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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PATEIKIMO 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų 

nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus, 

kad 2019 m. lapkričio 15 d. yra priimtas Sprendimas Nr. (4-11 14.3.4E)BSV-22361 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas). 

PRIDEDAMA. 4 lapai. 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2019 m. lapkričio          Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV- 

Marijampolė 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ 

  

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Gamyklų g. 8, Marijampolė 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas)  

Tel. 8 343 717 64 

El. p. info@marijampole.litesko.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 

filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 

vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas 304230247 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio 

asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288a–9, Kaunas 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 

pašto adresas) 

Tel. 8 607 239 80 

El. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav., 

statybos projektas 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 

kaimas, gatvė) 

Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., 

Marijampolės sav. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Igliakos g. 13, Igliauka,  Igliaukos sen., 

Marijampolės sav., esančiame sklype (kad. Nr. 5132/0005:118) planuoja energijos gamybos 

paskirties pastatą. Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) numatoma vykdyti 0,1202 ha ploto 

žemės sklype, kuriame planuojama nauja katilinė, su trimis katilais, kurių vienas katilas 293 kW 

nominalios galios, du katilai po 232 kW nominalios galios, kuras – suskystintos naftos dujos. 

Katilinė skirta šilumai gaminti ir tiekti bei vandeniui šildyti. Per metus numatoma pagaminti iki 

2000 MWh energijos, suvartoti 158,326 t suskystintų naftos dujų. Katilų suminė šiluminė galia 

numatoma 757kW. 

Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai nuo planuojamos katilinės sklypo nutolę 

67–170 m atstumais: Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija ~ 116 m atstumu, Igliaukos vaikų 

darželis ~170 m atstumu į šiaurę, gyvenamasis namas Gandrų g. 1 nutolęs ~ 67 m atstumu į pietus, 

Gandrų g. 2 nutolęs ~ 70 m, Gandrų g. 3 nutolęs ~ 98 m, gyvenamasis daugiabutis Jaunimo g. 7 

nutolęs ~ 95 m, Jaunimo g. 5 nutolęs ~ 120 m. 

Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai ir 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas, ataskaitoje nagrinėjami ir vertinami 

triukšmo, kvapų  ir oro taršos veiksniai, galintys turėti poveikį visuomenės sveikatai. 

Triukšmo skaičiavimai ir sklaida analizuojamoje PŪV teritorijoje apskaičiuota naudojant 

CadnaA programinę įrangą. Pagal pateiktus PŪV kompleksinio stacionarių ir mobilių triukšmo 

šaltinių, keliamo triukšmo skaičiavimo ir modeliavimo rezultatus, PŪV keliamas triukšmas už 

PŪV sklypo ribų neviršys triukšmo ribinių verčių. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

triukšmo lygis dienos metu sieks iki 45 dBA, vakare – 10,9 dBA, nakties metu – 10,9 dBA ir 

neviršys triukšmo ribinių dydžių artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(namų) aplinkoje visais paros periodais, todėl poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „Aermod“ programą. Pagal 

pateiktus oro taršos skaičiavimo ir modeliavimo duomenis prognozuojama, jog oro teršalų 

(anglies monoksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių ir sieros dioksido) koncentracijos PŪV (be ir 

su foniniu užterštumu) keliama oro tarša neviršys ribinių verčių už PŪV sklypo ribų, visais 

analizuotais atvejais, todėl reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „Aermod Wiew“. Pagal 

Ataskaitoje pateiktus kvapo taršos modeliavimo duomenis, didžiausia apskaičiuota kvapo 

koncentracija aplinkos ore PŪV teritorijoje sieks iki 0,137 europinių kvapo vieneto (OUE/m3) ir 

neviršys didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės. Numatoma, jog kvapas 

aplinkos ore  tiek planuojamos katilinės teritorijoje tiek ir už sklypo ribų nebus juntamas, kadangi 

nebus pasiekiama 1 OUE/m3 vertė. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 

metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

dydis) 

Sanitarinė apsaugos zona nustatoma vadovaujantis 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 

m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“  62 

p. katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės 

apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų 

medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip 

pat atsižvelgiant į šių objektų poveikį aplinkai. 

UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ 

planuojamai ūkinei veiklai SAZ ribos nustatomos, 

atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  

Pagal atliktą prognozuojamų sveikatos rizikos 
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veiksnių (triukšmo, aplinkos oro taršos cheminėmis 

medžiagomis bei kvapų) analizę, siūloma 

planuojamos ūkinės veiklos SAZ ribas sutapatinti 

su žemės sklypo ribomis. Siūlomas sanitarinės 

apsaugos zonos plotas – 0,1202 ha. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo skaičiavimus bei sklaidos žemėlapius, 

triukšmas neviršija 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. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių 

artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (namų) aplinkoje. 

2. Oro tarša. Pagal planuojamos ūkinės veiklos keliama oro tarša neviršys ribinių verčių, 

nustatytų Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir 

ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. 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“ ir Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 

m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 

dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis, ir ozonu 

normų patvirtinimo“. 

3. Kvapai. Pagal pateiktus kvapo taršos skaičiavimo ir modeliavimo duomenis, didžiausia 

apskaičiuota kvapo koncentracija sieks iki 0,137 europinių kvapo vieneto (OUE/m3) ir neviršys 

didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės, nustatytos Lietuvos higienos normoje 

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 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“.   

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus 

teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, 

išbraukti) pasirinktoje vietoje. 

 

               Marijampolės departamento direktorė                                                                 Asta Šaučiūnienė 

                                                                 A.V.                                                         
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Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2019-11-15 

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2019-11-18 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-11-15 Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV-22361
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Šaučiūnienė, Marijampolės departamento direktorė,

Marijampolės departamentas
Sertifikatas išduotas ASTA ŠAUČIŪNIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos

centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-15 14:08:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-11-15 14:08:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-22 16:55:34 – 2021-11-21 16:55:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.13

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-15
14:10:23)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2019-11-15 14:10:23 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2019-11-15 

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2019-11-18 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
SPRENDIMO PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-11-18 Nr. (4-11 14.3.4 E)2-55281
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Šaučiūnienė, Marijampolės departamento direktorė,

Marijampolės departamentas
Sertifikatas išduotas ASTA ŠAUČIŪNIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos

centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-11-18 08:22:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-11-18 08:23:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-22 16:55:34 – 2021-11-21 16:55:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.13

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-18
09:12:50)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2019-11-18 09:12:50 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

 

         

 

 

 

 

 

Nuorašas tikras 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2019-11-18 


