav. Nr.5.) už 5,168 km; Prūdelio
tvenkinys (4.10 Pav. Nr.6.) už 5,229 km. Vykdoma veikla nepažeidžia vandens telkinių
apsaugos reglamentų, kadangi teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar
pakrančių apsaugos juostas.
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4.10 Pav. Ūkinės veiklos vieta vandens telkinių atžvilgiu.
Šaltinis: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
Veiklos vykdymo vietai, nėra nustatytos paviršinių vandenų apsaugos zonos ir juostos.
Žemės sklypui nėra nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – „XXIX.
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, todėl apribojimai
numatomai ūkinei veiklai netaikytini.
Pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengto Lietuvos priekrantės teritorijų užliejimų
potvynių grėsmės žemėlapio duomenis nagrinėjama vieta randasi teritorijoje, kurioje nėra
tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvyniams, užliejamų priekrančių ar ledo sangrūdų
potvyniams. Žemės sklypas nepatenka į potencialiai galimas patvinti teritorijas. (žr. 4.11. pav.).

4.11. pav. Lietuvos potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, prieiga per internetą: http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai

Ūkinės veiklos sklypo ribose ir gr etimybėse karstinio aktyvu mo teritorijų
nėra.
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Ūkinės veiklos vieta patenka į trečiąją Šiaulių požeminio vandens telkinio (vandenvietės)
sanitarinę apsaugos juostą, tačiau vykdoma veikla neprieštarauja minėtos juostos apribojimams.

4.12. Pav. Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų bazė:
(https://www.lgt.lt)

4.3.1.Vietovės svarba visuomeniniu požiūriu, ekonominė, archeologinė vietos reikšmė
Nagrinėjamoje vietovėje nėra visuomeninės svarbos objektų. Vietovė randasi pramoninės
paskirties teritorijoje, kurioje vykdoma pramoninė ir komercinė veikla. Pastatų ar žemės sklypų
paėmimas nenumatomas. Didelių statybos ar inžinerinių elementų plėtros darbų nenumatoma,
nes veikla vykdoma nuo 2016 m. Gretimų teritorijų ir objektų materialinei vertei vykdoma
veikla įtakos neturi. Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros
vertybių registro duomenis, ūkinės veiklos vietoje, nėra registruotų nekilnojamųjų kultūros
paveldo (vertybių) objektų ir teritorijų, įskaitant ir archeologinius objektus. Žemės sklypas taip
pat nepatenka į registruotų gretimuose žemės sklypuose nekilnojamųjų kultūros paveldo
(vertybių) objektų apsaugos zonas (fizinis ir vizualinės apsaugos) (žr. Ataskaitos 4.2.3. punktą).
Nagrinėjama teritorija nepatenka į arčiausių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas bei jų
apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės apsaugos zonas, kadangi arčiausiai esantys kultūros
paveldo objektai, teritorijos ir jų apsaugos zonos nutolusios nuo ūkinės veiklos vietos daugiau
nei 500 m. Kadangi nagrinėjama vieta nepatenka į kultūros paveldo teritorijų, objektų bei jų
apsaugos zonų ribas, todėl neigiamo poveikio šioms vertybėms nesukels. Atsižvelgiant į
planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir vietą, gretimoms nekilnojamosioms kultūros vertybėms
neigiamas poveikis nenumatomas, kadangi nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar
optimaliai jų apžvalgai planuojama ūkinė veikla poveikio neturėtų.
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4.3.2.Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios paskirties pastatais ir
rekreacinėmis teritorijomis, kitais svarbiais objektais
Atliekų tvarkymo veikla vykdoma pramoninėje Kairių miestelio dalyje, kurioje vykdomos
pramoninės ir komercinės veiklos. Teritorijos, kurioje šiuo metu vykdoma ūkinė veikla,
ortofoto žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 4.12 ir 4.12a. Pav. Ūkinės veiklos vieta paveiksle
apibrėžta raudonai. Mėlynai pažymėta artimiausio juridinio asmens ūkinės veiklos vieta, o
baltai – artimiausi gyvenamosios teritorijos vietos.

4.12 Pav. Teritorijos, žemėlapis su gretimybėmis
4.7. lentelė. Atstumai iki gyvenamosios paskirties pastatų
Atstumas nuo Ūkinės
veiklos vietos
(m)

Nr.

Gretimybė

1.

Gy v e n a m a s i s n a m a s

2.

Gy v e n a m a s i s n a m a s

3.

Gy v e n a m a s i s n a m a s

Šiaulių r. sav., Kairiai, Guobų g.
10, LT-80118

80-150

4.

AB „Šiaulių energija“ Kairių
katilinė

Šiaulių r. sav., Kairiai, Pramonės
g. 4, LT-80114

160 m

Adresas
Šiaulių r. sav., Kairiai, Guobų g.
22, LT-80118
Šiaulių r. sav., Kairiai, Guobų g.
14, LT-80118

35-130
40-130

Žemės sklypas, kuriame vykdoma veikla ribojasi su teritorijomis, kurios
konvertuojamos į gyvenamosios paskirties teritorijas. Atstumai nuo ūkinės
veiklos vietos (pastatų, aikštelių) iki gyvenamosios paskirties pastatų patei kti
4.7 lentelėje.
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4.12a Pav. Teritorijos žemėlapis su gretimybėmis
Žymėjimas
schemoje
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

4.8. lentelė. Atstumai iki visuomeninių objektų
Pavadinimas
Atstumas nuo ūkinės
veiklos vietos
Lopšelis-darželis „Spindulėlis“
Apie 600 m.
Kairių pagrindinė mokykla
Apie 1400 m.
Kairių pliažas
Apie 1000 m.
Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Apie 1100 m.
Vaduotojos, bažnyčia
Kairių medicinos punktas, Šiaulių rajono Apie 500 m.
pirminės sveikatos priežiūros centras
Kairių seniūnija
Apie 500 m.
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II. OBJEKTO SANITARINĖ APSAUGOS ZONA
5.Objekto sanitarinė apsaugos zona
5.1.Sanitarinės apsaugos zonos plotas (normatyvinė SAZ)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 33 str. 2 d. 4 p. nuostata,
pavojaus ir žalos sveikatai prevencija ir ribojimas įgyvendinamas įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka nustatant sanitarines apsaugos zonas (SAZ). SAZ - aplink stacionarų taršos
šaltinį esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos.
Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatyme nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšims).
Kadangi vykdoma veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, vykdomai
veilklai turi būti nustatoma sanitarinė apsaugos zona (SAZ) - aplink stacionarų taršos šaltinį
esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos. SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė
aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos
teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai
aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. SAZ
ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius.
Vykdoma veikla - nepavojingų atliekų tvarkymas.
Atsižvelgiant į planuojamus tvarkyti atliekų srautus bei atliekų tvarkymo pobūdį, ūkinės
veiklos vykdymo vietai normatyvinė SAZ reglamentuojama šiais teisiniais pagrindais (žr. 5.2.
lent.):
1. - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis.
Teisės aktais nustatomos sanitarinės apsaugos zonos dydis atsižvelgiant į įmonės veiklos
pobūdį ir kenksmingumą (žr. 5.2. lent.):
4.9. lentelė. Ūkinės veiklos žemės sklypui teisės aktais reglamentuojamos sanitarinės
apsaugos zonos ribų dydžiai
Planuojamos ūkinės
veiklos pobūdis

Žemės naudojimo specialiosios
sąlygos (gamybinių ir
komunalinių objektų
sanitarinės apsaugos ir taršos
poveikio zona) nustatymo
teisinis pagrindas

Atliekų laikymo,
perkrovimo ir rūšiavimo
įmonės įrenginiai
(statiniai)

Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo
52 str. (3 priedas)

Komunaliniai objektai

100 m

Plastikinių gaminių
perdirbimas (atgavimas)

Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo
52 str. (2 priedas)

Gamybiniai objektai

300 m

SAZ pobūdis

Teisės aktais
nustatytas
normatyvinės
sanitarinės
apsaugos zonos
dydis

Paaiškinimai:

Atsižvelgiant į išdėstytus teisinius aspektus (žr. 5.2. lent.), nuo 2016 metų
eksploatuojamam objektui teisės aktai reglamentuoja 100 m. ir 300 m. sanitarines apsaugos
zonas.
Teisės praktika pažymi, kad SAZ nustatoma apie statinius (stacionarius taršos šaltinius),
o ne apie teritorijas, todėl sklypo riba nėra svarbi nustatant SAZ ribas. Tačiau atsižvelgiant į
tai, kad dalis veiklos (atliekų laikymas, krova ir pan.) vykdoma atviroje teritorijoje, kad ateityje
gali keistis ūkinės veiklo vietos pastatų išdėstymas ir (ar) veiklos pobūdis bei apimtys žemės
sklype (Kad. Nr. 9124/0007:46), teisės aktais reglamentuojamą SAZ tikslinga vertinti su UAB
„Virginijus ir Ko“ žemės sklypo ribomis, o ne vien tik su ūkinės veiklos pastatais. Planas su
SAZ ribomis pateikta žemiau.
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Iki šio PVSV ataskaitos rengimo etapo ūkinei veiklai (objektui/teritorijai) nebuvo nustatytos SAZ
ribos. Objektui (šiuo atveju – UAB „Virginijus ir Ko“ žemės sklypui) reglamentuojama teisės aktais
SAZ - 100 m. ir 300 m.
Ūkinės veiklos objektui tikslinga sumažinti teisės aktais nustatytos SAZ ribas sutapatinant SAZ su
žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46) ribomis. Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymas numato normatyvinės (t.y. – teisės aktais nustatytos) SAZ ribų dydžių tikslinimą (mažinant ar
didinant) atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą
poveikį visuomenės sveikatai. SAZ nustatymą reglamentuojantys teisės aktai numato pasirinktinai SAZ
nustatymo būdus, vienas iš kurių - atliekant atskirą poveikio visuomenės sveikatai vertinimą,
pagrindžiant SAZ ribų dydžius poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje. Kadangi ateityje
gali keistis ūkinės veiklos vietos pastatų išdėstymas ir (ar) veiklos pobūdis bei apimtys žemės sklype
(Kad. Nr. 9124/0007:46), teisės aktais reglamentuojamą SAZ tikslinga sutapatinti su žemės sklypo
ribomis, o ne vien tik su PŪV objektu – pastatais (žr. 5.1. pav.).
Numatomos SAZ ribose (sutampančiose UAB „Virginijus ir Ko“ žemės sklypo ribomis) nėra
gyvenamųjų, visuomeninių teritorijų ir objektų bei nėra registruotų esamų ar planuojamų teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių. Todėl SAZ sutapatinimas su nuomojamomis žemės sklypo ribomis
nepažeistų gretutinių žemės sklypų savininkų (valdytojų, naudotojų) interesų ir neprieštarautų SAZ
nustatymo tikslui – apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos, kadangi ūkinė veikla
numatomos SAZ ribose nekeltų pavojaus greta esančių teritorijų naudotojų darbuotojų sveikatai bei
aplinkinių rajonų gyventojams.

5.1. Pav. Planuojamos sanitarinės apsaugos zonos ribų planas
Šaltinis: www.regia.lt
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Nustatytose ar patikslintose SAZ galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios
konkrečiam sklypui įsigalioja nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto
registrą dienos. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nurodyta, kad ūkinei
veiklai nustatytose ir įteisintose SAZ draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus),
sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo,
sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu,
įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus
atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 52 str.
nuostatas, žemės sklypui turės būti nustatomos ir registruojamos Nekilnojamojo turto kadastre ir registre
žemės naudojimo specialioji sąlyga, reglamentuojanti SAZ režimą:
Komunalinių objektų sanitarinė apsaugos zona;
Gamybinių objektų sanitarinė apsaugos zona;
Šios žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos ir registruojamos baigus ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Baigus poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procedūras, žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46) žemės naudojimo specialiosios sąlygos
bus nustatomos, kai ūkinės veiklos organizatorius Nacionalinei žemės tarnybai (Šiaulių skyriui) pateiks
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Veiklos organizatorius užtikrins, kad nustatytos
specialiosios sąlygos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą taisės
aktuose nustatyta tvarka.
SAZ ribų tikslinimas – pagrįstas SAZ ribų pakeitimas (šiuo atveju - mažinimas), atsižvelgiant į
poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų rengėjų, valstybinės
priežiūros institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus.
Išnagrinėjus organizatoriaus pateiktą informaciją apie ūkinę veiklą, galima teigti, kad pagrindiniai su
nagrinėjama ūkine veikla susiję aplinkos taršos veiksniai yra aplinkos oro tarša ir triukšmas.
Atlikus vykdomos ūkinės veiklos triukšmo matematinius modeliavimus nustatyta, kad ties
artimiausia gyvenamąja aplinka triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje„ patvirtinimo“, reikalavimų (žr. Ataskaitos 6.4.1.
punktą).
Atlikus mobilių ir stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaidos matematinį modeliavimą
nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nebus viršijamos (žr. Ataskaitos 6.4.2. punktą), o
aplinkos oro tarša bus įtakojama minimaliai ir nebūtų pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.
Suskaičiuota esamos situacijos kvapo koncentracija tiek su fonu, tiek be fono siekia 2,0 OUE/m3 ir
neviršija 2010 m spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885
Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore“ nurodytos 8 OUE/m3 kvapo koncentracijos, bei pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore
taisyklių patvirtinimo“ pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiusios 5 OUE/m3 ribinės kvapo vertės.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, siūlome nepavojingų atliekų tvarkymo
veiklavietės, Plento g. 2D, Kairių mstl., Šiaulių raj., sanitarinės apsaugos zonos ribas
nustatyti sutampančias su UAB „Virginijus ir Ko“ žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46)
ribomis.
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III. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS IR VISUOMENĖS SVEIKATAI
DARANČIŲ ĮTAKĄ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
6. Visuomenės sveikatos ir aplinkos sveikatos analizė
6.1. Regiono gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, tankumas,
pasiskirstymas pagal amžių, lytį, gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra,
kūdikių mirtingumas, perinatalinis mirtingumas ir/ar kiti reikalingi rodikliai.
Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. pradžioje
šalyje nuolatos gyveno – 2 808 901 gyventojai, o 2020 m. pradžioje – 2 794 090 gyventojai, kas
yra 14,811 tūkst. mažiau. 2018 m. pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno 41 209
gyventojai, o 2020 m. pradžioje 41 447 gyventojai t. y. 238 gyventojais daugiau.

Gyventoju tankumas - gyventojų skaičius, tenkantis tam tikros teritorijos plotui.
Gyventojų tankumas Lietuvoje nuo 2016 iki 2020 sumažėjo nuo 44.2 žm./km2 iki 42.8 žm./km2,
ta pati tendencija pastebima ir Šiaulių apskrityje, kurioje gyventojų tankis nuo 2016 iki 2020
sumažėjo nuo 32.4 žm./km2 iki 30.6 žm./km2. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų tankis
(https://www.lrvalstybe.lt/savivaldybes/siauliu-rajono-savivaldybe) skelbiamais duomenimis yra
22,9 žm./km2).

32

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių – gyventojų skaičius pagal atskiras amžiaus
intervalų grupes. Paskutiniai konkretūs duomenys apie gyventojų pasiskirstymą pagal amžių 2020 m.

Paaiškinimai:
Darbingo amžiaus gyventojai – asmenys nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
Pensinio amžiaus gyventojai – 1959–1989 m. pagal galiojančius šalies įstatymus nustatytas
moterų pensinis amžius buvo nuo 55 metų, vyrų – nuo 60 metų, 2001 m. moterų buvo nuo 57
metų ir 6 mėnesių, o vyrų – nuo 61 metų ir 6 mėn., 2011 m. atitinkamai nuo 60 metų ir nuo 62
metų ir 6 mėn.
Pagal 2020 m. duomenis, Šiaulių rajono savivaldybėje didžiausią dalį sudarė darbingo
amžiaus gyventojai (apie 59 %), mažiausią dalį – 0-15 m. amžiaus gyventojai (apie 16 %),
likusią dalį – apie 24 % sudarė pensinio amžiaus gyventojai.
Lyginant gyventojų skaičių pagal lytį, moterų Šiaulių rajone, kaip ir šalyje, gyveno daugiau
nei vyrų. 2020 m. Šiaulių rajone gyveno 21428 moterų ir 20019 vyrų. Lietuvoje moterų skaičius,
tenkantis 1 tūkst. vyrų, 2020 metų pradžioje – 1142 asm. (Šiaulių rajone – 1070 asm.).
Demografinės senatvės koeficientas parodo pagyvenusių (65 m. ir vyresnio amžiaus)
žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus. 2016 m. pradžioje šalyje demografinės
senatvės koeficientas siekė 129, 2020 m. pradžioje – 132 (padidėjo 3 vienetais). 2016 m.
pradžioje Šiaulių regione šis rodiklis siekė 144, 2020 m. pradžioje – 152 (padidėjo 8 vienetais).
Lyginant su Lietuvos Respublika, Šiaulių regione demografinės senatvės koeficientas per
pastaruosius 5 metus (2016-2020 m.) yra didesnis nei šalies vidurkis. Tai reiškia, kad Šiaulių
regione pagyvenusių (65 m. ir vyresnių) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 m. yra
didesnis nei šalies vidurkis, .t.y. – pagyvenusių gyventojų dalis amžiaus struktūroje yra didesnė.
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Gimstamumas – rodiklis, parodantis gimusiųjų asmenų (vyrų ir moterų) skaičių per
atitinkamus kalendorinius metus. Lietuvoje dėl rinkos ekonomikos ir patirto ūkio nuosmukio, dėl
itin suprastėjusios šeimos padėties, jos transformacijos, pasireiškiančios šeimos kūrimo ir vaikų
gimdymo atidėjimu vėlesniam laikui dešimt metų gimstamumas mažėjo.

2016 m. gimstamumo rodiklis šalyje siekė 30623 gyv., iš jų Šiaulių rajone – 371. Nežiūrint
to, gimstamumo lygis 2016-2019 m. santykinai išliko žemas ir neužtikrino kartų kaitos. Šiaulių
rajone laikotarpiu 2016-2019 m. gimusiųjų skaičius sudarė 1,21 – 1,29 proc. šalies gimstamumo.
Prognozuojama, kad maždaug per 10 metų gimstamumas gali šalyje didėti dėl taip vadinamo
kompensacinio proceso, kai didėja gimdančių motinų vidutinis amžius.
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Mirtingumas. 2016-2019 m. šis rodiklis šalyje mažėjo. Sumažėjusio mirtingumo galima
priežastis – sumažėjęs gyventojų skaičius tiek šalyje. Vis dėlto mirtingumas Šiaulių rajone iki
2017 m. nežymiai augo. Remiantis paskutine informacija, Lietuvoje 2020 m. mirtingumas dėl
Covid pandemijos pasiekė aukščiausią lygį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis
bendras mirusių nuo koronaviruso asmenų skaičius: 933 (iš jų 21 atvejų Šiaulių rajone).

Vertinant gyventojų sveikatą, labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 metų mirtingumas,
kuris realiai atspindi šalies socialinę – ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros kokybę.
Lietuvos statistikos departamentas pateikia šiuos duomenis tik pagal apskritis.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis kūdikių mirtingumas šalyje, 2016 – 2019 m.
laikotarpiu svyravo nuo 139 iki 90. Bendras 2016 – 2019 m. kūdikių iki 1 metų mirtingumo
trendas šalyje – mažėjantis, Šiaulių apskrityje – svyruojantis.
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Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro mirtingumo, o mirtingumo nuo
pagrindinių priežasčių vertinimas. Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas, sukėlęs
patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto
aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą. Rodiklis rodo, kokios sveikatos problemos
visuomenėje yra aktualiausios ir kaip jos kinta.
Pažymėtina, kad mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta tiek Lietuvoje, tiek
Šiaulių rajone.

Šaltinis: http://siauliurvsb.lt/uploads/files/Mirties.pdf
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2019 metais mirė 38281 gyventojai (iš jų 563 Šiaulių rajone). Pagal pateiktą informaciją
išskiriemos trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir
išorinės mirties priežastys, kurios sudaro 81,4 proc. visų mirčių atvejų.
Mirtingumą bei jo pokyčius atspindi vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT). Šis
rodiklis parodo, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus
žmogus, jeigu visą būsimos tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų
amžiaus grupėje liks nepakitęs. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016-2019 m.
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėjo nuo 74,83 iki 76,43 metų. Vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės (metais) skirtumai tarp savivaldybių yra nedideli. Lyginant su Lietuvos
vidurkiu, 2018 m. Šiaulių rajono gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė yra 1,3 metais ilgesnė už
Lietuvos vidurkį (Lietuvos – 76 m., Šiaulių rajonas – 77,3 m.). Lyginant su kitomis
savivaldybėmis, Šiaulių rajono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė nuo ilgiausios
gyvenimo trukmės (Kauno rajono savivaldybė – 78,6 m.) skyrėsi 1,7 proc., o nuo trumpiausios
(Šalčininkų rajono savivaldybė – 69,9 m.) 9,5 proc. (3 pav.).
6.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė.
Sergamumas tam tikra liga (ar ligų grupe) - tai asmenų, kuriems metų bėgyje
ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose buvo naujai užregistruota duota liga, skaičius 1000
gyventojų. Nagrinėjami Šiaulių rajono gyventojų sergamumo rodikliai (Šiaulių visuomenės
sveikatos
biuro
informacija,
prieiga
per
internetą:
http://siauliurvsb.lt/uploads/files/%C5%A0IAULI%C5%B2%20RAJONO%20SAVIVALDYB
%C4%96S%20DEMOGRAFINIAI%20RODIKLIAI%202019%20M_%20(2)(1).pdf
2019 m. Šiaulių rajone užregistruoti 131728 susirgimai (3175,93 atv./1000 gyv.).
Suaugusiems (18+ m.) 2019 m. užregistruoti 107823 susirgimai. Per penkerius metus (20152019 m.) suaugusiųjų sergamumas padidėjo nuo 2650,2 atv./1000 gyv. iki 3153,73 atv./1000
gyv. Vaikams (0-17 m.) 2019 m. užregistruoti 23905 susirgimai. Per penkerius metus (20152019 m.) vaikų sergamumas sumažėjo nuo 3533,51 atv./1000 gyv. iki 3280,05 atv./1000 gyv.
Regėjimo sutrikimai 2019 m. nustatyti 1243 Šiaulių rajono 0-17 m. vaikams, tai yra 269
vaikams mažiau nei 2018 m. Klausos defektai 2019 m. diagnozuoti 17 Šiaulių rajono 0-17 m.
vaikų, tai yra 7 vaikams daugiau nei 2018 m. Skoliozė 2019 m. nustatyta 51 Šiaulių rajono 0-17
m. vaikų, tai yra 4 vaikams daugiau nei 2018 m. Deformuojančios dorsopatijos 2019 m.
diagnozuotos 30 Šiaulių rajono 0-17 m. vaikų, tai yra 43 vaikams mažiau nei 2018 m.
Nenormali laikysena 2019 m. nustatyta 117 Šiaulių rajono 0-17 m. vaikų, tai yra 66 vaikams
mažiau nei 2018 m. Kalbos sutrikimai 2019 m. nustatyti 51 Šiaulių rajono 0-17 m. vaikui, tai yra
6 vaikams daugiau nei 2018 m.
2019 m. Šiaulių rajone tuberkuliozė nustatyta 12 asmenų, tai yra 3 atvejais daugiau nei 2018
m. Per penkerius metus (2015-2019 m.) sergamumas tuberkulioze Šiaulių rajone sumažėjo nuo
53,0 atv./100 tūkst. gyv. iki 28,9 atv./100 tūkst. Gyv.
2019 m. Šiaulių rajone sifilis nustatytas 1 asmeniui, tai tiek pat kaip ir 2018 m. 2019 m.
Šiaulių rajone gonorėjos ir chlamidiozės atvejų nenustatyta.
2019 m. Šiaulių rajone AIDS serga 6 asmenys, tai yra tiek pat kaip ir 2017 m. ir 2018 m.
Naujų AIDS sergamumo atvejų 2019 m. neužfiksuota. Per penkerius metus (2015-2019 m.)
sergamumas AIDS Šiaulių rajone padidėjo nuo 9,63 atv./100 tūkst. gyv. iki 14,48 atv./100 tūkst.
gyv.
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2019 m. Šiaulių rajone ŽIV nešioja 22 asmenys, tai yra 2 asmenimis daugiau nei 2018 m.
2019 m. nustatyti 2 nauji ŽIV nešiotojų atvejai. Per penkerius metus (2015-2019 m.) Šiaulių
rajone ŽIV nešiotojų nuo 43,35 atv./100 tūkst. gyv. iki 53,05 atv./100 tūkst. gyv.
2019 m. Šiaulių rajone užregistruotos 4626 suaugusiųjų 18+ m.) traumos ir 1136 vaikų (017 m.) traumos, tai yra 55 suaugusiųjų traumomis daugiau ir 4 vaikų traumomis mažiau nei
2018 m. Per penkerius metus (2015-2019 m.) suaugusiųjų traumų skaičius padidėjo nuo 131,0
atv./1000 gyv. iki 135,8 atv./1000 gyv. Vaikų traumų skaičius per penkerius metus (2015-2019
m.) sumažėjo nuo 159,4 atv./1000 gyv. iki 155,9 atv./1000 gyv.
6.3. Darbuotojų (jei veikla jau vykdoma ir planuojamas nagrinėti poveikis darbuotojų
sveikatai) skaičius, pasiskirstymas pagal amžių, lytį, sergamumo, sergamumo su laikinu
darbingumo netekimu analizė.
Darbuotjų skaičius nėra pastovus (15-40 darbuotojų). Darbuotojų skaičius priklauso nuo
situacijos atliekų rinkoje, priimamų atliekų srauto intensyvumui ir pan.
6.4. Sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė, aplinkos sveikatos rodiklių, susijusių su
nagrinėjama veikla, analizė
Išnagrinėjus ūkinės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą,
technologinius procesus, taršos veiksnius, taršos emisiją, nustatytą modeliavimo būdu vykdant
veiklą galima teigti, kad nagrinėjamu ūkinės veiklos metu fizinę aplinką minimaliai įtakotų tik
šie veiksniai:
▪ Technologinių procesų ir atvykstančio/išvykstančio automobilinio transporto
skleidžiama fizinė tarša – triukšmas.
▪ Technologinių procesų ir transporto veikimo metu skleidžiama cheminė tarša –
oro ir kvapų tarša.
6.4.1. Triukšmas.
UAB „Virginijus ir KO“ įmonės Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių r. sen., (toliau – planuojamos
ūkinės veiklos objektas) sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti licencijuota triukšmo
sklaidos modeliavimo kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement) (versija 2019 MR 2).
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2
„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo
lygių nustatymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių
pramonės, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams
skaičiavimo metodams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl aplinkos
triukšmo įvertinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant žemiau
pateiktus metodus/standartus:
✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje
erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“;
✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPBRoutes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB);
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Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant
vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų
inžinerinių statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines
sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo
priemonių konstrukcines savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos
koeficientus. Programos CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros vystymo
scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią
teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.
Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti
triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. Nr. V-604 įsakymu Lietuvos higienos norma
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje” reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais.
Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties
(Lnakties) (22-7 val.) periodų triukšmo lygis, įvertinant:
✓ viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos ūkinės veiklos
padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje;
✓ planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.
Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą,
taikomas HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas, o vertinant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą
HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir 4-as punktai pateikti 5oje triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.
Remiantis HN 33:2011 1-o skyriaus 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei
40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią
triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatams, neturintiems įregistruoto
sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik gyvenamosios paskirties patalpose, todėl siekiant
įvertinti triukšmo poveikį gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygis
vertinamas prie šių pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo
aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ triukšmo lygis
vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas.
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5 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje ūkinės
komercinės veiklos (4 punktas)

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso slėgio
lygis (LAFmax), dBA

Diena

55

60

Vakaras

50

55

Naktis

45

50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio Ldienos (nuo 7 val. iki 19 val.),
vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties triukšmo rodiklio Lnakties (nuo 22 val. iki 7 val.) apibrėžtyse.

Modelio sudarymui naudoti duomenys ir pagrindiniai parametrai:
✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimuose skaitmeniniam teritorijos paviršiaus modeliui sudaryti
naudotas Lietuvos reljefo žemėlapis;
✓ Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties potencialas (toliau – G
koeficientas) – 0,5 (Žemos pievos ir vejos);
✓ Triukšmo sklaida skaičiuojama laisvojo lauko sąlygomis. Atmosferos garso absorbcijos
koeficientas vertinamas 500 Hz dažnio garsui, kaip nurodo standartas LST ISO 9613-2.
Pagrindiniai parametrai sudarant triukšmo sklaidos žemėlapius:
✓ Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir
vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ daugiaaukščių gyvenamosios
paskirties pastatų aplinkoje triukšmo sklaida skaičiuojama 4,0 ± 0,5 m aukštyje, o
mažaaukščių – 1,5 ± 0,5 m aukštyje. Arčiausiai vertinamos teritorijos yra mažaaukštės
gyvenamosios paskirties pastatai, todėl ūkinės veiklos triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5
m aukštyje. Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą, vertinta didesnė teritorija,
kurioje yra ir mažaaukščių ir daugiaaukščių gyvenamosios paskirties pastatų, todėl
triukšmo sklaida vertinta 1,5 m ir 4,5 m aukštyje.
✓ Triukšmo sklaida skaičiuojama laisvojo lauko sąlygomis;
✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis dx(m): 2; dy(m): 2. Ūkinės veiklos
triukšmo sklaidos žemėlapių mastelis M 1:2500, o autotransporto triukšmo sklaidos
žemėlapių - M 1:4500.
✓ Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos
žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės
skirtumas tarp izolinijų yra 1 dB(A).
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INFORMACIJA APIE TRIUKŠMO ŠALTINIUS

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs bei mobilūs triukšmo šaltiniai,
veiksiantys planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje.
STACIONARŪS TRIUKŠMO ŠALTINIAI

Atliekant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertintas objekto teritorijoje
planuojamų technologinių įrenginių skleidžiamas garso galio lygis (LwA, dB(A)), bei
technologinių įrenginių, kurie planuojami uždarose patalpose ar pastatuose, sukeliamas garso
slėgio lygis (LpA, dB(A)), įvertinant patalpą ar pastatą kaip triukšmo šaltinį. Skaičiuojant iš
patalpų į aplinką sklindantį triukšmą, vertinamas išorinių pastato atitvarų garso izoliacijos
rodiklis (Rw, dB).
Triukšmo vertinimo ataskaitoje naudoti stacionarių triukšmo šaltinių tipai:
✓ Patalpos ir pastatai vertinami kaip tūriniai triukšmo šaltiniai, kuriuos sudaro vertikalūs
plotiniai (Vp) ir horizontalūs plotiniai (Hp) triukšmo šaltiniai. Išorinėms šių patalpų ar
pastatų atitvaroms taikomas garso izoliacijos rodiklis Rw;
✓ Technologiniai įrenginiai, esantys ne patalpose vertinami kaip taškiniai (Ta) triukšmo
šaltiniai;
✓ Lengvųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelės vertinamos kaip horizontalūs
plotiniai (Hp) triukšmo šaltiniai.
✓ Autokrautuvų darbo zonos vertinamos kaip horizontalūs linijiniai (Hl) triukšmo šaltiniai.
Pastatų ar patalpų, kurios vertinamos kaip tūriniai triukšmo šaltiniai, išorinių atitvarų garso
izoliacijos rodiklis Rw:
✓ Rūšiavimo linija, kuri yra uždaroje konteinerio tipo patalpoje: išorinės atitvaros yra iš 120
mm storio „Sandwich“ tipo plokščių. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę,
analogiškos medžiagos garso izoliacijos rodiklis Rw yra 35 dB.
✓ Presas, esanti patalpintas uždaroje patalpoje po stogine: išorinės atitvaros yra iš 120 mm
storio „Sandwich“ tipo plokščių. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę,
analogiškos medžiagos garso izoliacijos rodiklis Rw yra 35 dB.
✓ Atliekų tvarkymo pastatas: išorinės atitvaros yra iš 120 mm storio „Sandwich“ tipo
plokščių. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiškos medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 35 dB.
✓ Granuliavimo technologinės linijos pastatas: sienos yra iš 115 mm storio mūro. Pagal
modeliavimo programos duomenų bazę, analogiškos medžiagos garso izoliacijos rodiklis
Rw yra 49 dB.
✓ Plastiko plovimo ir smulkinimo pastatas: išorinės atitvaros yra iš 120 mm storio
„Sandwich“ tipo plokščių. Pagal modeliavimo programos duomenų bazę, analogiškos
medžiagos garso izoliacijos rodiklis Rw yra 35 dB.
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Ekvivalentinis garso slėgio lygis LAeqT vidaus patalpose nustatytas pagal triukšmo lygio
matavimus analogiškame objekte:
✓ Rūšiavimo technologinė linijos pastatas: patalpose veiks rūšiavimo technologinė linija (1
vnt.), kurios sukeliamas ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) yra 76,6 dB(A);
✓ Preso patalpa po stogine: patalpoje veiks presas (1 vnt.), kurio sukeliamas ekvivalentinis
garso slėgio lygis (LAeqT) yra 67,8 dB(A).
Ekvivalentinis garso slėgio lygis LAeqT vidaus patalpose nustatytas apskaičiuojant suminį garso
slėgio lygį, įvertinant kiekvieną planuojamą technologinį įrenginį, kuris veiks toje pačioje
patalpoje. Ekvivalentiniam garso slėgio lygiui LAeqT vidaus patalpose nustatyti, naudojamas
technologinių įrenginių sukeliamas garso slėgio lygis LpA:
✓ Atliekų tvarkymo pastatas: patalpose veiks presas (1 vnt.) ir šakinis autokrautuvas
(1vnt.). Apskaičiuotas suminis visų įrenginių garso slėgio lygis LpA veikiant vienu metu
yra 79,3 dB(A). Atliekų tvarkymo pastato patalpose planuojami eksploatuoti triukšmo
šaltiniai ir jų skleidžiamas garso slėgio lygis LpA :
o Presas (1 vnt.) – LpA 67,8 dB(A) (pagal triukšmo lygio matavimus analogiškame
objekte);
o Šakinis krautuvas (1 vnt.) – LpA 79 dB(A).
✓ Granuliavimo technologinės linijos pastatas: patalpose bus eksploatuojama granuliavimo
linija (1vnt.) ir šakinis krautuvas (1 vnt.). Apskaičiuotas suminis visų įrenginių garso
slėgio lygis LpA veikiant vienu metu yra 82,5 dB(A). Granuliavimo linijos pastato
patalpose planuojami eksploatuoti triukšmo šaltiniai ir jų skleidžiamas garso slėgio lygis
LpA :
o Granuliavimo linija (1 vnt.) – LpA 80 dB(A) (pagal analogiško įrenginio
specifikaciją);
o Šakinis krautuvas (1 vnt.) – LpA 79 dB(A).
✓ Plastiko plovimo ir smulkinimo pastatas: patalpose bus eksploatuojama plastiko plovimo
ir smulkinimo linija (1 vnt.) ir šakinis krautuvas (1 vnt.) ir vandens valymo sistemos
įranga (1 vnt.). Plovimo ir smulkinimo linijos įrenginių suminis garso slėgio lygis (Lpa)
yra 104,3 dB(A). Kadangi plovimo linija eksploatuojama pastato viduryje,
skaičiavimuose naudotas plovimo ir smulkinimo linijos garso slėgio lygis 3 m atstumu
nuo įrenginio, kuris yra 87 dB(A). Apskaičiuotas suminis visų įrenginių garso slėgio lygis
LpA, sklindantis pro pastato aitvaras, veikiant vienu metu yra 89,8 dB(A). Plastiko
plovimo ir smulkinimo linijos pastato patalpose planuojami eksploatuoti triukšmo
šaltiniai ir jų skleidžiamas garso slėgio lygis LpA :
o Plovimo ir smulkinimo linijos (1 vnt.) įranga ( pagal analogiškos įrangos gamintojo
pateiktą specifikaciją):
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▪

Žaliavos tiekimo kanalas (1 vnt.) – LpA 50 dB(A);

▪

„Zerma“ granuliatorius (1 vnt.) – LpA 98 dB(A);

▪

Plovyklė (2 vnt.) – LpA 85 dB(A);

▪

Nerūdijančio plieno sraigtas/ smulkintuvas (1 vnt.) – LpA 55 dB(A);

▪

Atskyrimo tankas (1 vnt.) – LpA 50 dB(A);

▪

Mechaninė džiovyklė (1 vnt.) – LpA 100 dB(A);

▪

Terminio džiovintuvo ventiliatorius (1 vnt.) – LpA 100 dB(A);

▪

Plastiko dribsnių bunkeris (1 vnt.) – LpA 50 dB(A);

o Šakinis krautuvas (1 vnt.) – LpA 79 dB(A).
o Vandens valymo įranga (ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) nustatytas pagal
triukšmo lygio matavimus vandens valymą atliekančios įmonės objekte ir garso
slėgio lygis (LpA) – pagal analogiškos įrangos specifikaciją):
▪

Tankintuvas (1 vnt.) – (LAeqT) yra 76,5 dB(A);

▪

Suriublinė (1 vnt.) – (LAeqT) yra 71,8 dB(A);

▪

Dujų generatorius (1 vnt.) – (LAeqT) yra 71,8 dB(A);

▪

Smėlio separatorius (1 vnt.) – (LpA) yra 70 dB(A).

Sukeliamo garso slėgio lygio matavimų analogiškame objekte rezultatai, pateikti Triukšmo
vertinimo ataskaitos Priede Nr. 3 „Akustinio triukšmo parametrų tyrimų protokolas“. Informacija
apie UAB „Virginijus ir KO“ teritorijoje veikiančius triukšmo šaltinius ir pastatų sienas bei
skaičiavimuose naudotų analogiškų įrenginių specifikacijos pateiktos Triukšmo vertinimo
ataskaitos priede Nr. 4 „Triukšmo šaltinių ir patalpų išorinių atitvarų specifikacijos“.
Informacija apie tūrinių triukšmo šaltinių akustines savybes ir veikimo rėžimą pateikta 6-oje
lentelėje.
6 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojamų pastatų ar patalpų
(tūriniai triukšmo šaltiniai: vertikalūs plotiniai ir horizontalūs plotiniai) akustinės savybės
Stacionaraus triukšmo šaltinio
pavadinimas, žymėjimas

Garso slėgio lygis,
LpA, dB(A)

Išorinių atitvarų
garso izoliacijos
rodiklis,
Rw, dB

Triukšmo šaltinio
veikimo laikas
diena / vakaras /
naktis, min.

Triukšmo šaltinio
tipas

Rūšiavimo linijos patalpa
Patalpos stogas
Patalpos fasadai

LpA 76,6 dB(A)

35
35

600 / 0 / 0

Hp
Vp

Preso patalpa po stogine
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Stacionaraus triukšmo šaltinio
pavadinimas, žymėjimas
Patalpos stogas
Patalpos fasadai

Garso slėgio lygis,
LpA, dB(A)

LpA 67,8 dB(A)

Išorinių atitvarų
garso izoliacijos
rodiklis,
Rw, dB

Triukšmo šaltinio
veikimo laikas
diena / vakaras /
naktis, min.

35

Triukšmo šaltinio
tipas

600 / 0 / 0

35

Hp
Vp

Atliekų tvarkymo pastas
Patalpos stogas
Patalpos fasadai

LpA 79,3 dB(A)

35

600 / 0 / 0

35

Hp
Vp

Granuliavimo linijos pastatas
Patalpos stogas
Patalpos fasadai

LpA 82,5 dB(A)

49
49

720 / 180 / 540

Hp
Vp

Plastiko plovimo ir smulkinimo linijos pastatas
Patalpos stogas

35
LpA 89,8 dB(A)
720 / 180 / 540
Patalpos fasadai
35
• Hp – horizontalus plotinis triukšmo šaltinis; Vp – vertikalus plotinis triukšmo šaltinis;

Hp
Vp

Ratiniui autokrautuvui, kuris eksploatuojamas ne patalpose ar pastatuose, pateikiamas garso
galios lygis LwA. Autokrautuvo techninėje specifikacijoje nurodytas garso galios lygis Lwa yra
101 dB(A).
Informacija apie autokrautuvo akustines savybes ir veikimo rėžimą pateikta 7-oje lentelėje.
7 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiksiančių autokrautuvų
(plotinis triukšmo šaltinis) akustinės savybės
Stacionaraus triukšmo šaltinio
pavadinimas, žymėjimas
Ratinis autokrautuvas
•

Kiekis, vnt.

Garso galios lygis,
LwA, dB(A)

Triukšmo šaltinio
veikimo laikas diena
/ vakaras / naktis,
min.

Triukšmo
šaltinio tipas

1

LwA 101 dB(A)

360 / 90 / 270

Hl

Hl – horizontalus linijinis triukšmo šaltinis;

Taip pat kaip stacionarus triukšmo šaltinis vertinamas stoginis ventiliatorius ir
autotransporto priemonių stovėjimo aikštelė:

lengvųjų

✓ Stoginis ventiliatorius (analogas) ant granuliavimo linijos pastato, kurio skleidžiamas
garso slėgio lygis LpA lygus 44 dB(A) 4 metrų atstumu. Šio įrenginio garso galios lygis
Lwa koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį LpA atitinkamu atstumu.
Skaičiavimuose naudojamas elektrinių autokrautuvų garso galios lygis LwA yra 70 dB(A).
Ventiliatorius veiks visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis (Ta) triukšmo šaltinis;
✓ 30 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, įrengta šiaurės rytinėje teritorijos
kampe, prie įvažiavimo į teritoriją. Į stovėjimo aikštelę atvyksta ir jos išvyksta 26
aut./dieną, iš viso 52 aut./dieną į abi puses. Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu į
vieną stovėjimo vieta atvyksta ir iš jos išvyksta 0,14 aut./val. Stovėjimo aikštelė
vertinama kaip horizontalus plotinis (Hp) triukšmo šaltinis.
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MOBILŪS TRIUKŠMO ŠALTINIAI

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertinti ir
mobilūs triukšmo šaltiniai (lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės) veiksiantys
planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje.
Triukšmo vertinimo ataskaitoje naudoti mobilių triukšmo šaltinių tipai:
✓ Lengvųjų autotransporto priemonių judėjimo trajektorijos vertinamos kaip linijiniai
triukšmo šaltiniai (Ln);
✓ Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo trajektorijos vertinamos kaip linijiniai
triukšmo šaltiniai (Ln).
Informacija apie lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautus bei atvykimo ir išvykimo
laiką pateikta 8-oje lentelėje.

8 lentelė. Planuojami lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių srautai per parą
Autotransporto priemonių
paskirtis
Lengvosios autotransporto
priemonės

Diena (7-19 val.),
Vakaras (19-22
Naktis (22-7 val.),
vnt.
val.), vnt.
vnt.
Lengvosios autotransporto priemonės
20

6

Triukšmo
šaltinio tipas

-

Ln

Sunkiosios autotransporto priemonės
Sunkiosios autotransporto
priemonės, atvežančios
žaliavas

15

1

-

Ln

Sunkiosios autotransporto
priemonės, išvežančios
produkciją

15

1

-

Ln

•
•

Ln – linijinis triukšmo šaltinis;
Transporto priemonių srautai pateikti vnt. per atitinkamą paros periodą. Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus
vertinamas transporto priemonių judėjimas į abi puses (atvykimas/išvykimas), todėl transporto srautai didinami
dvigubai;

Skaičiavimuose įvertinta 2,2 m aukščio mūrinė tvora, juosianti ūkinės veiklos teritoriją. Betono
mūrui garso sugerties koeficientas αw vyrauja nuo 0,3 iki 0,4. Skaičiavimuose buvo įvertinta,
kad betono mūro garso sugerties koeficientas αw yra 0,3 (0,0 – atspindinti triukšmą, 1,0 – gerai
sugerianti triukšmą). Visų triukšmo šaltinių schema pateikta Priede Nr. 5 „Triukšmo šaltinių
schema“.
AUTOTRANSPORTO SRAUTAI VIEŠOJO NAUDOJIMO KELIUOSE
Į UAB „Virginijus ir KO“ teritoriją autotransportas patenka naudodamasis viešojo naudojimo Plento
gatvės atkarpa. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo
įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI), vadovaujantis Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais 2018 metų vietinės reikšmės
kelio Nr. 4031 (atkarpos 3,658 – 6,337 km) duomenimis, pridedant dėl planuojamos ūkinės veiklos
plėtros padidėsiančius autotransporto srautus. Duomenys apie esamus ir prognozuojamus
autotransporto srautus pateikti 9 lentelėje.
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9 lentelė. Esami autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose
Gatvė

Bendras automobilių skaičius,
aut./parą

Tame tarpe sunkiasvoris
transportas, aut./parą

Esami autotransporto srautai
Vietinės reikšmės kelias Nr.
4031 (Plento g.)

2774

123

Prognozuojami autotransporto srautai

Vietinės reikšmės kelias Nr.
4031 (Plento g.)

2782

125

ŪKINĖS VEIKLOS SUKELIAMAS TRIUKŠMAS
Skaičiuojant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir
nakties (22-7 val.) triukšmo lygis artimiausių mažaaukščių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje 1,5
m aukštyje, kaip reikalaujama LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas,
matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ ir 4,5 m aukštyje, įsitikinat ar triukšmo
ribiniai dydžiai prie gyvenamųjų namų fasadų ties antru aukštu nėra viršijami. Ūkinės veiklos sukeliamo
triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 10-oje lentelėje.

10 lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
31
31
31
36
36
36
39
38
38
39
39
39
37
35
34
35
34
33
34
32
32
32
31
30
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,5 m (ties antro aukšto fasadais)
32
31
31
38
38
38
44
44
44
43
42
42
39
38
37
36
35
34
34
33
32
33
32
31

Gyvenamosios paskirties
pastatai
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.

Nr. 34
Nr. 26
Nr. 22
Nr. 14
Nr. 10
Nr. 8
Nr. 6
Nr. 4

Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.
Guobų g.

Nr. 34
Nr. 26
Nr. 22
Nr. 14
Nr. 10
Nr. 8
Nr. 6
Nr. 4

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
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Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties teritorijos
ribomis, kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą, pateikti 11-oje lentelėje.
11 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Vertinimo vieta / teritorijos ribos
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Šiaurinė riba
36-41
33-41
25-40
Rytinė riba
33-43
32-38
25-35
Pietinė riba
33-39
32-39
32-39
Vakarinė riba
39-41
27-41
27-40
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis,
kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Triukšmo vertinimo
ataskaitos Priede Nr. 1: „Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.
AUTOTRANSPORTO SUKELIAMAS TRIUKŠMAS

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą vertinamas dienos ir vakaro triukšmo lygis, kadangi su UAB „Virginijus ir KO“ ūkine
veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta tik dienos ir vakaro metu.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, esančioje
arčiausiai viešojo naudojimo gatvės, kuria naudojasi su ūkinė veiklos objektu susijęs
autotransportas.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti 12-oje lentelėje.
12 lentelė. Prognozuojamas autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje.
Gyvenamosios paskirties
pastatai, adresas

Suskaičiuotas- triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m

Plento g. 1B
Vyšnių g. 1
Vyšnių g. 2
Vyšnių g. 3
Vyšnių g. 4
Vyšnių g. 5
Vyšnių g. 6
Vyšnių g. 8
Vyšnių g. 9

59
50
49
49
49
48
48
49
50

57
49
48
48
47
47
48
49
49

47

Gyvenamosios paskirties
pastatai, adresas
Vyšnių g. 10
Vyšnių g. 11
Vyšnių g. 12
Vyšnių g. 13
Vyšnių g. 14
Vyšnių g. 15
Vyšnių g. 16
Jaugirdo g. 5
Jaugirdo g. 5A

Suskaičiuotas- triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
50
48
50
48
50
48
49
47
49
47
48
47
48
47
49
48
50
49
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4 m

Salduvės g. 1
Bertužių k. 2
Bertužių k. 3
Bertužių k. 4
Bertužių k. 6

58
51
52
52
52
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

57
49
50
50
50

-

Skaičiavimo rezultatai rodo, kad viešojo naudojimo gatvėse pravažiuojančio autotransporto
skleidžiamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3
punktą.
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Triukšmo vertinimo
ataskaitos Priede Nr. 2: „Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.
TRIUKŠMO VERTINIMO IŠVADOS

✓ Suskaičiuota, kad UAB „Virginijus ir KO“ Plento g. 2D, Kairių sen., Šiaulių r. sav.
planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties įmonės teritorijos ribomis bei
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os
lentelės 4-ą punktą.
✓ Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas triukšmas
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos ir vakaro periodais neviršija didžiausių
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3
punktą.
Išsami informacija apie atliktus triukšmo tyrimus pateikta Ataskaitos 5 priede (UAB
„Virginijus ir Ko“ Triukšmo vertinimo ataskaita).
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6.4.2. Oro ir kvapų tarša
Teršalas yra medžiaga, egzistuojanti didesne negu natūrali koncentracija, atsirandanti
dažniausiai dėl žmonių ūkinės veiklos ir turinti neigiamą poveikį aplinkai. Didžiausia leistina
tarša – tai iš atskiro ar kelių šaltinių per laiko vienetą išmestų kenksmingų medžiagų kiekis, kuris
nagrinėjamoje vietovėje, įvertinus kitų taršos šaltinių poveikį, neviršija didžiausių leistinų
koncentracijų. Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) – tai tokia priemaišų koncentracija,
kuri, veikdama periodiškai arba visą žmogaus gyvenimą, nedaro neigiamo poveikio ne tik
žmogui, bet ir visai aplinkai. Vieni cheminiai elementai ir junginiai yra mažiau kenksmingi
aplinkai ir žmogui, kiti labiau, todėl ir jų DLK skiriasi.
UAB „Virginijus ir Ko“ nepavojingų atliekų tvarkymo Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių r. sav.
(toliau – ūkinės veiklos objektas) aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti
naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (19962015 Lakes Environmental Software).
APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje šiuo metu eksploatuojami 3 vnt. organizuotų aplinkos oro
taršos šaltinių (toliau – o.t.š.) ir 4 vnt. neorganizuotų o.t.š.
Esami o.t.š.:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI DUOTEC COMPACT 24GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 24 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai. Kuro degimo metu iš o.t.š. išsiskiria: anglies monoksidas
(CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10);
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✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI DUOTEC COMPACT 24GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 24 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai. Kuro degimo metu iš o.t.š. išsiskiria: anglies monoksidas
(CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10);
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 003 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI LUNA
PLATINUM 32GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 33 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai. Kuro degimo metu iš o.t.š. išsiskiria: anglies monoksidas
(CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), ir kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10);
✓ Neorganizuoti mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai (lengvasis ir sunkusis
autotransportas), iš kurių išsiskiria anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros
dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ) ir kietosios dalelės
(KD2,5 ir KD10).
Taip pat įmonėje yra penki neorganizuoti kvapą skleidžiantys taršos šaltiniai (o.t.š. Nr. 601, 602,
603, 604, 605). Oro tarša iš šių taršos šaltinių buvo įvertinta kaip kvapai. Lietuvoje nėra
galiojančios metodikos, pagal kurią būtų galima atlikti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekių
skaičiavimus atliekų laikymo metu ir kuri būtų įtraukta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13
d. įsakyme Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo
patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios
teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pateiktą metodikų sąrašą. Informacija apie minėtus šaltinius
pateikiama 2 skyriuje „Kvapo taršos vertinimas”.
Planuojami o.t.š.:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 004 – oro šalinimo anga nuo planuojamos granuliavimo linijos: iš
o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (CO), acto rūgštis (CH3COOH) ir kvapai.
TERŠALŲ EMISIJOS SKAIČIAVIMAS
TERŠALŲ, IŠSISKIRSIANČIŲ GRANULIAVIMO PROCESO METU, SKAIČIAVIMAS

Išmetamų teršalų kiekis nuo granuliavimo linijos skaičiuojamas vadovaujantis „Teršalų,
išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio – pramoninio
komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai“. Charkovas, 1997, 2 dalis („Удельные
показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов
технологического оборудования предприятий машиностроения и военно-промышленного
комплекса“. Харьков, 1997, Том 2).
Teršalų kiekio skaičiavimas pagrįstas žaliavų sąnaudų per atitinkamą laiko tarpą kiekiu ir
emisijos faktoriais. Iš viso planuojama perdirbti iki 8000 t/metus plastiko atliekų, o numatomas
granuliavimo linijos veikimo laikas – 8112 val./metus. Tuomet granuliavimo linijos našumas
sieks iki 1 t/val. arba 1000 kg/val. Pagal naudojamą metodiką, emisijos faktorius anglies
monoksidui – 0,2 g/kg žaliavos, o acto rūgščiai – 0,3 g/kg žaliavos.
Metinis susidarančių teršalų kiekis:
Mteršalo = T · TF / 106, t/metus
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T – žaliavų sąnaudos, kg/metus;
TF – taršos emisijos faktorius g/kg.
Momentinis susidarančių teršalų kiekis:
Mteršalo = T · TF / 3600, g/s
T – žaliavų sąnaudos, kg/val.;
TF – taršos emisijos faktorius.
Suskaičiuotas metinis ir momentinis teršalų kiekis nuo granuliavimo linijos, pateiktas 13-oje
lentelėje.
13 lentelė. Metinis ir momentinis teršalų kiekis išsiskiriantis nuo granuliavimo linijos
Teršalas
Anglies monoksidas (CO)
Acto rūgštis (CH3COOH)

Žaliavų sąnaudos,
kg/metus
8000000
800000

Žaliavų sąnaudos,
kg/val.
1000
1000

Metinis kiekis,
t/metus
1,6000
2,4000

Momentinis
kiekis, g/s
0,0566
0,0833

Taršos šaltinio Nr. 004 fiziniai parametrai ir tarša į aplinkos orą atitinkamai pateikta 21-oje ir 22oje lentelėse.
TERŠALŲ, IŠSISKIRIANČIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS GAMYBOS METU, SKAIČIAVIMAS

Iš gamtinių dujų katilų, skirtų šiluminės energijos gamybai, išsiskiriantis metinis ir momentinis
teršalų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019,
1.A.4 Small Combustion 2019“ metodikos 3.8 lentelėje pateiktais vidutiniais ir maksimaliais
teršalų emisijos faktoriais šiluminės energijos gamybos įrenginiams.
Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į
atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir
apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų
išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).
Metiniai į aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal „1.A.4
Small Combustion” metodikoje, 3.8 lentelėje pateiktus vidutinius taršos faktorius. Metinis
teršalų kiekis apskaičiuojamas remiantis per metus pagamintu energijos kiekiu, įrenginio
galingumu ir veikimo trukme.
Per metus pagamintas energijos kiekis:
, GJ/metus
Q – įrenginio galingumas, MW;
h – darbo valandų skaičius, val./metus;
3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ.
Katilų pagrindiniai parametrai ir suskaičiuotas per metus pagaminamas energijos kiekis pateiktas
14-oje lentelėje.
14 lentelė. Katilų parametrai ir metinis pagaminamas energijos kiekis
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Katilas
BAXI DUO-TEC
COMPACT 24GA
BAXI LUNA
PLATINUM 32GA

Galia, kW

Veikimo laikas,
val./metus

Kuras

Pagaminamas energijos
kiekis, GJ/metus

24

5000

Gamtinės dujos

432

33

5000

Gamtinės dujos

594

Teršalų metinė emisija:

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ.

Teršalų emisijos faktoriai ir suskaičiuotas metinis teršalų kiekis pateikti 15-oje lentelėje.
15 lentelė. Teršalų emisijos faktoriai ir suskaičiuotas metinis teršalų kiekis
Teršalas
Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai (NOx)
Sieros dioksidas (SO2)
Kietosios dalelės (KD)
Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai (NOx)
Sieros dioksidas (SO2)
Kietosios dalelės (KD)

Teršalo emisijos
faktorius, g/GJ
BAXI DUO-TEC COMPACT 24GA
29
74
0,67
0,78
BAXI LUNA PLATINUM 32GA
29
74
0,67
0,78

Metinė tarša, t/metus
0,0125
0,0320
0,0003
0,0003
0,0172
0,0440
0,0004
0,0005

Momentiniai į aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal „1.A.4
Small Combustion” metodikoje, 3.8 lentelėje pateiktus maksimalius taršos faktorius. Momentinis
teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal maksimalų sekundinį kuro sunaudojimą, žemutinę kuro
degimo šilumą ir maksimalius taršos faktorius.
Maksimali momentinė teršalų emisija skaičiuojama pagal formulę:
B Qž EF, g/s
B – maksimalus sekundinis suvartojamas kuro kiekis, m3/s;
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, GJ/m3;
EF – maksimalus teršalo emisijos faktorius, kg/GJ.

52

Katilų pagrindiniai parametrai, taršos emisijos faktoriai ir suskaičiuotas momentinis teršalų
kiekis pateikti 16-oje lentelėje.
16 lentelė. Katilų parametrai, taršos emisijos faktoriai ir suskaičiuotas momentinis teršalų
kiekis
Teršalas

Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai (NOx)
Sieros dioksidas (SO2)
Kietosios dalelės (KD)
Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai (NOx)
Sieros dioksidas (SO2)
Kietosios dalelės (KD)

Maksimalus
Žemutinė kuro
Maksimalus
suvartojamas
degimo šiluma,
teršalo emisijos
momentinis dujų
GJ/m3
faktorius, g/GJ
kiekis, m3/s
BAXI DUO-TEC COMPACT 24GA
48
103
0,0007
0,03349
0,94
1,09
BAXI LUNA PLATINUM 32GA
48
103
0,001
0,03349
0,94
1,09

Momentinė tarša,
g/s

0,0011
0,0024
0,00002
0,00003
0,0016
0,0034
0,00003
0,00004

Taršos šaltinių Nr. 001, Nr. 002 ir Nr. 003 fiziniai parametrai ir tarša į aplinkos orą atitinkamai
pateikta 21-oje ir 22-oje lentelėse.
TERŠALŲ, IŠSISKIRIANČIŲ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ, SKAIČIAVIMAS

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiksiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai:
✓ 26 lengvosios autotransporto priemonės per parą;
✓ 32 sunkiosios autotransporto priemonės per parą.
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis Europos
Aplinkos Agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook – 2019) 1.A.3.b.i.-iv skyriuje Kelių transportas (Road Transport)
GB2019 pateiktais emisijos faktoriais. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159;
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-19).
Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto
priemonės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į teritoriją, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko
vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija
skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį,
bei sieros kiekį, esantį kure.
Skaičiavimuose priimta, kad 40 % į teritoriją atvykstančių lengvųjų autotransporto
priemonių yra dyzelinės, o 60 % benzininės. Taip pat yra priimta, kad atvykstantys lengvieji
automobiliai patenka į 1,4 l – 2,0 l kategoriją ir atitinka Euro 5 – EC 715/2007 taršos emisijos
reikalavimus. Sunkiosios autotransporto priemonės, kurios patenka į svorio kategoriją iki 7,5 t,
skaičiavimuose įvertintos kaip dyzelinės, atitinkančios standartinius taršos emisijos reikalavimus.
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Transporto priemonių nuvažiuotas kelias dvigubinamas, įvertinant atvykimą į teritoriją ir
išvykimą iš jos.
Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 17-oje lentelėje.
Duomenys paimti iš „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23 ir 3.24
lentelių.
17 lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos emisijos faktoriai ir autotransporto priemonių
charakteristikos
Autotransporto priemonių
kategorija
Lengvoji transporto priemonė
(benzinas, 1,4-2,0 l)
Lengvoji transporto priemonė
(dyzelinas, 1,4-2,0 l)
Sunkioji transporto priemonė
(dyzelinas, <7,5 t)

Autotransporto
priemonių
emisijos
reikalavimai
Euro 5 – EC
715/2007
Euro 5 – EC
715/2007
Standartinis

Taršos faktoriai, g/km
CO

NOx =
NO2

NMLOJ

KD = KD2,5
= KD10

0,62

0,061

0,065

0,0014

0,04

0,55

0,008

0,0021

1,85

4,70

1,07

0,3300

Sieros kiekis kure, nustatytas pagal „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.14 lentelėje
pateiktus duomenis, o informacija apie tipinį vienos lengvosios ir sunkiosios autotransporto
priemonės suvartojamą kuro kiekį - iš 3.15 lentelės. Duomenys, naudoti skaičiavimuose, pateikti
18-oje lentelėje.
18 lentelė. Sieros kiekis kure ir suvartojamas kuro kiekis
Autotransporto priemonių kategorija
Lengvoji transporto priemonė
(benzinas, 1,4-2,0 l)
Lengvoji transporto priemonė
(dyzelinas, 1,4-2,0 l)
Sukioji transporto priemonė
(dyzelinas, <7,5 t)
Pastaba: 1 ppm = 10-6 g/g

Sieros kiekis kure,
ppm

Suvartojamas kuro kiekis, g/km

40

70,0

8

60,0

8

240,0

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija apskaičiuojama:
Ei = (Ni x EFi x (Li x 2) x T) / 106, t/metus
Ni – transporto priemonių skaičius per dieną, atvykstančių į atitinkamą stovėjimo aikštelę,
vnt./d;
Li – vienos autotransporto priemonės vidutiniškai nuvažiuojamas atstumas per dieną, km/d;
T – dienų skaičius metuose, d/metus;
Ei – aplinkos oro teršalo taršos faktorius, g/km.
Metinė SO2 emisija apskaičiuojama:
Ei = (ks x FC x Ni x (Li x 2) x T) / 106, t/metus
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ks – sieros kiekis kure, g/g;
FC – tipinis vienos autotransporto priemonės suvartojamas kuro kiekis, g/km.
Momentinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 ir SO2 emisija apskaičiuojama:
Mi = Ei x 106 /(8760 x 3600), g/s
Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų metiniai kiekiai pateikti 19-oje lentelėje,
o momentiniai 20 - oje lentelėje.
19 lentelė. Metiniai aplinkos oro teršalų kiekiai iš mobilių oro taršos šaltinių
Mobilūs oro taršos šaltiniai

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis, t/metus
NOx
KD = KD2,5
NMLOJ
= NO2
= KD10

CO

Lengvosios autotransporto
priemonės
Sunkiosios
autotransporto
priemonės
Iš viso:

SO2

0,00018

0,000231

0,0000201

0,0000012

0,0000009

0,0086

0,0220

0,0050

0,0015

0,00001

0,00878

0,022231

0,0050201

0,0015012

0,0000109

20 lentelė. Momentiniai aplinkos oro teršalų kiekiai iš mobilių oro taršos šaltinių
Mobilūs oro taršos šaltiniai

Momentinis aplinkos oro teršalų kiekis, g/s
NOx
KD = KD2,5
NMLOJ
= NO2
= KD10

CO

Lengvosios autotransporto
priemonės
Sunkiosios
autotransporto
priemonės
Iš viso:

SO2

0,000006

0,000007

0,0000006

0,00000004

0,00000003

0,00027

0,0007

0,00016

0,00005

0,0000003

0,000276

0,000707

0,0001606

0,00005004

0,00000033

21 lentelė. Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

1

2

3

Aukštis,
m
4

Išmetimo
angos
matmenys,
m
5

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
Teršalų
Srauto
Tūrio
Temperatūra,
išmetimo
greitis,
debitas,
ºC
trukmė,
m/s
Nm3/s
val./m
6
7
8
9

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai

Katilas BAXI
DUO-TEC
COMPACT
24GA (24 kW)
Katilas BAXI
DUO-TEC
COMPACT
24GA (24 kW)

001

X: 463505
Y: 6198446

1,63

0,1

1,37

80,0

0,008

5000

002

X: 463487
Y: 6198345

2,20

0,1

1,37

80,0

0,008

5000
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Taršos šaltiniai

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

1

2

3

Išmetimo
angos
matmenys,
m
5

Aukštis,
m
4

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
Teršalų
Srauto
Tūrio
Temperatūra,
išmetimo
greitis,
debitas,
ºC
trukmė,
m/s
Nm3/s
val./m
6
7
8
9

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai

Katilas BAXI
LUNA
PLATINUM
32GA (33 kW)

003

X: 463451
Y: 6198369

2,30

0,1

1,89

80,0

0,012

5000

Planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai

Oro šalinimo
anga nuo
X: 463436
planuojamos
004
8,0
0,2
38,2
20,0
1,2
8112
Y: 6198324
granuliavimo
linijos
Pastaba: neorganizuotų o.t.š. (atliekų laikymo aikštelių ir stoginių) koordinatės yra pietvakariniai plotinių taršos
šaltinių kampai.

22 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr
.

1

2

Pavadinimas

Koda
s

3

4

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis
dydis
Metinė, t/metus
vnt.
maks.
5
6
7

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai
Katilas BAXI DUO-TEC
COMPACT 24GA (24 kW)

00
1

Katilas BAXI DUO-TEC
COMPACT 24GA (24 kW)

00
2

Katilas BAXI LUNA
PLATINUM 32GA
(33 kW)

00
3

Anglies monoksidas
(A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas
(A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas
(A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

177

g/s

0,0011

0,0125

250
1753
6493

g/s
g/s
g/s

0,0024
0,00002
0,00003

0,0320
0,0003
0,0003

177

g/s

0,0011

0,0125

250
1753
6493

g/s
g/s
g/s

0,0024
0,00002
0,00003

0,0320
0,0003
0,0003

177

g/s

0,0016

0,0172

250
1753
6493

g/s
g/s
g/s

0,0034
0,00003
0,00004

0,0440
0,0004
0,0005
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Taršos šaltiniai
Pavadinimas
1
Oro šalinimo anga nuo
planuojamos granuliavimo
linijos

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis
Nr
Koda
dydis
Pavadinimas
Metinė, t/metus
.
s
vnt.
maks.
2
3
4
5
6
7
Planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai
Anglies monoksidas
5917
g/s
0,0566
1,6000
00
(B)
4
Acto rūgštis
74
g/s
0,0833
2,4000

APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO KONCENTRACIJOS SKAIČIAVIMO REZULTATAI

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai,
plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus,
simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis
taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo,
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos
vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių
meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra
įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti
poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos
reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis
koncentracijos vertėmis.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo
naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d.
pateikta penkerių metų (2014-2018 m) artimiausios Šiaulių meteorologijos stoties
meteorologinių duomenų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą
išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°360°), kritulių kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per
parą. LHMT pažyma pateikiama Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos Priede Nr. 4: „Pažyma
apie hidrometeorologines sąlygas“.
Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d įsakymu Nr.
Dl-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir
Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10
d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant
sklaidos modeliavimą, naudojamos Šiaulių regiono santykinai švarių kaimiškųjų vietovių
aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, kurios skelbiamos Agentūros
interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.
Acto rūgšties sklaidos modeliavimas atliekamas neatsižvelgiant į foninę koncentraciją.
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Aplinkos apsaugos agentūros išduoti aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštai
Nr. (30.3)-A4E Nr.VK-17 (2021-03-05) ir Nr. (30.3)-A4E Nr.VK-24 (2021-03-24) pateikti Oro
ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos Priede Nr. 5: „Aplinkos teršalų foninės koncentracijos“.
Modeliavimo būdu nustatytos vidutinės metinės aplinkos oro teršalų koncentracijų vertės Šiaulių
mieste 2020 metais:
✓ Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3;
✓ Azoto dioksidas (NO2) – 3,6 µg/m3;
✓ Kietosios dalelės (KD10) – 12,6 µg/m3;
✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 8,6 µg/m3;
✓ Sieros dioksidas (SO2) – 2,9 µg/m3;
Anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido
(SO2) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis,
nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų
patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; TAR, 2017, Nr.12015). Specifinių aplinkos oro teršalo
acto rūgšties pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo
vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,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, Nr. 1003185; TAR, 2018, Nr. 18762).
Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių
sveikatos apsaugai, pateiktos 23-oje lentelėje, o skaičiuojamų specifinių aplinkos oro teršalų,
ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės vertės pateiktos 24-oje lentelėje.
23 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai
Teršalo pavadinimas

Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai
8 val.
24
1 valandos
Metinė
vidurkis
valandų

Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas (SO2)

200 µg/m3
350 µg/m3

10 mg/m3
-

50 µg/m3
125 µg/m3

40 µg/m3
40 µg/m3
20 µg/m3
-

24 lentelė. Teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės
Teršalo pavadinimas
Acto rūgštis (etano rūgštis)

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m 3
1 val. 98,5 procentilio

Vidutinė 24 val.

0,20

0,06
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Apibendrintos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios koncentracijų vertės
aplinkos pažemio ore pateiktos 25-oje lentelėje.
25 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos aplinkos
ore
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be fono
µg/m3

RV dalis,
%

Maks. koncentracija su
fonu
RV dalis,
µg/m3
%

Pagrindiniai aplinkos oro teršalai
Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio

32,0

0,32

217,4

2,2

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

61,0

30,5

64,6

32,3

Azoto dioksidas vidutinė metinė

2,59

6,5

6,29

15,7

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

0,08

0,20

12,9

32,3

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

0,12

0,24

13,2

26,4

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

0,077

0,39

8,90

44,5

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio

0,431

0,1

3,93

1,1

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio

0,11

0,1

3,59

2,9

Specifiniai aplinkos oro teršalai
Acto rūgštis (etano rūgštis) 1 val. 98,5 procentilio

10,9

5,5

-

-

Acto rūgštis (etano rūgštis) vidutinė 24 val.

28,3

47,2

-

-

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido
koncentracija be fono siekia 32,0 µg/m3 (0,32 % ribinės vertės (toliau - RV)), įvertinus foną –
217,4 µg/m3 (2,2 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be
fono 61,0 µg/m3 (30,5 % RV), įvertinus foną – 64,6 µg/m3 (32,3 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido
koncentracija be fono siekia 2,59 µg/m3 (6,5 % RV), o įvertinus foną –6,29 µg/m3 15,7 % RV) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,08 µg/m3 (0,2 % RV), su fonu – 12,9 µg/m3 (32,3 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių
koncentracija be fono siekia 0,12 µg/m3 (0,24 % RV), o su fonu – 13,2 µg/m3 (26,4 % RV) ir
neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,077 µg/m3 (0,39 % RV), o su fonu – 8,9 µg/m3 (44,5 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido
koncentracija be fono siekia 0,431 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 3,93 µg/m3 (1,1 % RV)
bei neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2
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procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 0,11 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus
foną – 3,59 µg/m3 (2,9 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės.
Acto rūgštis (etano rūgštis). Suskaičiuota maksimali vidutinė 24 val. acto rūgšties be fono siekia
28,3 µg/m3 (47,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5
procentilio acto rūgšties koncentracija be fono siekia 10,9 µg/m3 (5,5 % RV) ir neviršija
nustatytos ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 1:
„Oro taršos sklaidos žemėlapiai“. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, receptorių
skaičius – 720. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro
taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.
KVAPO TARŠOS VERTINIMAS

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiks 4 organizuoti ir 4 neorganizuoti taršos šaltiniai, iš kurių
išsiskirs kvapas.
Esami o.t.š.:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI DUOTEC COMPACT 24GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 24 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai;
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI DUOTEC COMPACT 24GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 24 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai;
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 003 – kuro degimo produktų šalinimo anga iš katilo BAXI LUNA
PLATINUM 32GA (kuras – gamtinės dujos, katilo galia – 33 kW), kuris skirtas
šiluminės energijos gamybai;
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – atvira atliekų laikymo aikštelė (Nr. 1), kurioje laikomos
transportavimui ir tolimesniam apdorojimui paruoštos atliekos (plastiko laikymo plotas –
400 m2);
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 602 – atvira atliekų laikymo aikštelė (Nr. 1A), kurioje laikomos
supresuotos ir transportavimui paruoštos atliekos (plastiko laikymo plotas – 350 m2);
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 603 – atliekų laikymo vieta po stogine (Nr. 4), kurioje laikomos
atvežtos ir rūšiavimui ar presavimui išverstos atliekos (plastiko laikymo plotas – 100 m2);
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 604 – atliekų laikymo vieta po stogine (Nr. 6), kurioje laikomos
atvežtos ir rūšiavimui ar presavimui išverstos atliekos (plastiko laikymo plotas – 180 m2):
iš o.t.š. išsiskiria kvapai;
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 605 – atliekų laikymo ir pakrovimo į smulkinimo įrenginį
pastato vartai (Nr. 10) (pastato plotas – 100 m2): iš o.t.š. išsiskiria kvapai.
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Planuojami o.t.š.:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 004 – oro šalinimo anga nuo planuojamos granuliavimo linijos.
Informacija apie taršos šaltinių fizinius duomenis pateikti 2.1 skyriaus 27-oje lentelėje.
KVAPO EMISIJOS SKAIČIAVIMAS

Kvapų emisija iš o.t.š. Nr. 001, Nr. 002, Nr. 003 ir Nr. 004 apskaičiuota vadovaujantis „Kvapų
valdymo metodinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis. Vertinamų teršalų
kvapo slenksčio vertės pateiktos 26-oje lentelėje.
26 lentelė. Kvapo slenksčio vertę turintys cheminiai junginiai (teršalai)
Kvapo slenksčio vertė

Teršalo pavadinimas

ppm
0,186
0,708

Acto rūgštis
Azoto dioksidas
Sieros dioksidas

mg/m3
0,043
0,356
1,886

Kvapų emisija iš organizuotų taršos šaltinių apskaičiuota pagal nustatytą kvapus skleidžiančių
medžiagų koncentraciją ir apskaičiuotą momentinę teršalo emisiją, naudojant formulę:

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s;
Y – kvapo slenkstis, mg/m3,
Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama formulė:

Xppm – kvapo slenkstis, ppm;
M – molekulinė masė, g/mol,
Kvapų emisija iš o.t.š. Nr. 601, Nr. 602, Nr. 603, Nr. 604 ir Nr. 005 apskaičiuota pagal
analogiškam ūkinės veiklos objektui atliktus kvapo koncentracijos nustatymo tyrimus, kuriuos
atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL). Kvapo
koncentracijos nustatymo protokolo kopija pateikta Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos
Priede Nr. 3: „Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas“. Nustatyta kvapo koncentracija nuo
plastikinių atliekų paviršiaus yra 77,0 OUE/m3. Kvapo emisija apskaičiuojama, įvertinant kvapų
išsiskyrimo šaltinio plotą.
Momentinė kvapo emisija

nuo kvapų išsiskyrimo šaltinio ploto vieneto:

Q – ventiliuojamo kvapo mėginių paėmimo gaubto sukuriamas srautas, m3/(m2·s);
3600 – sekundžių skaičius valandoje, s.
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Kvapai, susidarantys atvirose atliekų laikymo aikštelėse (o.t.š. Nr. 601 ir Nr. 602), stoginėse
(o.t.š. Nr. 603 ir Nr. 604) ir pro padavimo smulkinimui pastato vartus (o.t.š. Nr. 605 ) išsiskirs
atitinkamai nuo 400,0 m2 , 350,0 m2, 100 m2, 180 m2 ir 100 m2 ploto.
Momentinė kvapo emisija

iš atliekų laikymo aikštelių:

S – kvapų išsiskyrimo šaltinio plotas, m2;
Momentinė kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 601:

Momentinė kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 602:

Momentinė kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 603:

Momentinė kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 604:

Momentinė kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 605:

Kvapų taršos ataskaitoje vertinamų kvapų taršos šaltinių suskaičiuota kvapo emisija pateikta 27oje lentelėje.

27 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai parametrai ir kvapo emisija
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai
Koordinatės
Pavadinimas

Nr.

1

2

3

Aukštis,
m

Išmetimo
angos
matmenys,
m

Srauto
greitis,
m/s

4

5

6

Kvapo
emisija,
OUE/s

Temperatūra,
ºC

Tūrio
debitas,
Nm3/s

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m

7

8

9

10

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai
Katilas BAXI
DUO-TEC
COMPACT
24GA (24 kW)
Katilas BAXI
DUO-TEC
COMPACT
24GA (24 kW)
Katilas BAXI
LUNA
PLATINUM

001

X: 463505
Y: 6198446

1,63

0,1

1,37

80,0

0,008

5000

6,75

002

X: 463487
Y: 6198345

2,20

0,1

1,37

80,0

0,008

5000

6,75

003

X: 463451
Y: 6198369

2,30

0,1

1,89

80,0

0,012

5000

9,57
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Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai
Koordinatės
Pavadinimas

Nr.

1

2

3

Kvapo
emisija,
OUE/s

Aukštis,
m

Išmetimo
angos
matmenys,
m

Srauto
greitis,
m/s

Temperatūra,
ºC

Tūrio
debitas,
Nm3/s

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m

4

5

6

7

8

9

10

Esami aplinkos oro taršos šaltiniai
32GA (33 kW)
Atvira atliekų
laikymo
aikštelė (A)
(400 m2)
Atvira atliekų
laikymo
aikštelė (A1)
(350 m2)
Atliekų
laikymo vieta
po stogine (Nr.
4) (100 m2)
Atliekų
laikymo vieta
po stogine (Nr.
6) (180 m2)
Atliekų
laikymas
smulkinimo
pastate (100
m2)

601

X: 463459
Y: 6198421

3,2

20 x 20

5,0

0

-

8760

256,8

602

X: 463491
Y: 6198360

3,2

14 x 25

5,0

0

-

8760

224,7

603

X: 463471
Y: 6198396

3,2

10 x 10

5,0

0

-

8760

64,2

604

X: 463471
Y: 6198368

3,2

12 x 15

5,0

0

-

8760

115,6

605

X: 463471
Y: 6198368

1,5

2,5 x 6
(vartai)

5,0

0

-

8760

64,2

1,2

8112

1937

Planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai
Oro šalinimo
anga nuo
planuojamos
granuliavimo
linijos

004

224,7

8,0

0,2

38,2

20,0

KVAPO PAŽEMIO KONCENTRACIJOS SKAIČIAVIMO REZULTATAI

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų
koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių
kvapų sklaidos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių
medžiagų susidariusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo
koncentracijos nustatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją.
AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas,
pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 2010 m spalio 4 d. Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Nurodyta kvapo koncentracijos ribine
verte - 8 OUE/m3. Tačiau vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios
aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapo koncentracija
gyvenamosios
aplinkos
ore
nuo
2024
m
sausio
1
d.
neturi
3
viršyti 5 OUE/m .
Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama LHMT 2019 m. spalio 21 d. pateikta penkerių metų
(2014-2018 m) Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų
skaičiavimo modeliams, LHMT pažyma pateikiama Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos
Priede Nr. 4: „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“.
Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai pateikti 28-oje lentelėje.
28 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas
procentilis
Kvapo 1 val. 98,08 procentilio

Maks. koncentracija be fono
OUE/m3
2,1

Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija tiek su fonu, tiek be fono
siekia 2,1 OUE/m3 ir neviršija nustatytos 5 OUE/m3 ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore,
kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d.
Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikti Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos Priede Nr. 2:
„Kvapo sklaidos žemėlapiai“. Kvapo sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, receptorių
skaičius – 720. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro
taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.

ORO IR KVAPO TARŠOS VERTINIMO IŠVADOS

✓ Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2,5), sieros dioksido (SO2), acto rūgšties (etano rūgštis) koncentracijos
aplinkos ore tiek be fono, tiek su fonu, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų
2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų
įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų
patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos
ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,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”.
✓ Suskaičiuota esamos situacijos kvapo koncentracija tiek su fonu, tiek be fono siekia 2,1
OUE/m3 ir neviršija 2010 m spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
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ministro įsakymu Nr. V-885 Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodytos 8 OUE/m3 kvapo
koncentracijos, bei pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymo Nr. V-959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pataisas nuo 2024 m. sausio
1 d. įsigaliosiusios 5 OUE/m3 ribinės kvapo vertės.
Išsami informacija apie atliktus oro ir kvapo taršos tyrimus pateikta Ataskaitos 6 priede (UAB
„Virginijus ir Ko“ Oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaita).

Vandenų tarša. UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje veikla vykdoma esamuose
uždaruose pastatuose ir kieta danga padengtose aikštelėse, nuo kurios paviršinės nuotekos
išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki leistinų normų ir išleidžiamos į gamtinę
aplinką. Ateityje planuojama išvalytas paviršines nuotekas panaudoti gamybos procese t.y.
plastiko plovimo linijoje, tokiu būdų būtų višiškai panaikinama aplinko taršos galimybė. UAB
„Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje vykdoma nepavojingų atliekų surinkimo, apdorojimo veikla.
Pavojingų atliekų surinkti ir tvarkyti neplanuojama. Susidariusios buitinės nuotekos išleidžiamos
į UAB „Kuršėnų vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuotekų šalinimo tinklus.
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios gamybinės nuotekos bus išvalomos šiuo metu
projektuojamuose valymo įrenginiuose iki leistinų normų ir pagal sudarytą sudartį su UAB
„Kuršėnų vandenys“ (sutartis bus sudaryta prieš pradedant veiklą, todėl šiuo metu sutartis nėra
pateikiama) išleidžiamos į centralizuotus tinklus, todėl jokią vandenų tarša negalima. Bendrovė
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nesandėliuoja pavojingų medžiagų antžeminėse saugyklose bei atvirose aikštelėse, kurios gali
būti gruntinių ar paviršinių vandenų teršimo šaltinis, bendrovė nenumato, todėl išsamesni tyrimai
neatliekami.
Dirvožemio tarša. Visa veikla vykdoma uždarose patalpose ir kieta danga padengtose
aikštelėse, todėl jokia dirvožemio tarša negalima. Kairių aikštelėje įvykus nenumatytiems
pavojingų atliekų išsiliejimams, atliekoms surinkti ir neutralizuoti bus naudojami absorbentai,
pjuvenos, pašluostės, guminės pirštinės, semtuvai ir šluotos. Gamybinėse patalpose šalia švaraus
absorbento ir pašluosčių pastatytos talpos (pažymėtos pagal reikalavimus) panaudotam
absorbentui ir panaudotoms pašluostėms surinkti. Panaudoti ir pavojingomis medžiagomis
užteršti absorbentai bus laikomi ne ilgiau kaip 6 mėn., vėliau perduodami toliau tvarkyti atliekų
tvarkytojams pagal rašytines sutartis. Sandėliuoti potencialiai pavojingų medžiagų antžeminėse
saugyklose bei atvirose aikštelėse, kurios gali būti dirvožemio teršimo šaltinis, bendrovė
nenumato, todėl išsamesni tyrimai neatliekami.
6.5. Duomenų palyginimas su visos populiacijos duomenimis (rodikliai apskrities ir šalies
lygiu vertinami kaip papildomi duomenys visuomenės sveikatos palyginamajai analizei
atlikti atitinkamais lygmenimis).
Gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, tankumas, pasiskirstymas pagal
amžių, lytį, gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, kūdikių mirtingumas,
perinatalinis mirtingumas ir kiti reikalingi rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas
su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 6.1. punkte.
Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su
nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 6.2. punkte.

66

IV. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI PROGNOSTINIS VERTINIMAS
7.Sveikatai darančių įtaką veiksnių ir rizikos grupių analizė
7.1.Sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė.
7.1.1 lentelė. Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams
Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

1. Elgsenos ir
gyvensenos
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Planuojama ūkinė veikla
nesusijusi su visuomenės ar
atskirų individų elgsenos ir
gyvensenos veiksniais,
darančiais įtaką svei-katai: jų
neįtakoja ir nėra jų įtakojama.

1.1. Mitybos
įpročiai
1.2.
Alkoholio
vartojimas

Nepildoma, nes neaktualus 1
p.

1.3. Rūkymas

Nepildoma, nes neaktualus 1
p.

1.4.
Narkotinių
bei
psichotropini
ų vaistų
vartojimas

Nepildoma, nes neaktualus 1
p.

1.5. Lošimas
1.6. Fizinis
aktyvumas
1.7. Saugus
seksas
1.8. Kita
2. Fizinės
aplinkos

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams prognozuojamas

teigiamas (+)

Rodiklių pokyčių nebus

Visuomenės
elgsenos
ir
gyvensenos
veiksniai
šiuo
ūkinės
veiklos
poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu
nenagrinėjami, nes nustatant
ūkinės
veiklos
sanitarinės
apsaugos zonos tikslingumą ir
ribų dydį, kas yra šio PVSV
vertinimo objektas, tai nėra
aktualu.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką

neigiamas (-)

Rodiklių pokyčių nebus

Įvertinus fizikinius aplinkos
veiksnius
nustatyta,
kad

Nepildoma, nes neaktualus 1
p.

Nepildoma, nes neaktualus 1
p.
Nepildoma, nes neaktualus 1
p.
Nepildoma, nes neaktualus 1
p.
Nepildoma, nes neaktualus 1
p.
Planuojama veikla nežymiai
įtakotų aplinkos oro taršos
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai
veiksniai*

2.1. Oro
kokybė

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai
cheminėmis medžiagomis ir
kvapais iš stacionarių bei
mobilių taršos šaltinių.
Triukšmo lygio padidėjimui
artimiausiose gyvenamosiose
teritorijose planuojama veikla
įtakos beveik nedarytų.

Planuojamas stacionarūs
aplinkos oro taršos šaltiniai,
kurie veiks uždarose
patalpose ir atviroje
teritorijoje.
Be stacionarių oro taršos
šaltinių, numatomas į vietą
atvykstančio ir išvykstančio
autotransporto judėjimas,
kuris taip pat įtakotų oro
taršos susidarymą ūkinės
veiklos prieigose. Cheminių
medžiagų (teršalų) emisijų
sklaidos prognozavimą žr.
Ataskaitos 6.4.2. punkte.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Komentarai ir pastabos
planuojama
ūkinė
veikla
poveikio visuomenės sveikatai
nesukels. Dėl ūkinės veiklos
įtakojamų fizinės aplinkos
veiksnių ribojimo numatoma
nustatyti sanitarinės apsaugos
zonos ribas, sutampančias su
ūkinei veiklai naudojamo žemės
sklypo ribomis.

veiksniams prognozuojamas

Vykdant
planuojamą ūkinę
veiklą, oro taršos
emisijos gali būti
įtaką sveikatai
darantis veiksnys,
tačiau atliktas oro
taršos sklaidos
prognozavimas (žr.
Ataskaitos 6.4.2.
punktą) parodė, kad
veiklos metu
išmestų į aplinkos
orą teršalų ir kvapų
sklaida priežemio
sluoksnyje neviršytų
teisiniais
dokumentais
nustatytų ribinių
verčių aplinkos ore
ir gyvenamojoje bei
visuomeninėje
aplinkoje. Taip pat,
numatomų išmesti į
aplinkos orą teršalų
koncentracijos
nebūtų viršijamos ir
ties planuojamos
SAZ ribomis.
Aplinkos oro tarša
bus įtakojama

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

neigiamas (-)

Pagal matematinių skaičiavimų rezultatus (žr.
Ataskaitos 6.4.2. punktą), apskaičiuoti
išmetamų teršalų kiekiai neviršyja Lietuvos
higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia
leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“
nustatytų cheminės taršos (teršalų) ir kvapų
didžiausių leidžiamų koncentracijų
gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore.

Atlikus ūkinės veiklos
išmetamų aplinkos oro teršalų
matematinius
skaičiavimus,
nustatyta, kad nei vieno teršalo
atveju ribinės vertės nebus
viršijamos.
Didžioji
dalis
numatomo sunaudoti technikos
kuro kiekio bus sunaudojama už
įmonės aikštelės ribų, vykdant
atliekų
transportavimą.
Iš
mobilių taršos šaltinių išmetami
teršalai pasklis labai plačioje
erdvėje, lyginant su tarša nuo
stacionarių šaltinių, ir jų
koncentracija bus minimali,
todėl numatomų išmesti į
aplinkos
orą
teršalų
koncentracijos nebus viršijamos
ir ties planuojamos SAZ
ribomis. Aplinkos oro tarša bus
įtakojama minimaliai ir nebūtų
pavojinga aplinkai ir žmonių
sveikatai.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

minimaliai ir nebūtų
pavojinga aplinkai
ir žmonių sveikatai.

2.2. Vandens
kokybė

Gamybinių, lietaus ir buities
nuotekų susidarymas
nenumatomas.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams
prognozuojamas –
už darbuotojų
aprūpinamo
vandens kokybę
atsako įmonės
vadovas.

Rodikliai nenagrinėjami

Geriamas vanduo bus
tiekiamas plastikinėje taroje.
Darbuotojų
sanitarinėms
reikmėms vanduo naudojamas
iš
artezinio
gręžinio.
Susidarančios buitinės nuotekos
išleidžiamos į centralizuotus
tinklus. Paviršinės nuotekos nuo
kieta danga padengtų aikštelių,
surenkamos
ir
išvalomos
paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose iki leistinų normų
ir išleidžiamos į gamtinę
aplinką. Planuojamos ūkinės
veiklos metu susidariusios
gamybinės
nuotekos
bus
išvalomos
šiuo
metu
projektuojamuose
valymo
įrenginiuose iki leistinų normų
ir pagal sudarytą sudartį su
UAB „Kuršėnų vandenys“
išleidžiamos į centralizuotus
tinklus, todėl jokią vandenų
tarša
negalima.
Ateityje
planuojama išvalytas paviršines
nuotekas panaudoti gamybos
procese t.y. plastiko plovimo
linijoje, tokiu būdų būtų višiškai
panaikinama aplinko taršos
galimybė.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

2.3. Maisto
kokybė

Ūkinės veiklos teritorijoje
maisto gamyba nenumatoma.
Įmonės eksploatacija įtakos
maisto kokybei kaimyninėse
teritorijose neturės, nes nėra
taršos įtakos zonos

2.4.
Dirvožemis

Ūkinė veikla bus vykdoma
pastate ir aikštelėje ant kietųjų
dangų, neturinčių sąlyčio su
dirvožemiu.

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Rodikliai nenagrinėjami

2.5.
Spinduliuotė

Planuojama ūkinė veikla
spinduliuotės nesukelia

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Rodikliai nenagrinėjami

2.6.
Triukšmas

Nagrinėjama ūkinė veikla
susijusi su triukšmo
šaltiniais.
Vykdomos ūkinės veiklos
įtakojamo ekvivalentinio ir
maksimalaus garso slėgio
lygis nustatytas
instrumentinių matavimų
metu (žr. Ataskaitos 6.4.1.
punktą).

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Vykdant planuojamą
ūkinę veiklą
sukeliamas triukšmo
lygis gali būti įtaką
sveikatai darantis
veiksnys, tačiau
atliktas triukšmo
sklaidos
prognozavimas (žr.
Ataskaitos 6.4.1.
punktą) parodė, kad
dienos metu vykdant
ūkinę veiklą, ties
ūkinės veiklos žemės
sklypo ribomis ir ties
artimiausiai esančiais
gyvenamaisiais
namais triukšmo
lygis neviršys ribinių
verčių,
reglamentuojamų
Lietuvos higienos
normoje HN33:2011.

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Rodikliai nenagrinėjami

neigiamas (-)

Pagal atliktus triukšmo lygio modeliaivmo
rezultatus nustatyta, vykdomos veiklos
triukšmo lygiai ties žemės sklypo riba ir
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų
triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.
Apskaičiuotos įmonės transporto triukšmo
vertės, jam važiuojant Pramones gatve,
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų
triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.

Veikla vykdoma kieta danga
dengtose
aikštelėse,
todėl
įmonės eksploatacija įtakos
dirvožemiui neturės. Vykdant
veiklą dirvožemio taršos ar
erozijos nebus.

Garso
mažinimo
priemonės
nėra
būtinos.

Dėl ūkinės veiklos įtakojamo
triukšmo ribojimo numatoma
nustatyti sanitarinės apsaugos
zonos ribas, sutampančias su
ūkinei veiklai naudojamo žemės
sklypo ribomis.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

2.7. Būsto
sąlygos

Planuojamos ūkinės veiklos
oro taršos ir triukšmo įtaka
gamtinei bei gyvenamajai
aplinkai

Planuojant ūkinę
veiklą yra
išanalizuoti įtaką
sveikatai darantys
veiksniai – oro
tarša/kvapai ir
triukšmas.
Nustatyta, kad šie
veiksniai įtakos
greta esančioms ir
suplanuotoms
gyvenamosioms bei
visuomeninėms
teritorijoms būsto
kūrimo ar
eksploatavimo
aspektu nedaro ir
yra valdomi.

2.8. Sauga

Gaisrų ar kitų ekstremalių
situacijų tikimybė minimali.

Statinys
atitinka
statybos techninių
reglamentų
reikalavimus

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

teigiamas (+)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Gyventojų demografinių, sergamumo ir kitų
asmens ir visuomenės sveikatos rodiklių
pokyčių nebus.

Rodikliai nenagrinėjami

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį
Asmenų ir
visuomenės
sveikatos
rodiklių
pokyčių bus
išvengiama
teisės aktų
nustatyta
tvarka
pagrindus
sanitarinės
apsaugos
zonos
būtinumą ir
nustačius
jos ribas.
Sanitarinės
apsaugos
zona apriboja gyvenamosios ir
kitos taršai
jautrios
aplin-kos
atsiradimą
neigiamai
sveikatą įtakojančių
veik-snių
zonoje.

Komentarai ir pastabos

Įvertinus visus įtaką sveikatai
darančius veiksnius, nustatyta,
kad naudojamo žemės sklypo
ribose ir už jo įtakos
visuomenės sveikatai nebus,
todėl šiuo aspektu būtų galima
būsto plėtra, jei ši plėtra,
numatyta teritorijų planavimo
dokumentuose.

Šis veiksnys neturi jokios įtakos
sanitarinės apsaugos zonos
nustatymo būtinumui.
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Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

2.9.
Susisiekimas

Susisiekimui bus naudojama
esama susisiekimo sistema
automobiliniais keliais.

Naudojamasi esama
susisiekimo sistema

Rodikliai nenagrinėjami

Pagrindinis
transporto
maršrutas, kuris numatomas per
pramoninę teritoriją nekertant
gyvenamųjų ir visuomeninės
paskirties kvartalų.

2.10.
Teritorijų
planavimas

Teritorijos planavimas šiame
etape nėra vykdomas, nes
veiklą planuojama vykdyti
suformuotame žemės sklype.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Žemės naudojimo būdas atitinka
planuojamai
ūkinei
veiklai
reikalingą būdą.

2.11. Atliekų
tvarkymas

Tvarkomos ir laikomos
atliekos savalaikiai išvežamos
iš veiklavietės ir
perduodamos atliekų
tvarkymo įmonėms arba
eksportuojamos

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

2.12.
Energijos
panaudojimas

Ūkinei veiklai naudojama
elektros energija.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

2.13.
Nelaimingų
atsitikimų
rizika

Nelaimingi atsitikimai – tai
galimos vietinio pobūdžio
techninės avarijos, kurios yra
mažai tikėtinos ir nedaro
įtakos sisteminio pobūdžio
poveikį sveikatai darantiems
veiksniams.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Nelaimingų atsitikimų rizika
nagrinėjamos ūkinės veiklos
atveju neturi jokios įtakos
ūkinei veiklai nustatomos
sanitarinės apsaugos zonos
pagrįstumui ir ribų dydžiui.

2.14. Pasyvus
rūkymas

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos pasyviam
rūkymui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Objekte yra įrengtos atskiros
vietos rūkymui, tad rūkymas
įtakos aplinkiniams neturi

2.15. Kita

Kitų taršos šaltinių
nenumatoma

teigiamas (+)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Rodiklių pokyčių nebus

Rodikliai nenagrinėjami

Komentarai ir pastabos

Tvarkomos ir laikomos atliekos
nepateks už veiklos vykdymo
vietos ribų, todėl poveikio
aplinkai ir gyventojų sveikatai
nebus. Veiksnys neturi jokios
įtakos ūkinės veiklos sanitarinės
apsaugos zonos ribų nustatymo
būtinumui.
Energija naudojama įrangos
veikimui, apšvietimui ir patalpų
apšildymui. Energija bus
tiekiama iš jau esančių
centralizuotų elektros tinklų.

Rodikliai nenagrinėjami
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

3. Socialiniai
ekonominiai
veiksniai

Ūkinėje veikloje numatoma
15-40 nuolatinių darbo vietų

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.1. Kultūra

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos kultūrai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.2.
Diskriminacij
a

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos diskriminacijai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.3.
Nuosavybė

Ūkinė veikla vykdoma
nuosavybės teise valdomuose
pastatuose. Žemės sklypas po
pastatais nuomojamas.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Vykdant ūkinę veiklą yra
užtikrinami veiklos vykdytojo
teisėti lūkesčiai

3.4. Pajamos

Ūkinės veiklos vykdymui bus
reikalinga 15-40 darbo vietų

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams –
pajamų
pragyvenimui
turėjimas - prognozuojamas
teigiamas

Prognozuojamas pajamų augimas

Neturi jokios įtakos
planuojamai ūkinei veiklai
nustatomos sanitarinės
apsaugos zonos ribų
pagrįstumui ar dydžiui.

3.5.
Išsilavinimo
galimybės

Ūkinė veikla neturi įtakos
išsilavinimui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Ūkinės veiklos vykdymui bus
reikalinga 15-40 darbo vietų.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams –
užimtumui, darbo
galimybėms - prognozuojamas

3.6.
Užimtumas,
darbo rinka,
darbo
galimybės

Teigiamas (+)

Rodikliai nenagrinėjami

Teigiamas (+)

Rodiklių pokyčiai neprognozuojami

Neturi jokios įtakos ūkinės
veiklos sanitarinės apsaugos
zonos ribų nustatymo būtinumui
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

teigiamas
3.7.
Nusikalstamu
-mas

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos nusikalstamumui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.8.
Laisvalaikis,
poilsis

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos laisvalaikiui ir
poilsiui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.9. Judėjimo
galimybės

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos judėjimo
galimybei

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.10.
Socialinė
parama
(socialiniai
kontaktai ir
gerovė,
sauga)

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos socialinei
paramai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.11.
Visuomeninis
, kultūrinis,
dvasinis
bendravimas

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos bendravimui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

3.12.
Migracija

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos migracijai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Planuojama ūkinė veikla
nesusijusi su aptarnavimo ar
visuomeninių paslaugų teikimo
sfera. Rengiamame projekte bus
nustatytos priemonės žmonėms
su judėjimo negalia
(automobilio stovėjimo vietos,
WC ir kt.).
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

3.13.Šeimos
sudėtis

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Planuojama ūkinė veikla
neturi įtakos šeimai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Vykdant ūkinę veiklą bus
atliktas darbo vietų darbo
aplinkos veiksnių higieninis
įvertinimas. Profesiniai
veiksniai neįtakoja sanitarinės
apsaugos zonos ribų
nustatymo.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams – darbo
saugai - prognozuojamas
teigiamas

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Rodikliai nenagrinėjami

3.14. Kita

4. Profesinės
rizikos
veiksniai

4.1.
Cheminiai
4.2. Fizikiniai
4.3.
Biologiniai
4.4.
Ergonominiai
4.5.
Psichosociali
niai

Rodikliai nenagrinėjami

Rodikliai nenagrinėjami

Atsižvelgiant į LR Sveikatos
apsaugos ministro 2011-04-12
įsakymo Nr.V-360, 5 p.,
aspektas nenagrinėjamas.

Nepildoma, nes neaktualus 4
p.
Nepildoma, nes neaktualus 4
p.
Nepildoma, nes neaktualus 4
p.
Nepildoma, nes neaktualus 4
p.
Nepildoma, nes neaktualus 4
p.

4.6. Fiziniai

Nepildoma, nes neaktualus 4
p.

5.
Psichologinia
i veiksniai

Neaktualu

5.1. Estetinis
vaizdas
5.2.
Suprantamum
as

Teigiamas (+)

Profesinės rizikos vertinimas
yra atliktas 2020 metais. Ūkinės
veiklos SAZ ribų nustatymas
neturi jokio poveikio profesinei
sveikatai
darantiems
veiksniams.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Nepildoma, nes neaktualus 5
p.
Nepildoma, nes neaktualus 5
p.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai
5.3.
Sugebėjimas
valdyti
situaciją
5.4.
Prasminguma
s
5.5. Galimi
konfliktai
6. Socialinės
ir sveikatos
priežiūros
paslaugos
6.1.
Priimtinumas
6.2.
Tinkamumas
6.3.
Tęstinumas
6.4.
Veiksmingum
as

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Nepildoma, nes neaktualus 5
p.
Nepildoma, nes neaktualus 5
p.
Nepildoma, nes neaktualus 5
p.
Planuojama ūkinė veikla
nesusijusi su socialinės ir
sveikatos priežiūros paslaugų
teikimu
Nepildoma, nes neaktualus 6
p.
Nepildoma, nes neaktualus 6
p.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių
nėra

Rodikliai nenagrinėjami

Nepildoma, nes neaktualus 6
p.
Nepildoma, nes neaktualus 6
p.

6.5. Sauga

Nepildoma, nes neaktualus 6
p.

6.6.
Prieinamuma
s

Nepildoma, nes neaktualus 6
p.

6.7. Kokybė

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Nepildoma, nes neaktualus 6
p.
Nepildoma, nes neaktualus 6
p.

6.8. Pagalba
sau
7. Kita
(nurodyti)
*Fizinės aplinkos veiksniai kiek įmanoma įvertinami kiekybiškai, nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiam aktams. Veiksnių kiekybinės
išraiškos įvertinamos remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenimis, techninio projekto aplinkos apsaugos dalimi, o jei jų nėra, - užsakovo pateikta
informacija.
2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams ir sveikatai.
3 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą teigiamą ar/ir neigiamą poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar priemonės,
taršos šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų rodiklių prognozuojami pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

4 skiltyje pažymima, koks poveikis prognozuojamas: teigiamas (+) ar neigiamas (-).
5 skiltyje nurodomi pagrindiniai su veikla susijusių rodiklių ( nagrinėtų tiriant esamą situaciją ir papildomų) prognozuojami pokyčiai.
6 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie galimas (arba negalimas) poveikio sumažinimo ar/ir panaikinimo priemones.
7 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, aprašomos problemos.

7.2. Rizikos grupių populiacijoje analizė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais Poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais šiame skyriuje turi būti įvertinamas nagrinėjamos ūkinės veiklos veikiamos
populiacijos pasiskirstymas, identifikuojant svarbiausias rizikos grupes, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes (vaikus,
pagyvenusius žmones, mažas pajamas turinčiuosius), nagrinėjant įvairiais aspektais: pagal amžių, lytį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą
ir pan., tuo tikslu užpildant lentelę.
7.2.1 lentelė. Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms
VISUOMENĖS GRUPĖS

1. Veiklos poveikio zonoje esančios
visuomenės grupės (vietos populiacija)

2. Darbuotojai
3. Veiklos produktų vartotojai
4. Mažas pajamas turintys asmenys
5. Bedarbiai

Veiklos rūšys ar
priemonės
taršos šaltiniai

Nepavojingų
atliekų
tvarkymas, kuris apima
atliekų
surinkimą,
laikymą, apdorojimą
prieš tolesnį naudojimą
ir perdirbimą

Grupės dydis
(asm. skaičius)

Veiklos vykdymo
vietoje, žemės sklype,
nėra nuolat būnančios
ar gyvenančios
visuomeninės grupės.
Artimiausiai
esantčiuose
gyvenamuosiuose
namuose gyvena apie
10 asmenų
Darbuotojų
skaičius
15-40 asmenų

Poveikis:
teigiamas (+)
neigiamas (-)

Neigiamas (-)

Nevertinama

Komentarai ir pastabos
Į normatyvinės SAZ ribas patenka daug sklypų, todėl būtų sudėtinga
suderinti SAZ ribų įteisinimą. Ūkinės veiklos objektui tikslinga sumažinti
teisės aktais nustatytos SAZ ribas sutapatinant SAZ su žemės sklypo dalimi,
kurioje veiklą vykdo UAB „Virginijus ir Ko“ (kadastrinis Nr. 9124/0007:46)
ribomis. Planuojamos SAZ ribose (sutapatintomis su sklypo ribomis) nėra
gyvenamųjų namų, taip pat nėra suplanuota gyvenamųjų namų statyba. Į
planuojamą SAZ gyvenamieji namai nepatenka. Poveikio visuomenės
sveikatai vertinimu nustačius, kad ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo
ribų cheminė ir fizikinė tarša neviršija ribinių verčių, sanitarinės apsaugos
zonos ribos gali būti nustatytos su veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.
Ūkinės veiklos vykdytojas privalės užtikrinti, kad veiklos generuojama tarša
už įmonės teritorijos ribų neviršytų visuomenės sveikatos teisės aktais
nustatytų ribinių dydžių, nedarant neigiamo poveikio vietos populiacijos
sveikatai.
Darbuotojų darbo vietų rizikos veiksnių tyrimas, higieninis įvertinimas nėra
veiksnys įtakojantis sanitarinės apsaugos zonos nustatymo būtinumą.

Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
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6. Etninės grupės
7. Sergantys tam tikromis ligomis
(lėtinėmis priklausomybės ligomis
ir pan.)
8. Neįgalieji
9. Vieniši asmenys
10. Prieglobsčio ieškantys ir
emigrantai, pabėgėliai
11. Benamiai
12. Kitos populiacijos grupės
(areštuotieji, specialių profesijų
asmenys, atliekantys sunkų fizinį
darbą ir pan.)
13. Kitos grupės (pavieniai
asmenys)

Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama

Nevertinama

SAZ įrengimo būtinumas ir jei ji įrengiama, ribų nustatymas, kas ir yra šio PVS vertinimo tikslas, bei įregistravimas užtikrins, kad taršaus
objekto taršos poveikio, t.y. sanitarinės apsaugos zona nėra būtina arba nustatant jos ribas, sanitarinės apsaugos zonoje nebus planuojami ir
projektuojami gyvenamieji bei kiti taršai jautrūs visuomeniniai objektai ir tuo bus išvengiama galimo neigiamo veiklos poveikio įvairioms
visuomenės grupėms, visuomenės (vietos populiacijos) sveikatai.
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7.3. Fizinės aplinkos veiksnių poveikio kiekybinis įvertinimas (rizikos vertinimas).
7.3.1. Žalingų veiksnių identifikavimas, pavojingumo nustatymas (identifikuojami viršijantys leidžiami taršos lygiai, nustatyti higienos
normose ir kituose teisės norminiuose aktuose, žalingi sveikatai veiksniai, vertinamas taršos mastas, trukmė, poveikio sunkumas).
Analizuojant tiriamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai identifikuoti šie potencialiai žalingi sveikatai veiksniai: oro tarša/kvapai ir triukšmas.
Išanalizavus žalingų veiksnių poveikį aplinkos komponentams, galima teigti, kad tiriamos ūkinės veiklos metu poveikis, per kurį tiesiogiai gali
būti daromas poveikis visuomenės sveikatai bei akustinei aplinka, nėra daromas.
Poveikis oro kokybei. Atlikus ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų ir kvapų matematinius skaičiavimus (žr. Ataskaitos 6.4.2.
punktą), nustatyta, kad:

✓ Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), sieros dioksido (SO2),
acto rūgšties (etano rūgštis) koncentracijos aplinkos ore tiek be fono, tiek su fonu, neviršys aplinkos oro užterštumo normų,
nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl
aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis
dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų
įsakymu Nr. 471/582 ,,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”.
✓ Suskaičiuota esamos situacijos kvapo koncentracija tiek su fonu, tiek be fono siekia 2,0 OUE/m3 ir neviršija 2010 m spalio 4
d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodytos 8 OUE/m3 kvapo koncentracijos, bei pagal 2019 m.
rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“
pataisas nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiusios 5 OUE/m3 ribinės kvapo vertės.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad vykdoma ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei
nagrinėjamoje vietovėje. Aplinkos oro tarša ir kvapų susidarymas bus įtakojami minimaliai, todėl koncentracijos nebus viršijamos ir ties
planuojamos SAZ ribomis, bei nebus pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai.
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Poveikis triukšmui.
Atlikus ūkinės veiklos keliamo triukšmo matematinius skaičiavimus (žr. Ataskaitos 6.4.1. punktą), nustatyta, kad:

✓ Suskaičiuota, kad UAB „Virginijus ir KO“ Plento g. 2D, Kairių sen., Šiaulių r. sav. planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas
triukšmo lygis ties įmonės teritorijos ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
✓ Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje dienos ir vakaro periodais neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN
33:2011 1 lentelės 3 punktą.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad ūkinės veiklos triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka,
neviršija HN 33:2011 ribinių verčių ir esamam triukšmo fonui šioje vietoje pastebimos įtakos neturės ir neigiamos įtakos aplinkai bei
gyventojams neturės.

7.3.2. Dozės ir atsako įvertinimas.
Aplinkos veiksniai gali tiesiogiai sukelti ar nulemti daugelį ligų. Ši aplinkybė lemia aplinkos epidemiologinio tyrimo objektą. Aplinkos
epidemiologinių tyrimų metu, tiriant veiksnių poveikį sveikatai, reikia mokėti kiekybiškai vertinti žalingo veiksnio ir žmogaus sąveiką. Tai
sąveikai kiekybiškai įvertinti vartojamos pagrindinės aplinkos epidemiologijos „ekspozicijos“, „dozės“, „efekto“, „atsako“ sąvokos.
Vykdomos ūkinės veiklos atveju nagrinėjami šie veiksniai: 1 – fizikinė tarša – triukšmas ir 2 - cheminė tarša – emisijos į aplinkos orą.
Skaičiavimais nustatyta (žr. Ataskaitos 6.4.1. punktą), kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas neviršija leistinų ribinių taršos dydžių
aikštelėje ir už jos ribų esančioje ir planuojamoje gyvenamojoje bei visuomeninėje aplinkoje, todėl, nesant veikiamų asmenų nėra dozės ir atsako
vertinimo kriterijų.
Pagal ūkinės veiklos išmetamų teršalų skaičiavimo rezultatus (žr. Ataskaitos 6.4.2. punktą), nustatyta, kad išmetamų teršalų koncentracija
bus minimali, todėl ūkinė veikla neturėtų neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei nagrinėjamoje vietovėje, kadangi numatomos maksimalios
emisijos į aplinkos orą neviršytų nei vietovės foninės taršos, nei teisės aktais nustatytų ribinių verčių, nei didžiausiai leidžiamų koncentracijų
gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore. Taip pat, numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų koncentracijos nebūtų viršijamos ir ties
planuojamos SAZ ribomis, todėl, nesant veikiamų asmenų nėra dozės ir atsako vertinimo kriterijų.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus visuomenės narių, kurie turėtų
sąlytį su nagrinėjamos ūkinės veiklos įtakojamais žalingais veiksniais, kuriems reikėtų paskaičiuoti ekspoziciją, dozę, įvertinti atsaką.
Šiuo atveju nėra epidemiologinio tyrimo objekto.
7.3.3. Poveikio įvertinimas (įvertinamas poveikis bet kurioms žmonių grupėms, veikiamų asmenų skaičius, poveikio trukmė, vieta,
poveikio sveikatai sunkumas). Poveikio įvertinimas, remiantis vykdytais epidemiologiniais tyrimais, moksliškai pagrįstais įrodymais.
Kadangi, įvertinus apskaičiuotos taršos į aplinkos orą ir triukšmo rezultatus, nustatyta, kad emisijų į aplinkos orą ir triukšmo vertės
planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ir už jo ribų neviršija visuomenės sveikatos bei kitais teisės aktais nustatytų ribinių verčių, t.y.
visuomenės sveikatai saugių dydžių, galima teigti, kad vietovėje nėra žmonių grupių, kuriems būtų daromas tiriamos ūkinės veiklos poveikis.
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Ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo paskirtis yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, skirtos sandėliavimo ir pramonės įmonių
statybai, todėl jame nėra ir neplanuojama gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijų ir objektų.
7.3.4. Rizikos apibūdinimas (informacijos apie riziką kompleksinis įvertinimas).
Aplinkos veiksnių keliama rizika vertinama pirmiausia identifikuojant sveikatai pavojingus aplinkos veiksnius bei analizuojant, kokį
poveikį sveikatai sukelia nustatytos medžiagos ir veiksniai (kas atlikta nagrinėjant 6.4. Ataskaitos punktą). Toliau vertinant riziką, vertinama
faktinė potencialiai veikiamų žmonių ekspozicija, apimant aplinkos stebėseną, biologinę stebėseną, analizuojant duomenis apie taršos kilmę,
sąlyčio su teršalais sąlygas bei jų kitimą tam tikru laiku. Vėliau turimi eksponuotos populiacijos grupių duomenys yra lyginami su kiekvieno
veiksnio dozės ir efekto bei dozės ir atsako kreivėmis ir apskaičiuojama galima rizika paveiktos populiacijos sveikatai. (Informacijos šaltinis:
KMU, Fundamentinė epidemiologija, 2003). Nagrinėjamu atveju paveiktos populiacijos nenumatoma.
7.4. Kitų sveikatai darančių įtaką veiksnių (socialinių, ekonominių, gyvensenos, psichologinių) poveikio visuomenės sveikatai
kokybinis įvertinimas (vertinimo metodas pasirenkamas atsižvelgiant į nagrinėjamos veiklos pobūdį, galimybes, poveikio ypatybes ir pan.
Gali būti atliekama gyventojų apklausa, prieš tai vykdytų epidemiologinių tyrimų, nustatančių ryšius tarp tam tikrų veiklos priemonių ir
veiksnių sveikatos, analizė, tiriamosios teritorijos gyventojų ir nustatyta tvarka parinktos kontrolinės teritorijos (gyvenvietės) gyventojų
atitinkamo sergamumo, mirtingumo ir kt. rodiklių palyginimas, simptomų (ligų) analizė, remiantis tiriamų asmenų savo sveikatos
vertinimu ir medicininių įrašų patikrinimais).
Atsižvelgiant į nagrinėjamos veiklos pobūdį, geografinę, administracinę padėtį, teisinę situaciją galima teigti, kad neigiamo poveikio
socialiniams, ekonominiams, gyvensenos ir panašiems sveikatai darantiems įtaką veiksniams nėra.
7.5. Netikslumų, klaidų įvertinimas ir aprašymas
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės veiklos organizatorius poveikio visuomenės sveikatai
vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją apie nagrinėjamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką
sveikatai.
7.6. Nagrinėjamos ūkinės veiklos poveikio atskiroms ūkio šakoms įvertinimas
Nagrinėjamos ūkinės veiklos poveikio atskiroms ūkio šakoms nebus, kadangi ūkinės veiklos žemės sklype neplanuojamos kitų naujų ūkio
šakų, kurioms galėtų sukelti įtaką planuojama ūkinė veikla, vystymas. Kadangi ūkinė veikla neturės poveikio veiklai naudojamame žemės sklype
ir už jo ribų, todėl įtakos kitoms ūkio šakoms vietovėje taip pat nebus.
7.7. Poveikio ypatybių įvertinimas (užpildoma 3 lentelė), siekiant nustatyti identifikuoto ir išanalizuoto poveikio svarbą ir mokslinį
pagrįstumą
Ūkinės veiklos fizinės, aplinkos oro cheminės taršos ir sukeliamų kvapų aspektu neigiamo poveikio vietovėje nenumatoma. Atsižvelgiant į
tai, kad planuojamos SAZ ribas numatoma sutapatinti su ūkinės veiklos žemės sklypo ribomis, poveikio ypatybių įvertinimas atliekamas būtent
planuojamos SAZ ribų teritorijoje (žr. Ataskaitos 5.2. pav.).
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7.7.1 lentelė. Poveikių ypatybių įvertinimas (planuojamos SAZ ribų teritorijoje, žr. Ataskaitos 5.2. pav.)

Veiksnio
sukeltas
poveikis

1. Aplinkos
oro tarša

Veikiamų asmenų skaičius
Iki 500
žm.

-

501–
1000 žm.

-

Daugiau
kaip1001
žm.

-

Poveikio ypatybės
Aiškumas (tikimybė), įrodymų
stiprumas
Aiškus*

+

Galimas**

-

Tikėtinas***

-

Trukmė
Trumpas
(iki 1m.)

-

Vidutinio
ilgumo
(1–3 m.)

-

Ilgas
(daugiau
kaip 3 m.)

+

Pastabos ir
komentarai
Ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos
aplinkos oro ir kvapų kokybei
nagrinėjamoje
vietovėje,
kadangi
numatomos maksimalios emisijos į
aplinkos orą neviršytų nei vietovės
foninės taršos, nei teisės aktais nustatytų
ribinių verčių, nei didžiausiai leidžiamų
koncentracijų
gyvenamosios
ir
visuomeninės aplinkos ore. Taip pat,
numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų
koncentracijos nebūtų viršijamos ir ties
planuojamos SAZ ribomis.
Sanitarinės apsaugos zonos ribos gali
būti nustatytos sutampančios su ūkinei
veiklai naudojamo žemės sklypo
ribomis, nes ūkinės veiklos įtakojama
aplinkos tarša už ūkinės veiklos žemės
sklypo ribų neviršija visuomenės
sveikatos
saugos
teisės
aktais
reglamentuojamų
leidžiamų
ribinių
taršos dydžių.
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2. Triukšmo
lygis

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Ūkinės veiklos metu ekvivalentinis
triukšmo lygis neviršytų didžiausių
leidžiamų akustinio triukšmo ribinių
verčių dienos metu taikomų gyvenamajai
teritorijai (tiek veikiamoje transporto
triukšmo, tiek neveikiamoje), kaip
nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymo
Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai
gyvenamuosiuose
ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais.
Triukšmo
mažinimo
priemonių
nenumatoma, nes pareiškiama veikla
neviršytų nustatytų leistinų triukšmo
normų
esamoje
ir
planuojamoje
gyvenamojoje
bei
visuomeninėje
aplinkoje.
Sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti
nustatytos sutampančios su ūkinei veiklai
naudojamo žemės sklypo ribomis, nes
ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša
už ūkinės veiklos žemės sklypo ribų
neviršija visuomenės sveikatos saugos
teisės aktais reglamentuojamų leidžiamų
ribinių taršos dydžių

*
Poveikis aiškus arba pagrįstas norminiais aktais, patikimais tyrimais ir įrodymais.
** Kai kurie patikimi tyrimai įrodo ryšį, yra svarbiausi priežastiniai kriterijai.
*** Įrodymai apie poveikį mažos vertės, nustatyti kai kurie priežastiniai kriterijai.
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V. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS
8. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujamasis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004-07-01 d. Nr.
V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“.
Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudojome metodikas, pateiktas Europos Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC.
Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne,
nesukeliančia pasekmių gyvenimo kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime atmetame tuos poveikių veiksnius, kurie yra mažesni už
nesukeliančius pasekmių gyvenimo kokybei ir identifikuojame tuos veiksnius, kurie yra didesni ir gali sukelti neigiamų pasekmių
gyvenimo kokybei. Jei pavojai ar rizika yra palyginti dideli, peržiūrimos turimos projekte rizikos mažinimo priemonės ir nustatomos
indikacinės vertės, kurios yra priimtinos gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio gyvenamajai aplinkai ribiniai dydžiai nustatomi pagal
veikiančias šioje srityje higienos normas, kitus teisės aktus.
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Informacinio
sveikatos centro pateiktais statistiniais duomenimis bei Lietuvos higienos instituto duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta
visuomenės sveikatos būklės analizė.
9. Metodų paskirtis, tikslas, pasirinkimo priežastis
Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas yra kuo realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir
jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. UAB „Virginijus ir KO“ įmonės Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių r. sen.,
(toliau – planuojamos ūkinės veiklos objektas) sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti licencijuota triukšmo sklaidos
modeliavimo kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2).
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų įvertinti poveikį
aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST
ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ L
priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių pramonės, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo
triukšmo patikslintiems tarpiniams skaičiavimo metodams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl aplinkos
triukšmo įvertinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant žemiau pateiktus metodus/standartus:
✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso
silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“;
✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPCCSTB);
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Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius,
įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų inžinerinių statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą,
meteorologines sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo priemonių konstrukcines
savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos koeficientus. Programos CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų
infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos
plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių variantą. UAB „Virginijus ir Ko“ nepavojingų atliekų tvarkymo Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių
r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“
matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Šie metodai šiuo metu plačiai taikomi, nes tiksliausiai ir geriausiai nustato/parodo kaip planuojamos ūkinės veiklos keliamas
triukšmas, oro tarša, kvapai įtakoja artimiausiai esančias gyvenamąsias teritorijas, bei leidžia prognozuoti atitinkamų parametrį
rodiklius prie kintančių sąlygų. Šiuo atveju rezultatai patvirtino, kad ūkinė veikla vietovės aplinkos oro kokybę, bei triukšmo lygi
įtakos labai nežymiai.
10. Metodų tikslumas, objektyvumas, taikytos prielaidos, vertinimo problemos
Vykdomos veiklos poveikis triukšmo įtakai buvo nustatytas matematiniais skaičiavimais ir patvirtintomis metodikomis.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros duomenis yra naudojamasi tik valstybinių, mokslinių institucijų
duomenimis, kurių patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas įstaigų statusu.
Poveikio visuomenės sveikatai veiksniai nustatyti iš numatomų naudoti įrenginių techninių charakteristikų, kurių parametrus
garantuoja įrenginių gamintojas.
VI. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
11.Siūlomos planavimo alternatyvos, emisijos kontrolė, monitoringas.
Nagrinėjama ūkinė veikla vykdoma žemės sklype, atitinkančiame naudojimo paskirtį, su veiklai tinkama inžinerine
infrastruktūra, todėl vietos alternatyvos nėra nagrinėjamos ir siūlomos.
Remiantis emisijų į aplinkos orą ir triukšmo skaičiavimais ūkinė veikla neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai nedarys.
Pradėjus vykdyti veiklą bus atliekama akustiniai triukšmo matavimai, į orą išmetamų teršalų skaičiavimai ir kiti reikalingi tyrimai.
Aplinkos komponentams (aplinkos orui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui, dirvožemiui, biologinei įvairovei ir kt.) ruošti
monitoringo programas nėra kriterijų.
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12. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonių, paskatinimo ar kompensacinių priemonių
aprašymas
Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės:
▪
Įrenginių, mechanizmų nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės triukšmo techninės
charakteristikos ir aplinkos oro cheminės taršos normos;
▪
Naudojamos teritorijos ir patalpų nuolatinė priežiūra;
▪
Administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas, veiksmingumo tikrinimas,
stebėjimai ir matavimai, švaresnių technologijų kūrimas;
▪
Atliekų iškrovimui/pakrovimui bei perdirbimui bus naudojama technika ir įranga, atitinkanti Europos
sąjungos reikalavimus;
▪
Veikla vykdoma uždarose patalpose ir kieta danga dengtoje aikštelėje, nuo kurios paviršinės nuotekos
surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (ateityje planuojama išvalytas nuotekas panaudoti gamybos
procesuose);
▪
Atliekos bus laikomos ir tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
▪
Dulkančios/byrančios atliekos bus vežamos uždaruose arba tentais ar tinklais dengtuose konteineriuose,
taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką;
▪
Siekiant užtikrinti tvarką ir švarą reguliariai vykdomi patalpų, bei teritorijos dezinfekcijos ir deratizacijos
darbai;
▪
Ūkinę veikla pradėjus vykdyti pilna apimtimi bus atliekami (triukšmo, oro teršalų ir kt. ) matavimai.
▪
Tiek vykdant ūkinę veiklą, tiek projektavimo metu nustačius, kad reikalingos papildomos priemonės
(filtrai, papildomos valymo technologijos, inžineriai įrenginiai ir pan.), nedelsiant bus priimami sprendimai dėl jų įrengimo,
taip siekinat užtikrinti kad vykdoma veikla nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir gyventojams;
▪
Pagal sudarytas sutartis su atitinkamų sričių specialistais (sutartys pridedamos priede Nr. 7-8) rengiama
reikalinga projektinė dokumentacija (atliekami kadastriniai matavimai, rengiami projektai ir kt.), kuriuose įvertinti vidaus
gaisrinio vandentiekio sistemos gaisrinių čiaupų įrengimas, vandens debito, reikalingo gaisro gesinimui užtikrinimas ir kiti
klausimai. Parengti dokumentai nustatyta tvarka bus pateikti derinimui atsakingoms institucijoms, tame tarpe ir Priešgaisrinei
gelbėjimo valdybai. Veikla bus vykdoma tik baigtuose statyti pastatuose, kaip to reikalauja LR Statybos įstatymo nuostatos.
13.Pagrindiniai neigiamą poveikį mažinančių priemonių pasirinkimo argumentai
Ūkio subjekto administracijos politika aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos aspektu, ūkinės veiklos procedūrų planavimas ir
kontrolė turi užtikrinti emisijų į aplinkos orą ir triukšmo lygį neviršijančius rodiklius, kuriais remiantis yra įvertintas ūkinės veiklos
sanitarinės apsaugos zonos pagrįstumas.
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14.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvada
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei verčių prognostiniais skaičiavimais, taršos
sklaidos modeliavimu). Įvertinus žinomus ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai
(fizikinius, cheminius), daroma išvada, kad ūkinei veiklai – nepavojingų atliekų tvarkymas, Plento g. 2D, Kairių mstl., Šiaulių raj.,
sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti nustatytos sutampančios su ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis, nes
ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša už ūkinės veiklos žemės sklypo dalies ribų neviršija visuomenės sveikatos saugos teisės
aktais reglamentuojamų leidžiamų ribinių taršos dydžių.
Atsižvelgiant į išvadą sanitarinės apsaugos zonos ribas siūloma nustatyti sutampančiomis su ūkinei veiklai naudojamo
žemės sklypo dalies ribomis.
Veiklos – nepavojingų atliekų tvarkymas - vykdytojas: UAB “Virginijus ir Ko”.
Prašomos (planuojamos) SAZ ribos pateiktos 11 priede.
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