
TARPTAUTINIO  PALANGOS  ORO  UOSTO
PATAISYTAS  IR  PAPILDYTAS  POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS  

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  TIKSLINIMAS



Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Vertinimas atliekamas teritorijų planavimo etape, siekiant nustatyti patikslintas SAZ ribas,
rengiant Palangos oro uosto detalųjį planą (dokumento pavadinimas: „Žemės sklypo
Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje detalusis planas“).

Pristatomas PVSV papildytas ir pataisytas, atsižvelgiant į NVSC Klaipėdos departamento
pastabas.

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodinius nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (nauja redakcija – LR
sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 d. įsakymas Nr. V-68: TAR, 2016, Nr. V-68).

OBJEKTAS: Palangos oro uostas - tarptautinis civilinis oro uostas, dirbantis visą parą.

OBJEKTO PASKIRTIS: Aviacinių ir neaviacinių paslaugų teikimas.

VERTINIMO SCENARIJAI: Esama situacija; prognozinė situacija po 10 metų (2028 m.)



PRADINIAI  DUOMENYS:  pagrindiniai  rodikliai
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Pavadinimas Esama situacija Planuojama situacija 
Pokytis (+/-, 

vnt. arba %) 

Sklypo plotas 161,33 ha ~162,18 ha +0,85 ha 

Peronas 60 000 m2 120 000 m2 +60 000 m2 

Automobilių stovėjimo 

aikštelės 

P1, P2, P3 P1, P2, P3, P4 + 146 vietos 

Takai:    

Kilimo tūpimo takas ilgis: 2280 m; 

plotis: 45 m 

ilgis: 2280 m; 

plotis: 45 m 

nepakis 

Greittakiai ir riedėjimo takai 128 m 894 m +766 m 

Oro uosto pralaidumas:    

Orlaivių skrydžiai (kilimas ir/ar 

tūpimas; vnt./m.) 

2017 m.: 4469 

2018 m.: 4623 (4503 

civilinių orlaivių) 

2028 m.: 5918 + 28 % (lyginant 

su 2018 m.) 

Vidutinis metinis skrydžių 

(kilimų ir/ar tūpimų) skaičius 

per parą 

13 16 + 3 vnt. 

 



PVSV rengėjai vertino civilinius A, B ir C kategorijų orlaivius pagal pateiktus faktinius esamos situacijos duomenis.  

Atlikta: 

 esamos situacijos įvertinimas pagal faktinius 2018 m. duomenis bei 

 prognozuojamos situacijos po 10 m., t.y. 2028 m., vertinimas. 

Galimi orlaivių pavyzdžiai pagal kategorijas bei jų dalis bendrame orlaivių eisme: 

Orlaivio 
kategorija 

A B C 

Orlaivio 
pavyzdys 

 

 

 

CESSNA 172 
Skyhawk 

 

EC-120 Colibri 
CESSNA 560 Citation 5 

Ultra 
Boeing 737-300, 

737-500 

Dalis eisme 12 % 3,3 % 84,7 % 
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PRADINIAI  DUOMENYS
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PRADINIAI  DUOMENYS:  orlaivių skrydžių pasiskirstymas KTT pusėse
 

 

KTT 01 pusė (Pietūs) 

atvyksta išvyksta 

10% 
10% 

01→19 

KTT 19 pusė (Šiaurė) 

atvyksta išvyksta 

90% 
90% 

19→01 

 



PRADINIAI  DUOMENYS:  automobilių  aikštelės
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SAZ  NUSTATYMAS

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652 su 

vėlesniais pakeitimais), nuostatomis (17 punktas): 

Aerodromų SAZ nustatoma atsižvelgiant į triukšmo lygį. Patikslinimui gali būti atsižvelgta į 

elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio ir vandens cheminę taršą. 

Aerodromų SAZ draudžiama statyti gyvenamuosius namus, sveikatos priežiūros, vaikų 

ugdymo bei auklėjimo, socialinės globos ir poilsio įstaigas, stadionus, įrengti rekreacinius objektus 

(parkus, miesto sodus ir kita). 

Tikslinant SAZ,  PVSV rengėjai atliko triukšmo sklaidos, oro taršos, kvapų modeliavimą. Kiti 

veiksniai kiekybiškai ar kokybiškai įvertinti pagal užsakovo ir detalaus plano rengėjo pateiktus 

duomenis. 

 

1. Aplinkos  oro  tarša,  kvapai 

2. Aplinkos  triukšmas 

3. Rekomenduojama  SAZ 



Aplinkos oro  tarša

Atliekant aplinkos oro taršos vertinimą, įvertinti visi Palangos oro 
uosto aplinkos oro taršos šaltiniai:

• Esamų katilinių kaminai;

• Kuro rezervuarų parko aplinkos oro taršos šaltiniai – alsuokliai, kuro 
perpylimo operacijų aikštelės;

• Mobilūs taršos šaltiniai - orlaivių, oro uostą aptarnaujančios 
technikos, transporto priemonių parkavimo aikštelėse tarša;

• Kaip foninės aplinkos oro taršos šaltiniai įvertinti šalia oro uosto 
esantys keliai;

Surinkti duomenys apie šiuos taršos šaltinius ir, vadovaujantis
galiojančiomis metodikomis, atliktas aplinkos oro taršos skaičiavimas.
Skaičiavimai atlikti dviem variantais – apskaičiuota esama aplinkos oro
tarša ir prognozuojama aplinkos oro tarša 2028m.
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Aplinkos oro  tarša

Teršalų sklaidos atmosferos 
ore modeliavimas atliktas 
programa „Aermod“. 
Modeliavimas atliktas 
įvertinant esamą aplinkos 
oro taršą ir prognozuojamą 
aplinkos oro taršą 2028m., 
taip pat įvertinant foninę 
aplinkos oro taršą, iš viso 
keturiais variantais. 

2019-05-17 9



Aplinkos  oro tarša

Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo pagal 2018 m. duomenis rezultatai
rodo, kad oro uoste išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių
verčių neviršija, objekto įtaka aplinkos oro užterštumui yra nežymi. Modeliavimo, kartu
įvertinus objekto ir foninę aplinkos oro taršą, rezultatai rodo, kad aplinkos oro teršalų
koncentracijos nustatytų ribinių verčių visais atvejais taip pat neviršija.

Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo pagal 2028 m. duomenis rezultatai
rodo, kad oro uoste išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių
verčių neviršys, objekto įtaka aplinkos oro užterštumui išliks nežymi. Modeliavimo
rezultatai rodo, kad atskirų teršalų koncentracijos gali ir nežymiai sumažėti - tai
paaiškinama, kad 2028 m. pasikeitus taršos šaltinių parametrams, orlaiviai,
aptarnaujanti technika manevruos didesnėje teritorijoje, teršalai iš šių mobilių taršos
šaltinių bus išmetami didesnėje teritorijoje ir tai lemia geresnes jų sklaidos sąlygas.
Modeliavimo, kartu įvertinus objekto ir foninę aplinkos oro taršą, rezultatai rodo, kad
aplinkos oro teršalų koncentracijos nustatytų ribinių verčių visais atvejais taip pat
neviršys.

Katilinėse deginant kurą, manevruojant orlaiviams, transporto priemonėms, vykdant
kuro perpylimą ir saugojimą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto
dioksidas, sieros dioksidas bei LOJ. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad
kvapas aplinkos ore nebus juntamas, ribinė vertė visais atvejais nebus viršijama.
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Aplinkos  triukšmas
 

1. Stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

 kondicionierių išoriniai blokai, įrengti ant esamo terminalo pastato stogo (2 vnt.).  

Nauji stacionarūs reikšmingi triukšmo šaltiniai neplanuojami. 

 

2. Mobiliems triukšmo šaltiniams priskiriami: 

 orlaivių eismas; 

 aptarnaujančio transporto eismas; 

 automobilių eismas stovėjimo aikštelėse. 

 

3. Kiti  šaltiniai: kelių A13 ir 2336 eismas 
 



Aplinkos  triukšmas

Orlaivių eismo triukšmas

• Triukšmo lygio skaičiavimas, modeliavimas atliktas licencijuota programa AEDT 
(Aviation Environmental Design Tool). Programa taikoma orlaivių operacijų 
(skrydžių ir manevravimo) sukeliamo aplinkos triukšmo lygio skaičiavimui. 
Įvertinamos meteorologinės sąlygos, vietovės garso absorbcijos/atspindžio 
savybės, reljefas.

• Skaičiavimai atlikti, taikant HN33:2011 normoje nurodytą metodiką.

• Standartines Tarptautiniame Palangos oro uoste taikomas orlaivių skrydžių 
(atvykimo ir išvykimo) trajektorijas pateikė LTOU.

Automobilių transporto ir stacionarių šaltinių triukšmas

• Triukšmo lygio skaičiavimas, modeliavimas atliktas licencijuota programa IMMI. 
Įvertinamos meteorologinės sąlygos, vietovės garso absorbcijos/atspindžio 
savybės, reljefas.

• Skaičiavimai atlikti, taikant HN33:2011 normoje nurodytas metodikas.
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Aplinkos  triukšmas: esama  būklė
Orlaivių eismo triukšmo stebėsena. Pagal „Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos 

aprašą“, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012-01-13 d. įsakymu Nr 4R-10 (Žin., 2012, 

Nr. 9-362), LR tarptautiniai oro uostai vykdo triukšmo stebėseną, atlieka orlaivių eismo triukšmo matavimus oro 

uosto apylinkėse. Vertinamas Palangos oro uostas turi 2 stacionarias ir vieną mobilią aplinkos triukšmo matavimo 

stotis. Kasmet rengiami ir viešai (https://www.ltou.lt/lt/) skelbiami metiniai orlaivių eismo sukeliamo triukšmo 

žemėlapiai. Žemėlapiai rengiami pagal faktinius radaro užfiksuotus skrydžių duomenis ir vykdomos orlaivių 

skleidžiamo garso automatinės stebėsenos arti oro uosto stočių duomenis. 

Esamos būklės įvertinimas 

Išanalizavus 2016-2018 m. parengtus Palangos oro uosto orlaivių eismo triukšmo žemėlapius, nustatyta, 

kad didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona yra nakties laikotarpio viršnorminio pagal higienos normą HN 

33:2011 (Lnakties >50 dBA) triukšmo zona: 

 2016 m.: >50 dBA Lnakties triukšmo lygis sklido oro uosto sklypo ribose; 

 2017 m.: 50 dBA Lnakties triukšmo lygio izolinija prasklido pro vakarinę, rytinę bei pietinę oro uosto sklypo 

kraštines; 

 2018 m.: 50 dBA Lnakties triukšmo lygio izolinija prasklido pro vakarinę bei rytinę oro uosto sklypo 

kraštines. 

2016-2018 m. >50 dBA Lnakties triukšmo lygio zona išliko esamos SAZ / triukšmo zonos ribose ir buvo 

mažesnė. 

Artimiausi pastatai nuo oro uosto teritorijos nutolę 18-479 m atstumu, nuo kilimo tūpimo tako 196-872 m. 
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Aplinkos  triukšmas: esama  būklė

PVSV. 2018 m. Nustatyta: 

 didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona yra Lnakties; 

 lemiamas veiksnys - orlaivių eismo sukeliamas triukšmas; 

 stacionarių šaltinių, automobilių manevrų stovėjimo aikštelėse sąlygotas triukšmas 

NEsklinda už OU sklypų ribų ir nėra reikšmingas, vykdant integruotą OU veiklos 

sukeliamo aplinkos triukšmo vertinimą; 

 2018 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį, prasklido pro vakarinę 

bei rytinę oro uosto sklypo kraštines. 
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2016 m. Lnakties sklaida 2017 m. Lnakties sklaida 2018 m. Lnakties sklaida 
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Aplinkos  triukšmas: 2028 m. situacija, įvertinant planuojamą 
plėtrą

Atlikus prognozuojamos situacijos po 10 m. vertinimą, nustatyta: 

 didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona – nakties laikotarpio viršnorminio triukšmo (>50 

dBA) zona; 

 lemiamas veiksnys – orlaivių eismo sukeliamas triukšmas; 

 stacionarių šaltinių, automobilių manevrų stovėjimo aikštelėse sąlygotas triukšmas 

nesklinda už oro uosto sklypų ribų ir nėra reikšmingas, vykdant integruotą oro uosto veiklos 

sukeliamo aplinkos triukšmo vertinimą; 

 2028 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį zona sklistų oro uosto 

sklypo ribose bei už vakarinės, rytinės, pietinės sklypo kraštinių pagal ataskaitoje teikiamą 

schemą. 
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Aplinkos  triukšmas: išvados

• 2028 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį zona
sklistų oro uosto sklypo ribose bei už vakarinės, rytinės, pietinės
sklypo kraštinių pagal ataskaitoje teikiamą schemą. Ji būtų mažesnė
už Palangos m. sav. bendrajame plane nurodomą oro uosto triukšmo
zoną.

• Palangos oro uosto sanitarinės apsaugos zonos ribą rekomenduojama
sutapatinti su oro uosto sklypų ribomis ir prognozuojama 2028 m.
Lnakties triukšmo zona.
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Rekomenduojame vykdyti/praplėsti lemiamo veiksnio – orlaivių eismo 
sukeliamo triukšmo – išsamią stebėseną mobiliąją stotimi.
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Stebėsena



PVSV  išvados

• Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą,
nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu elektromagnetinės
energijos dydžiai, oro, dirvožemio ir vandens kokybės rodiklių ribinės
vertės, reglamentuoti Lietuvos norminiuose teisės aktuose, nei už
sklypo ribų, nei artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nebus
viršijami.

• Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir jų sanitarinėse
apsaugos zonose turi būti atliekama orlaivių keliamo triukšmo
kontrolė. Tuo tikslu, teisės aktų nustatyta tvarka bus tęsiama orlaivių
skleidžiamo garso stebėsena, papildant ją nuosekliu stebėjimu
mobiliąja stotimi.

2019.05.17 20



SAZ
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• Tarptautinio Palangos oro uosto SAZ nustatoma/tikslinama pagal
aplinkos triukšmo lygį, kurį lemia orlaivių eismas.

• SAZ nustatoma/tikslinama pagal prognozinę 2028 m. (po 10 m.)
situaciją, vertinant civilinių orlaivių operacijas. Atlikus PVSV, nustatyta
didžiausia ribojamo triukšmo lygio zona – Lnakties > 50 dBA.

• Ūkinei veiklai nustatomos/tikslinamos sanitarinės apsaugos zonos 
ribos, sutampančios su:

• įmonės sklypų ribomis (sklypas (kad. Nr. 2501/0017:181) Liepojos pl. 1 (su 
prijungiamais valstybinės žemės plotais) ir sklypas (kad. Nr. 2501/0017:106) 
Liepojos pl. 6) bei

• prognozine 2028 m. nakties laikotarpio triukšmo zona Lnakties >50 dBA (pagal 
higienos normą HN 33:2011).



2019.05.17 22

Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su
Ataskaita susirinkimo.

• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, jo veiklos vykdymo
vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, ir pateikti pastabas per 3 darbo
dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

• Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam
Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo
vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.

• Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.



• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima
teikti ataskaitos rengėjams UAB „Ekostruktūra“, el. p.
info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
arba VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai, el. p. info@tka.lt, I.
Kanto g. 25, p. d. 2082, Kaunas LT-44296

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos
departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 34,
faks. (8 46) 41 03 35, el. p. klaipeda@nvsc.lt.
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DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !


