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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei 

veiklai – UAB „Liūtukas ir Ko“ esamos veiklos plėtrai, adresu Alovės g. 15, Kaune, kurios metu 

numatoma pastatyti naują ~2500 m2 ploto pastatą, skirtą produkcijos gamybai ir sandėliavimui, 

siekiant padidinti gamybos apimtis ir laikyti produkciją ir žaliavas vietoje, kadangi šiuo metu 

žaliavos yra laikomos visai kitoje vietoje Kauno mieste. Dėl šios priežasties įgyvendinus plėtrą 

sumažės atvykstančio ir išvykstančio sunkiojo transporto, tuo pačiu sumažės triukšmas ir oro tarša, 

nes viskas bus turima vietoje ir nebebus poreikio papildomiems vežiojimui iš vienos vietos į kitą.  

Planuojama, kad padidinus apimtis bus pagaminama ~ 100 tonų/mėnesį arba apie 1200 tonų per 

metus koldūnų su mėsos įdaru. 

UAB „Liūtukas“ ir Ko yra šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos įmonė, įkurta 1993 m. 

Įmonė vykdo šaldytų maisto produktų (koldūnų, virtų bulvių patiekalų, čeburekų ir kt.) gamybą. 

Įmonės įsikūrusi Alovės g. 15, Kaune. 

Per parą gali būti pagaminama virš 5 tonų mėsos, todėl vadovaujantis pagal nuo 2020-01-

01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  3. 

Mėsos perdirbimas, konservavimas ir mėsos produktų gamyba: 3.4. punktu objektai, neturintys 

skerdyklų, kurių gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą; 

sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis yra 100 metrų. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitoje.  

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  

metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu 

Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo matavimai, triukšmo sklaidos, oro taršos, modeliavimai, 

kvapų matavimas. Vadovautasi teisės aktais ir rekomendacijomis. 

Planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 1 ar 2 priedų sąrašą, 

todėl veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta atrankos išvada 2020-08-

06 Nr. (30.2)-A4E-6900, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

Visuomenė per supažindinimo laikotarpį pasiūlymų nepateikė, į viešą susirinkimą 

neatvyko nė vienas visuomenės atstovas. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Liūtukas ir Ko“ 

Adresas – Alovės g. 15, LT-46344 Kaunas 

Tel.:  +370 37 391 665 

Faks.  +370 37 391 665 

El. p. info@liutukas.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3.  PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: Planuojama UAB „Liūtukas ir Ko“ veiklos plėtra, adresu Alovės g. 15, 

Kaune. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, planuojama 

ūkinė veikla priskiriama C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“: 10 skyriui „Maisto produktų gamyba“, 

10.8 grupei „Kitų maisto produktų gamyba“; 10.85 klasei „Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba“. 

 

UAB „Liūtukas“ ir Ko yra šaldytų kulinarinių pusgaminių gamybos įmonė, įkurta 1993 m. 

Įmonės įsikūrusi Alovės g. 15, Kaune. Įmonė vykdo šaldytų maisto produktų (koldūnų, virtų bulvių 

patiekalų, čeburekų ir kt.) gamybą. Yra planuojama šios įmonės veiklos plėtra, kurios metu 

numatoma pastatyti naują ~2500 m2 ploto pastatą, skirtą produkcijos gamybai ir sandėliavimui, 

siekiant padidinti gamybos apimtis ir laikyti produkciją ir žaliavas vietoje, kadangi šiuo metu 

žaliavos yra laikomos visai kitoje vietoje Kauno mieste. Dėl šios priežasties įgyvendinus plėtrą 

sumažės atvykstančio ir išvykstančio sunkiojo transporto, tuo pačiu sumažės triukšmas ir oro tarša, 

nes viskas bus turima vietoje ir nebebus poreikio papildomiems vežiojimui iš vienos vietos į kitą. 

Per dieną į įmonę gali atvykti iki 26 lengvųjų automobilių ir mikroautobusų, žaliavas atveš ir 

mailto:info@ekostruktura.lt
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produkciją išveš iki 4 sunkiojo transporto per dieną (šiuo metu atvažiuoja 6 vnt. sunkiojo 

transporto, nes nėra sandėlio kur laikyti). Įmonėje numatoma naudoti elektrinį žaliavų, produkcijos 

krautuvą. Darbo laikas šiuo metu vyksta viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Po plėtros įmonės 

gamybinių cechų darbo laikas išliks 8-17 val., sunkvežimiai manevruoja 8-17 val., lengvieji ir 

mikriukai 6-21 val. 

Esama situacija. Šiuo metu esamame gamybos ceche vykdoma maisto gamyba, gaminami 

koldūnai, virtų bulvių patiekalai, čeburekai, ir kt. produkcija. Gamybinėse patalpose yra įrengti 

mėsos pjaustymo cechas, koldūnų formavimo cechas, virimo, gruzdinimo patalpos, indų plovimo ir 

dezinfekavimo patalpos, šaldikliai, fasavimo cechas. Pagrindinių gaminių koldūnų per metus 

pagaminama apie 430 tonų. 

Planuojami darbai. Po plėtros patalpos perskirstomos, kad būtų erdviau ir patogiau 

gaminti, sandėliuoti produkciją. Patalpos bus pertvarkomos pagal parengtą planą ir jas sudarys: 

gamybinės patalpos, gatavos produkcijos sandėlio, realizacijos rampos. Gamybines patalpas 

sudarys: koldūnų formavimo cechas, šaldytuvas mėsos įdaro laikymui, spiralinis šaldiklis, 

palaikomosios šaldymo kameros, fasavimo cechas. 

Naujame gamybos priestate bus gaminami bus gaminami koldūnai su mėsos įdaru. Įdaras 

bus transportuojamas koridoriumi uždengtoje taroje iš mėsos įdarų ruošimo zonos. Gamybinės 

veiklos apimtys nedidelės, planuojama gaminti tik itališkomis koldūnų formavimo mašinomis, 

kurių bendras našumas apie 800 kg/h. Planuojama, kad padidinus apimtis bus pagaminama koldūnų 

su mėsos įdaru ~ 100 tonų/mėnesį arba apie 1200 tonų per metus. 

0,7338 ha užimanti veiklos teritorija susideda iš dviejų sklypų: 0,2636 ha ploto žemės sklypo 

Alovės g. 7, kurio unikalus Nr. 4400-2065-9638 ir 0,4702 ha ploto žemės sklypo Alovės g. 15, 

kurio unikalus Nr. 4400-0087-3072.  Plėtra ir naujo pastato statyba planuojama per abu sklypus. 

Sklype Alovės g. 15 yra pastatyti šie pastatai: kulinarijos cechas ir gamybinis pastatas, yra įrengtos 

stoginės. Sklype Alovės g. 7 pastatų šiuo metu nėra, tačiau plėtros metu į šį sklypą pateks ir dalis 

planuojamo naujo sandėlio. 

Yra visos komunikacijos: komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas. 

Šildymas yra vietinis, šildomasi dujine katiline. Įgyvendinant veiklą taip pat bus įrengiamos visos 

trūkstamos komunikacijos. 

Plėtros metu galimas stoginių nugriovimas, tačiau tiksli informacija ar stoginės bus tikrai 

griaunamos ar paliekamos bus aišku tik parengus techninį projektą. 

Paviršinės lietaus nuotekos  šiuo metu ir po plėtros yra ir bus nuvedamos į lietaus nuotekų 

tinklus. Buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Gamybinės 

nuotekos prieš išleidžiant į nuotekų tinklus yra ir bus toliau apvalomos dviejose riebalų gaudyklėse, 

kurių našumai 19 l/s ir 0,4 l/s. 

Patalpų šildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens ruošimui ištisus metus katilinėje 

įrengtas dujinis vandens šildymo katilas Junkers (99 kW galios). Kuras – gamtinės dujos. Per metus 

sudeginta 19,935 tūkst.nm3 gamtinių dujų. Degimo produktai į aplinkos orą pašalinami kaminu, 

išvestu per pastato stogą. Po plėtros bus sunaudojama dvigubai daugiau gamtinių dujų. 
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1 pav. PŪV teritorija 

 

2 pav. PŪV teritorija apima du sklypus, iškarpa iš regia.lt. PŪV apibrėžta raudonai. 
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3 pav. Planuojamas užstatymas nauju pastatu 

 

Mėsos įdaro transportavimas į gamybos cechą. Paruoštas įdaras transportuojamas į 

gamybos cechą padėkliuku uždengtoje plastikinėje taroje. Dėžutės su paruoštu įdaru neturi būti 

padėtos tiesiogiai ant grindų ir transportavimo metu, ir koldūnų gamybos proceso metu. Į naują 

priestatą mėsos įdaras koldūnams transportuojamas technologiniu kolidoriumi ir patalpinamas į 

mėsos įdarų laikymo šaldytuvą, kuriame palaikoma -18 C temperatūra. Maksimalus įdaro laikymo 

laikas 12 val. 

Tešlos  paruošimas. Prieš ruošiant tešlą visi komponentai susveriami. Kvietinių miltų 

dozavimas iš betario miltų sandėliavimo bunkerio vykdomas tokia tvarka:  įjungiamas pagrindinis 

jungiklis valdymo skyde. Nuspaudžiamas turbosijutovo paleidimo mygtukas. Nustatomas 

technologinėje kortelėje nurodytas miltų kiekis ir spaudžiamas „Enter“ mygtukas (jeigu nustatytas 

kiekis netinka, nuspaudžiamas „C“ mygtukas ir iš naujo įvedamos reikalingos reikšmės). 

Nuspaudus „Enter“ mygtuką sistema surinka nustatytą miltų kiekį  ir sustoja. 

Parenkamas vandens nustatymas ir nustatomas kiekis, bei nuspaudžiamas mygtukas 

„Enter“.   

Nustatoma vandens temperatūra (jeigu nustatyta temperatūra netinkama, nuspaudžiamas 

„C“ mygtukas, įvedama kita reikšmė ir nuspaudžiamas mygtukas „Enter“). Vandens sistema 

pradeda dirbti ir kas 3-5 sekundes yra atnaujinama jo temperatūra vamzdžiuose. Nuspaudžiamas 

mygtukas „Disch“ ir pradedamas vandens leidimą į maišyklę. Kai nustatytas kiekis bus išleistas, 

sistema automatiškai sustoja. Į tešlos maišyklę supilama  technologinėje kortelėje nurodytas 

druskos ir aliejaus kiekiai. Jungiama tešlos maišyklė ir maišoma apie 10 –15 min.. Tešla turi būti 

vienalytės konsistencijos, nei per kieta ir nei per minkšta.  
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Koldūnų formavimas.  Į formavimo mašinos įdaro talpą kraunamas paruoštas įdaras. 

Paruošta tešla iš maišyklės perpilama į kitą tešlai skirtą talpą ir paleidžiamas tešlos kočiojimo 

įrenginys. Tešla praeina per volus. Atstumas tarp volų turi būti 0,5- 0,7 mm. Iškočiota tešla 

praleidžiama tarp formavimo įrenginio sienelių. Jungiama formavimo mašina. Tikrinamas įdaro ir 

tešlos santykis (svėrimo būdu). Jei tešla yra per stora ar per plona - reguliuojamas tešlos storis 

(didinamas arba mažinamas atstumas tarp kočiojimo volų), jei įdaro yra per daug ar per mažai – 

reguliuojamas įdaro padavimo greitis, pasukant rankenėlę į vieną ar į kitą pusę. Tešlos atraižos, 

atsiradusios po kioldūnų ar virtinių formavimo grąžinamos į sekantį tešlos maišymą, kurio metu jos 

persimaišo ir toliau naudojamos pusgaminių gamyboje. Kad koldūnai būtų gražios formos, 

proporcingai reguliuojami įdaro padavimo, tešlos padavimo ir formavimo įrenginio greičiai. 

Suformuoti koldūnai turi būti apskritimo formos, kraštai gerai sulipinti, įdaro nesimato. 

Pusgaminiai tarpusavyje turi būti nesulipę. Įdaro kiekio atitiktis nustatytoms normoms (nurodyta 

technologinėje kortelėje) turi būti tikrinama (svėrimo būdu) kiekvienu metu pasikeitus tešlai ar 

įdarui. Leistinas įdaro kiekio nuokrypis yra ± 10 proc. (nurodyta technologinėje kortelėje). 

Neatitiktiniai koldūnai, (kur matosi įdaras, ar netaisyklingos formos) dedami į pilkas dėžutes, kurios 

neturi būti padėtos tiesiogiai ant grindų. 

Koldūnų transportavimas į spiralinį šaldiklį. Suformuoti koldūnai su mėsos įdaru krenta 

ant transporteių, kurie suvesti į 2 spiralinius šaldiklius, kurių užšaldymo našumas 450 kg/h. 

Spiraliniuose šaldikliuose palaikomas -40 C temperatūrinis rėžimas, užšaldymo proceso trukmė nuo 

35 min. iki 60 min. priklausomai nuo gaminamų koldūnų rūšies ir dydžio. Sušalę koldūnai 

transporteriais keliauja tiesiai į fasavimo įrenginio talpas koldūnams, kuriose įmontuotos 

svarstyklės. 

Koldūnų fasavimas ir sandėliavimas. Sušalę koldūnai transporteriais keliauja tiesiai į 

fasavimo įrenginio talpas koldūnams, kuriose įmontuotos svarstyklės (į multidozatorius). Darbo 

eiga: Nustatomas pakavimo kiekis, suspaudimas, fasavimo ir galiojimo datos. Nuspaudžiamas 

mygtukas „Run“ ir dozatorius pardeda veikti. Mygtuku „Target sp“nustatomas fasavimo greitį. 

Fasavimas pradedamas nuspaudžiant mygtuką „Start“. Stebima ar įrengimas visus veiksmus atlieka 

teisingai.  

Pusgaminiai fasuojami į polimerinių, kombinuotų medžiagų maišelius, dėžutes, pakavimo 

juostą, polimerine medžiaga aptraukiamus padėkliukus ar kitų medžiagų ir formų pakuotes. 

Fasavimo metu produktai sveriami ir turi atitikti darbo instrukcijose nurodytus svorio paklaidos 

reikalavimus. Fasavimo linijos pabaigoje yra įrengtas metalo detektorius. Detektoriaus jautrumas 

tikrinamas fasuojant kiekvieną produkcijos rūšį (įskaitant pakuotė dydį) ne rečiau kaip du kartus – 

partijos pradžioje ir pabaigoje. Metalo detektoriaus jautrumo kontrolę vykdo mechanikas.  

Patikra atliekama naudojant kontrolines metalo plokšteles: 

• 1,5 mm geležies plokštelė; 

• 2 mm nerūdijančio plieno plokštelė; 

• 1,5 mm plokštele „Non Fe“ 

Rotoma (CEIA THS/G21) metalo detektoriaus jautrumo tikrinimui naudojamos metalo 

plokštelės: 

• 1,5 mm geležies plokštelė; 

• 2 mm nerūdijančio plieno plokštelė; 

• 1,8 mm plokštele „Non Fe“. 
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Šios skirtingos metalinės plokštelės naudojamos periodinei metalo detektoriaus jautrumo 

patikrai atlikti. Įrašus apie metalo detektoriaus jautrumo patikrą mechanikas registruoja „Metalo 

detektoriaus kontrolės registras“  

Jeigu metalo detektoriaus jautrumo tikrinimo metu nustatomi neatitikimai ar įtariama, kad 

metalo detektorius galėjo nesuveikti, pakartotinai patikrinami visi, po paskutinio patikrinimo, kuris 

laikomas teisingu, tikrinti  gaminiai. Metalo detektoriaus patikra vykdoma „Traukinuko metodu“, 

t.y metalinės plokštelės pritvirtinamos prie jau patikrintų metalo detektoriumi gaminio pakuočių ir 

leidžiama  viena paskui kitą, tikrinama ar metalo detektorius aptinka metalą ir ar spėja fiksuoti 

vieną metalą po kito. Jei „Traukinuko metodu“ atliekamo metalo detektoriaus patikrinimo metu 

neužfiksuojama bent viena iš trijų kontrolinių plokštelių, būtina reguliuoti metalo detektoriaus 

jautrumą ir vykdyti pakartotiną patikrą, kad būtų fiksuojamos visos kontrolinės plokštelės. Jei 

atliekant gaminių patikrą, metalo detektorius nustato, jog gaminio viduje yra metalo, vykdoma 

metalo detektoriaus patikra naudojant kontrolines plokšteles.  

Atlikus metalo detektoriaus patikrą su kontrolinėmis plokštelėmis, tikrinamas atmestas 

produktas. Jeigu į anksčiau atmestą produktą, metalo detektorius nereaguoja- tęsiamas darbas. Jeigu 

tikrinamas produktas yra atmestas po metalo detektoriaus patikros ir metalo detektoriaus jautrumo 

reguliavimo- produktas pažymimas „Metalo detektoriaus kontrolės registre“. Nurodomas atmesto 

produkto pavadinimas, kiekis, kiek vienetų atmesta ir produkto partijos numeris. Dienos pabaigoje 

atsakingas asmuo atmestus produktus sudeda į tam skirtus plastikinius paženklintus padėkliukus ir 

nuveža saugojimui į tam skirtą ŠGP šaldymo kamerą sandėliavimui iki jų išvežimo. 

Pasvertos ir metalo detektoriumi patikrintos pusgaminių pakuotės sudedamos į bendrąsias 

pakuotes (kartoninė, polimerinių ar kitų medžiagų). Sufasuota produkcija fasavimo patalpoje neturi 

išbūti ilgiau kaip 30 min. Sufasuota produkcija, sudėta į bendrąsias pakuotes, kraunama ant palečių, 

apsukama fasavimo plėvele, naudojant palečių apvyniojimo įrenginį ir vežama į gatavos 

produkcijos sandėlį, kuriame palaikoma -18 C temperatūra). Naujai suprojektuotame sandėlyje 

paletės sandėliuojamos 2 aukštais, esant poreikiui, ne pilnai sukomplektuotos paletės 

sandėliuojamos trečiame aukšte. Gatavos produkcijos sandėlis talpina 400 palečių šaldytos 

produkcijos. 
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4 pav. Planuojamos ūkinės veiklos technologinių procesų schema. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA  
 

Planuojamos veiklos adresas: Kauno apskritis, Kauno miesto savivaldybė, Aleksoto 

seniūnija, Alovės g. 15. 

PŪV teritorija sudaryta iš dviejų sklypų, kurių vienas sklypas Alovės g. 15, kuriame yra 

įmonės pastatai yra valstybinis, bet UAB "Liūtukas ir Ko“ jį nuomojasi iš valstybės, o sklypas 

Alovės 7, kurį po plėtros planuojama užstatyti, nuosavybės teise priklauso  UAB "Liūtukas ir Ko“. 

Pagal galiojantį Kauno miesto bendrąjį planą planuojama veikla patenka į „verslo ir 

pramonės teritorijas“, tad planuojama plėtra neprieštarauja galiojantiems planavimo dokumentams. 

Įmonė yra pietrytinėje Kauno miesto dalyje, Aleksoto seniūnijoje, verslo ir pramoninės zonoje, kuri 

apsupta individualių gyvenamųjų namų kvartalo. 

Veiklos vieta reikšminga ekonominiu požiūriu: šioje teritorijoje yra įsikūręs ne tik UAB 

„Liūtukas ir Ko“, tačiau greta veikia tokios įmonės kaip UAB „Fegda“ Kauno filialas, užsiimanti 

kelių tiesimu, remontu, tiltais, statybomis, UAB „Autotranzitas“, užsiimanti mikroautobusų 

remontu ir automobilių atsarginių detalių, dalių prekyba, UAB „Autovalsa“, UAB „Guodra“ filialas 

„Guodros medis“, užsiimanti medinių konstrukcijų gamyba, baldų detalių gamyba, vaikų žaidimų 

aikštelių gamyba, medinių namelių produkcija, UAB „Nydija“, užsiimanti metalo dirbiniais, 

dekoratyvinėmis tvorelėmis, kalvio dirbiniais, spalvotųjų metalų dirbiniais ir gamyba, prekyba, 

UAB „Technosta“ (tvirtinimo detalės ir įrankiai). 

Aplinkos apsaugos požiūriu veiklos vykdymo vieta nėra reikšminga, kadangi saugomų 

vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra, saugomos teritorijos nutolusios toliau kaip 740 m 

(Julijanavos teriologinis draustinis kurio rūšis zoologinis-teriologinis nutolęs apie 740 m, buveinių 

apaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija Julijanavos fortas (LTKAU0010) yra už 740 m, Žagariškių 

fortas (LTKAU0009) nutolęs apie 1,3 km. 

Visuomenės sveikatos saugos, visuomeniniu požiūriu vieta reikšminga, kadangi palei 

pramoninę/verslo teritoriją veiklą yra mažaaukščių individualių namų kvartalas ir artimiausius 

gyvenamuosius namus skiria tik Alovės gatvė. Patys artimiausi gyvenamieji namai nutolę nedideliu 

9-28 m atstumu (tai gyvenamas namas Alovės g. 14 yra už 15 m nuo PŪV teritorijos, Alovės g. 6A 

yra už ~28 m, Rudaminos g. 11 yra už ~14 m, Rudaminos g. 16 yra už ~9 m, Vilkaviškio g. 25 yra 

už ~16 m, Alovės g. 5 yra už ~13 m). 

UAB „Liūtukas ir Ko“ 0,7338 ha užimanti veiklos teritorija susideda iš dviejų sklypų: 0,2636 

ha ploto žemės sklypo Alovės g. 7, kurio unikalus Nr. 4400-2065-9638, sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos ir 0,4702 ha ploto žemės sklypo Alovės g. 15, kurio unikalus Nr. 4400-0087-3072, sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties 

objektų teritorijos. Plėtra ir naujo pastato statyba planuojama per abu sklypus.  

Vandens tiekimas. Vanduo yra tiekiamas centralizuotai iš Kauno miesto. 

Buitinės nuotekos. Visos buitinės nuotekos yra išleidžiamos į miesto buitinių nuotekų 

tinklus. Šiuo metu susidaro apie  600 m3 buitinių nuotekų per metus (apie 50 m3 per mėnesį). 

Planuojama, kad po plėtros šis kiekis nesikeis. 
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Gamybinės nuotekos. Kadangi įmonė užsiima maisto gamyba, todėl nuotekos iš 

gamybinių patalpų prieš išleidžiant į miesto buitinių nuotekų tinklus yra apvalomos dviejose riebalų 

gaudyklėse. Po plėtros nuotekų tvarkymas nepasikeis, iš naujų gamybos patalpų taip pat prieš 

išleidžiant į miesto buitinių nuotekų tinklus bus apvalomos riebalų gaudyklėse. Šiuo metu susidaro 

apie 6000 m3/metus gamybinių nuotekų, planuojama, kad po plėtros gamybinių nuotekų kiekis 

padidės apie 100 m3 per mėnesį, todėl po plėtros per metus sudarys ~7200 m3. Gamybinės nuotekos 

bus nuvedamos į esamas dvi gaudykles RB-19 ir CRB-0,4, kurių našumai 19 l/s ir 0,4 l/s. 

Paviršinės lietaus nuotekos. Tiek šiuo metu, tiek po plėtros nuotekos nuo stogų, 

asfaltbetonio dangos yra nuvedamos į miesto lietaus nuotekų tinklus. Šiuo metu techninis projektas 

tik pradėtas rengti, bus kreipiamasi dėl prisijungimo sąlygų, techniniame projekte bus pateiktas ir  

paviršinių nuotekų kiekis. 

Šilumos energijos tiekimas. Patalpų šildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens 

ruošimui ištisus metus katilinėje įrengtas dujinis vandens šildymo katilas Junkers (99 kW galios). 

Kuras – gamtinės dujos. Per metus sudeginta 19,935 tūkst.nm3 gamtinių dujų. Degimo produktai į 

aplinkos orą pašalinami kaminu, išvestu per pastato stogą. Po plėtros bus sunaudojama dvigubai 

daugiau gamtinių dujų. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone yra geras, asfaltuotas. Už 100 m 

nuo PŪV yra Kalvarijos gatvė, palei kurią taip pat išsidėstę verslo ir pramonės teritorijos. Per 

Kalvarijos gatvę, toliau pasukant į Alovės gatvę yra patenkama prie UAB „Liūtukas ir Ko“ 

gamyklos. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas.  

Atliekos veiklos vykdymo metu. Šiuo metu susidaro šios atliekos: 1,845 t/metus maistinio 

aliejaus ir riebalų (20 01 25); 0,02 t/metus pavojingų sudedamųjų dalių, išimtų iš nebenaudojamos 

įrangos (16 02 15*); 90,353 t/metus mišrių komunalinių atliekų (20 03 01); 13,11 t/metus 

popieriaus ir kartono pakuočių (15 01 01);1,89 t/metus plastikų (20 01 39); 0,005 t/metus dienos 

šviesos lempų (20 01 21 01*); 2,225 t/metus kitų plastikinių pakuočių (15 01 02 02). 

Maisto atliekos renkamos į šaldiklį ir laikomos tol, kol jas periodiškai pagal sutartį išveža 

UAB „Rietavo sanitarija“. 

Panaudotas maistinis aliejus ir riebalai laikomi specialiose talpose ir priduodami atliekų 

tvarkytojui – UAB „Biomotorai“, užsiimančiai naudoto aliejaus surinkimu ir apdorojimu. 

Visos naudojimo metu susidarančios ir susidarysiančias nepavojingos atliekos yra ir bus 

kaupiamos specialiuose konteineriuose ir pagal sutartis išvežti į atliekų tvarkymo vietas. Atliekų 

kaupimas vykdomas tam numatytose vietose. 

Atstumai iki artimiausių gyvenamųjų namų. PŪV teritoriją ir artimiausius gyvenamuosius 

namus skiria tik Alovės gatvė, todėl artimiausi individualūs gyvenamieji namai nutolę nedideliu 

atstumu, t.y. gyvenamas namas Alovės g. 14 yra už 15 m nuo PŪV teritorijos, Alovės g. 2 yra už 

~90 m, Alovės g. g. 4 yra už ~60 m, Alovės g. 6A yra už ~28 m, Rudaminos g. 11 yra už ~14 m, 

Rudaminos g. 16 yra už ~9 m, Vilkaviškio g. 25 yra už ~16 m, Alovės g. 5 yra už ~13 m, Alovės g. 

3 yra už ~40 m, Kalvarijos g. 24 yra už ~86 m. 

Visuomeniniai objektai: Visuomeniniai objektai nutolę atokiau, Kauno Tirkiliškių lopšelis-

darželis  Tirkiliškių g. 47  ir Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis  Kauno m. sav. Kauno m. M. Yčo 

g. 2, nutolę apie 500 m; Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla, adresu Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122 nutolusi apie 320 m. 
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 Pramoniniai ir komerciniai objektai. Su planuojama veikla ribojasi arba greta įsikūrę ir 

veikia tokios įmonės kaip UAB „Fegda“ Kauno filialas, užsiimanti kelių tiesimu, remontu, tiltais, 

statybomis, UAB „Autotranzitas“, užsiimanti mikroautobusų remontu ir automobilių atsarginių 

detalių, dalių prekyba, UAB „Autovalsa“, UAB „Guodra“ filialas „Guodros medis“, užsiimanti 

medinių konstrukcijų gamyba, baldų detalių gamyba, vaikų žaidimų aikštelių gamyba, medinių 

namelių produkcija, UAB „Nydija“, užsiimanti metalo dirbiniais, dekoratyvinėmis tvorelėmis, 

kalvio dirbiniais, spalvotųjų metalų dirbiniais ir gamyba, prekyba, UAB „Technosta“ (tvirtinimo 

detalės ir įrankiai). 

Rekreaciniai objektai. Rekreacinių objektų prie PŪV nėra, tačiau artimiausia rekreacine 

vieta galima laikyti medžiais apaugusį Marvėlės upelį, tekantį už kelių tiesimu, remontu, 

užsiimančios UAB „Fegda“ sklypo, t.y. apie 130 m atstumu nuo UAB „Liūtukas ir Ko“ veiklos. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI 

Oro tarša: Šiuo metu UAB“Liūtukas ir Ko“ teritorijoje Alovės g. 15 ir Alovės g. 7 Kauno 

m. vykdo šaldytų maisto produktų (koldūnų, virtų bulvių patiekalų, čeburekų ir kt.) gamybą. 

Teritorijoje planuojama naujo gamybos ir sandėliavimo pastato statyba, kuriuose bus 

vykdoma analogiška veikla – koldūnų gamyba, produkcijos sandėliavimas. 

Įmonei 2020m. atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaita. Įmonėje nustatytas vienas stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis – katilinės kaminas. 

Patalpų šildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens ruošimui ištisus metus katilinėje įrengtas 

dujinis vandens šildymo katilas Junkers (99 kW galios). Kuras – gamtinės dujos. Per metus 

sudeginta 19,935 tūkst.nm3 gamtinių dujų. Degimo produktai į aplinkos orą pašalinami kaminu, 

išvestu per pastato stogą.  

Naujas pastatas bus šildomas panaudojant tą patį esamą katilą, metinis gamtinių suvartojimas 

išaugs iki dviejų kartų, metinė katilinės aplinkos oro tarša taip pat išaugs iki dviejų kartų. 

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama esama automobilių stovėjimo 

aikštelė ir privažiavimai., sunkvežimių ir krautuvo manevravimas. Numatoma, kad per dieną į 

įmonę gali atvykti iki 26 lengvųjų automobilių ir mikroautobusų, žaliavas atveš ir produkciją išveš 

iki 4 sunkvežimių per dieną. Įmonėje numatoma naudoti elektrinį žaliavų, produkcijos krautuvą.  

1 Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 
Nr. 

Teršalo  
pava-

dinimas 

Ribinė vertė Numatoma max. 

koncentracija 
Numatoma max. koncentracija ant 

sklypo ribos 

Absoliutiniais 

vienetais 
Ribinės 

vertės  

dalimis 

Absoliutiniais vienetais Ribinės 

vertės  

dalimis 
1variantas   

1. CO 10 mg/m3 0,004 <0,1 0,004 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
2. NO2 200 ug/m3 2,101 <0,1 2,101(šiaurinė, vakarinė 

sklypo riba) 
<0,1 

40ug/m3 0,257 <0,1 0,257 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
3. KD10 50 ug/m3 0,005 <0,1 0,005 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 

40 ug/m3 2,7*10-3 <0,1 2,7*10-3 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
4. KD2,5 20 ug/m3 2,7*10-3 <0,1 2,7*10-3 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
5. LOJ 5,0 mg/m3 3,9*10-5 <0,1 3,9*10-5 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 

1,5 mg/m3 4,0*10-5 <0,1 4,0*10-5 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
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2 variantas   

1. CO 10 mg/m3 0,284 <0,1 0,284 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 
2. NO2 200 ug/m3 15,10 <0,1 15,10(šiaurinė, vakarinė 

sklypo riba) 
<0,1 

40ug/m3 13,26 0,33 13,26 (šiaurinė sklypo riba) 0,33 
3. KD10 50 ug/m3 34,01 0,68 34,01 (šiaurinė sklypo riba) 0,68 

40 ug/m3 34,00 0,85 34,00 (šiaurinė sklypo riba) 0,85 
4. KD2,5 20 ug/m3 15,00 0,75 15,00 (šiaurinė sklypo riba) 0,75 
5. LOJ 5,0 mg/m3 0,120 <0,1 0,120 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 

1,5 mg/m3 0,120 <0,1 0,120 (šiaurinė sklypo riba) <0,1 

 

Išvada. Gauti modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro 

užterštumui turės minimalią įtaką – numatomos visų įmonės veiklos metu išmetamų teršalų 

koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

nenumatomas. 

Statybos darbų metu, prieš transporto priemonėms išvažiuojant iš statybos aikštelės į miesto 

gatves, turi būti nuvalomos prie ratų prilipusios žemės ir purvas. Statybos darbų metu, ties statybos 

aikštele, turi būti vykdomi periodiški gatvės dangos valymo darbai.  

 

Kvapai. Įmonėje šiuo metu mėsos įdarai yra ruošiami tam skirtoje patalpoje, iš kurios įrengta 

ištraukiamosios ventiliacijos sistema – oro nutraukimo gaubtas, per kurį ventiliatoriumi 

ištraukiamas oras, ortakiu šalinamas į aplinką. Bulvės, čeburekai kepami tam skirtoje patalpoje, iš 

kurios įrengta ištraukiamosios ventiliacijos sistema - oro nutraukimo gaubtas, per kurį 

ventiliatoriumi ištraukiamas oras, ortakiu šalinamas į aplinką. Lietiniai blynai kepami tam skirtoje 

patalpoje, iš kurios įrengta ištraukiamosios ventiliacijos sistema – 4 oro nutraukimo gaubtai sujungti 

į bendrą sistemą, per kuriuos ventiliatoriumi ištraukiamas oras, vienu bendru ortakiu šalinamas į 

aplinką. Tai yra kvapo taršos šaltiniai, kurie sąlyginai žymimi K01, K02 ir K03. Naujame gamybos 

ceche bus vykdoma tik koldūnų gamyba (mėsa kaip iki šiol  bus ruošiama esamoje patalpoje), nauji 

kvapo taršos šaltiniai neplanuojami. 

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų 

medžiagų [HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų 

vertinimo kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3, HN121:2010 Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore, Žin., 2010, Nr.120-6148; TAR, 2016-03-23, 

Nr.5756). Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris 

išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų 

grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės 

pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis 

sąlygomis. 

Kvapo emisijos įvertinimui įmonė buvo atlikti kvapo koncentracijos matavimas (OUE/s) 

taršos šaltiniuose, rezultatai naudojami kvapo emisijos apskaičiavimui (Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos Kvapo koncentracijos nustatymo 2020 05 29 protokolas Nr. 

Ch3364/2020-3366/2020, UAB “Ekomodelis“ kvapo taršos šaltinių tyrimų rezultatų protokolas 

2020 05 29 Nr.20-072, pridedami). Tyrimo metu dinaminės olfaktometrijos būdu taršos šaltiniuose 

nustatyta kvapo koncentracija, išmetamo oro parametrai ir taršos šaltinių parametrai.  
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Išvada. Atliktas ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 

kvapų koncentracija ant šiaurinės sklypo ribos ore gali siekti iki 0,048 OUE/m3. Tai rodo, kad 

aplinkoje kvapas nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama.  Ribinės vertės tiek ant 

įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir 

visuomenės sveikatai nenumatomas (kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai pridedami), todėl taršos 

kvapais prevencijos priemonės nėra reikalingos ir nėra numatomos. 

 

Triukšmas. Šiuo metu triukšmą kelią įvairi technologinė įranga esanti vidaus patalpose 

(tešlos, įdarų maišyklės, bulvių tarkavimo įrenginiai, kumpio smulkintuvai ir t.t). Įrenginiai, 

prietaisai išdėstyti cechuose, mėsinės, virimo patalpose. Didžiausias triukšmas yra jaučiamas 

koldūnų gamybos ir tešlos maišymo ceche. Triukšmo lygis įvertintas atliktais matavimais. 

Vertinimo, modeliavimo metu priimta, kad toks triukšmo lygis yra visose patalpose. Pastatų išorėje, 

triukšmą kelią patalpų vėdinimo, šaldymo įrenginiai. Įrenginiai sumontuoti 5 vietose. Šių įrenginių 

triukšmo lygis įvertintas matavimo rezultatais. Išorės aplinkoje triukšmą kelią elektrinio krautuvo 

manevravimas, krovos darbai lauko zonoje ir lengvųjų automobilių rotacija stovėjimo trijose 

aikštelėse. Šiuo metu yra trys pakrovimo rampos, tačiau krovos darbai atliekami rankiniu 

hidrauliniu krautuvu ir triukšmas nėra spinduliuojamas. 

Po plėtros, pastačius naują pastatą su sandėliavimo patalpomis, triukšmą kels ta pati įvairi 

technologinė įranga, naujoje koldūnų gamybos ceche. Naujame pastate gamybos patalpoje 

triukšmas  įvertintas naujausiais 2020 m. birželio mėn. matavimais. Atliktas pakartotinis 

modeliavimas remiantis naujausiu matavimu vidaus patalpose, nustatyta, kad sklaidos pokyčių nėra 

(sienos sulaiko triukšmą), triukšmo lygiai  išlieka tie patys. 

Taip pat, pastate bus įrengta sandėliavimo patalpa, kurioje krovos darbus atliks tas pats 

vienas elektrinis krautuvas, bei bus įrengtos trys rampos pakrauti/iškrauti žaliavą į/iš sunkvežimių, 

mikriukų. Po plėtros, elektrinis krautuvas lauko zonoje nebemanevruos ir neatliks jokių krovos 

darbų, kadangi zona bus užstatyta nauju pastatu. Kitų stacionarių triukšmo šaltinių skaičius, vieta 

nekis ir išliks tokie patys.  

Išvada:  atlikus triukšmo modeliavimą „CADNA A“ programa, nustatyta, kad  triukšmo 

ribinės vertės pagal HN 33:2011 esamoje situacijoje nėra ir nebus viršijamos po plėtros nei 

gyvenamosiose aplinkose, nei už teritorijos ribų. Projektas triukšmo aspektu vertinamas teigiamai, 

kadangi po plėtros sumažės sunkiojo transporto eismas (pastačius naują pastatą, bus sandėliuojama 

vietoje, todėl nebereikės tiek sunkiojo transporto pervežiojimui į kitas sandėliavimo vietas), 

krautuvas nebemanevruos lauko zonoje, o tai turi teigiamos įtakos triukšmo aspektu. 

Prognozuojama, kad po projektinių sprendinių įgyvendinimo didžiausias triukšmo lygis nuo 

stacionarių triukšmo šaltinių bus prie gyvenamojo sklypo ribos Rudaminos g. 16: Ldiena – 47 

dB(A), Lvakaras – 23,2 dB(A), Lnaktis – 23,8 dB(A), didžiausias triukšmo lygis nuo mobilių 

triukšmo šaltinių bus gyvenamojoje aplinkoje Rudaminos g. 16 Ldiena – 56,1 dB(A), Lvakaras – 

52,3 dB(A), Lnaktis – 47 dB(A). 

Sumodeliuotas triukšmas ant PŪV sklypų ribos (rekomenduojama SAZ sutapatinti su 

sklypų ribomis) šiaurinėje pusėje sieks Ldiena – 53,9 dB(A), Lvakaras – 24,7 dB(A), Lnaktis – 25,3 

dB(A), vakarinėje pusėje Ldiena – 53,4 dB(A), Lvakaras – 24,0 dB(A), Lnaktis – 24,0 dB(A), 

rytinėje pusėje Ldiena – 44,8 dB(A), Lvakaras – 19,4 dB(A), Lnaktis – 19,9 dB(A), pietinėje pusėje 
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Ldiena – 39,1 dB(A), Lvakaras – 39,0 dB(A), Lnaktis – 39,0 dB(A). 

Nustatyta, kad vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR 

sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) 

nurodytas ribines vertes už PŪV teritorijos (rekomenduojamo SAZ) ribų. 

6. SANITARINĖS APSAUGOS ZONA 

Per parą gali būti pagaminama virš 5 tonų mėsos, todėl vadovaujantis pagal nuo 2020-01-

01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  3. 

Mėsos perdirbimas, konservavimas ir mėsos produktų gamyba: 3.4. punktu objektai, neturintys 

skerdyklų, kurių gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą; 

sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis yra 100 metrų. Atliekant poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą 

pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo 

sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės 

veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Liūtukas 

ir Ko“ šaldytų maisto produktų (koldūnų, virtų bulvių patiekalų, čeburekų ir kt.) gamybos plėtrai, 

adresu Alovės g. 15, Kaune – sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su 

dviejų sklypo ribomis: Alovės g. 7 (unikalus Nr. 4400-2065-9638) ir Alovės g. 15 (unikalus Nr. 

4400-0087-3072). Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 0,7338 

ha (7338 m2).  

Sklypo Alovės g. 15 pastatai priklauso nuosavybės teise UAB "Liūtukas ir Ko“, žemės 

sklypas – Lietuvos Respublikai. Sklypas Alovės g. 7 nuosavybės teise priklauso  UAB "Liūtukas ir 

Ko“. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės, nes: 

• Atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, jog triukšmo lygis neviršija HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuotų triukšmo ribinių verčių nei 

artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, nei už siūlomos sanitarinės apsaugos 

zonos ribų.  

• Sumodeliuotas triukšmas ant PŪV sklypų ribos (rekomenduojama SAZ sutapatinti 

su sklypų ribomis) šiaurinėje pusėje sieks Ldiena – 53,9 dB(A), Lvakaras – 24,7 

dB(A), Lnaktis – 25,3 dB(A), vakarinėje pusėje Ldiena – 53,4 dB(A), Lvakaras – 

24,0 dB(A), Lnaktis – 24,0 dB(A), rytinėje pusėje Ldiena – 44,8 dB(A), Lvakaras – 

19,4 dB(A), Lnaktis – 19,9 dB(A), pietinėje pusėje Ldiena – 39,1 dB(A), Lvakaras 

– 39,0 dB(A), Lnaktis – 39,0 dB(A). 

• Atliktas ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 

kvapų koncentracija ant šiaurinės sklypo ribos (sutampa su rekomenduojama SAZ) 

ore gali siekti iki 0,048 OUE/m3.  Tai rodo, kad aplinkoje kvapas nebus juntamas, 
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nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama.  Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir 

visuomenės sveikatai nenumatomas (kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

pridedami), todėl taršos kvapais prevencijos priemonės nėra reikalingos ir nėra 

numatomos.  

• Atlikti aplinkos oro teršalų modeliavimai rodo, kad objekto eksploatacijos metu 

išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos teisės aktuose reglamentuotų ribinių 

verčių artimiausiose gyvenamosiose aplinkose ir už sklypo ribų neviršys, todėl 

SAZ gali būti sutapatintas su sklypų ribomis. Neigiamas poveikis aplinkai ar 

žmonių sveikatai nenumatomas. 

• Nuo planuojamos ūkinės veiklos ant sklypo ribos (rekomenduojamo SAZ) oro 

tarša sieks: CO 0,004 mg/m3 (šiaurinė sklypo riba), NO2 valandos sieks 2,101 

ug/m3 (šiaurinė, vakarinė sklypo riba), NO2 metinė 0,257 ug/m3 (šiaurinė sklypo 

riba), KD10 paros sieks 0,005 ug/m3 (šiaurinė sklypo riba), KD10 metinė 2,7*10-3 

ug/m3 (šiaurinė sklypo riba), KD2,5 sieks 2,7*10-3 ug/m3 (šiaurinė sklypo riba), 

LOJ pusės valandos 3,9*10-5 mg/m3 (šiaurinė sklypo riba), LOJ paros sieks 

4,0*10-5 mg/m3 (šiaurinė sklypo riba). 
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5 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos 

zona (SAZ) 


