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 ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ 

vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. 

Žvirkos g. 8, Vilnius, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zoną (toliau – 

SAZ).  

Veikla vykdoma pagal AAA išduotą taršos leidimą Nr. TL-V-46/2016 ūkinės veiklos 

objektas priima statybines ir griovimo atliekas, kitas nepavojingas atliekas (antrinės žaliavos) bei 

jas tvarko. Dalis gautų atliekų gaunama surūšiuota. Taršos leidime nurodytas projektinis 

įrenginio pajėgumas 122400 t/metus. Toks pajėgumas iki 2020 m. nebuvo pasiektas. Pagal 

patvirtintą Oro teršalų inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje priimtas statybinių 

griovimo atliekų kiekis sudarė 13150 t/metus, popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, 

metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė sudarė 364 t/metus. Pagal Oro teršalų inventorizacijos 

ataskaitą, 2019 metais įmonėje pagaminta 13514 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias sudaro 500 t/ 

metus rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos ir 4546 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių 

ir keramikos gaminių mišinys). 

Ateityje numatoma, kad įmonės priimamų atliekų kiekis padidės iki 1,5 karto ir sudarys 

statybinės griovimo atliekos 19725 t/metus, popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, 

metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė 546 t/ metus. Ateityje numatoma, kad bus pagaminta 

20271 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias sudarys 750 t/ metus rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos ir 

6819 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys). 

Taršos leidime nurodytas projektinis pajėgumas nebus pasiektas net ir padidėjus įmonės 

tvarkomų atliekų apimtims, todėl veikla visiškai atitinka ir neprieštarauja leidime nurodytiems 

tvarkymo reikalavimams. 

Taršos leidimas atnaujintas 2017 m., jis pateiktas 3 priede. 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija buvo atlikta 2020 

m., gavus AAD Vilniaus valdybos aplinkos apsaugos inspekcijos privalomąjį nurodymą PN11-1 

(2020-01-09). Inventorizaciją atliko UAB „Ekopaslauga“ (Taikos pr. 4, 50187 Kaunas). 

Inventorizacijos ataskaitą tikrino ir patvirtino Aplinkos apsaugos agentūra raštu 2020-03-02 Nr. 

(30.3)-A4E-1548. Inventorizacija pateikta 5 priede. 

Inventorizacija buvo patvirtinta, jai pastabų nebuvo pateikta. Patvirtinimo raštas 

pateiktas 4 priede. 

Šioje ataskaitoje atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su sanitarinės 

apsaugos zonos nustatymu. Įmonė užsiima atliekų surinkimu, rūšiavimu, todėl vadovaujantis 

pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 

m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 3 priedą „KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS 

APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  2 lentelės „Komunalinių objektų, nenurodytų 1 lentelėje, 

sanitarinės apsaugos zonų dydis“,  7 punktą Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės 

įrenginiai (statiniai) sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) yra 100 m. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

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

vertinimo ataskaitoje.  



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“ 2021 m. 

  8 

Objektui SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 (Žin., 2002, Nr. 56-

2225; aktuali redakcija 2020-05-01 - 2020-12-31) 24 straipsnio 3 punktu: >Atlikus planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose<. 

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 sklaidos, oro taršos, kvapų modeliavimai. 

Vadovautasi teisės aktais, rekomendacijomis, licencijuotomis programomis. 

Sanitarinė apsaugos zona nustatoma esamai veiklai, plėtra nenumatoma, todėl 

neatliekama atranka pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 1 ar 2 priedų sąrašą, pagal kurį patektų 

į 11.5. nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą 

naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų ir 11.6. 

nepavojingųjų atliekų šalinimas, kai netaikomi šio priedo 11.2–11.5 papunkčiai. 

Visuomenė supažindinta su ataskaita. Apie parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ 

vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. 

Žvirkos g. 8, Vilnius. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą visuomenė buvo 

informuota: Vilniaus savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-06-14, 

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/informacija-apie-parengta-poveikio-visuomenes-

sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/; 

Naujininkų seniūnijoje 2021-06-14; Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-06-15; 

Vilniaus rajono laikraštyje „Kurier Wilenski“ 2021-06-15; internetiniame Vilniaus krašto 

laikraštyje „Vilniaus kraštas“ 2021-06-15, https://vilniauskrastas.lt/informacija-apie-parengta-

poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-

transliacijos-budu/; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2021-06-14, https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-uab-atlieku-rusiavimo-centras-vykdomos-statybiniu-

griovimo-ir-nepavojingu-atlieku-priemimo-ir-tvarkymo-veiklos-adresu-p-zvirkos-g-8-vilnius/. 

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (vilnius@nvsc.lt) 2021-05-24. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ 

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 

d. Per supažindinimo laikotarpį 2021-06-25 iš Salininkų bendruomenės pirmininkės gautas 

prašymas pakeisti numatytą susirinkimo laiką ir būdą, nukeliant į rugsėjo 15 d. ir darant 

susirinkimą Vilniaus Salininkų gimnazijos patalpose. Pasiūlymas atmestas kaip nemotyvuotas 

(argumentai pateikti prie ataskaitos pridedamame rašte, žiūr. 13 priedą).  
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Per supažindinimo laikotarpį iš Salininkų bendruomenės pirmininkės ir Vilniaus 

Salininkų gimnazijos direktoriaus gauti pasiūlymai 2021-06-30. Pasiūlymai dalinai motyvuoti, 

nes susiję su visuomenės nuogąstavimu, todėl išsamiai atsakyta visuomenei (žiūr. 13 priedą). 

Susirinkimas karantino metu įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. birželio 30 d. nuo 17:30 

val. Ataskaita buvo pristatyta, visuomenė teikė klausimus, diskutavo. Buvo teikiami tiek pagrįsti 

pasiūlymai, tiek nepagrįsti su PVSV ataskaita nesusiję klausimai. PVSV dokumentų rengėjo 

atstovai (UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė, aplinkosaugos vadovas Darius 

Pratašius, oro taršos ir kvapų specialistas Mindaugas Bajoras  ir UAB „Atliekų rūšiavimo 

centras“ direktorius Evaldas Paulikas į klausimus atsakė. Yra išsaugotas surinkimo įrašas, jis 

pridedamas prie ataskaitos. Visuomenė daugiausia kartojosi su tą pačią dieną el. paštu teiktais 

pasiūlymais, kuriuose dominavo nuogąstavimai ir prašymai pagrįsti, patvirtinti ir pan., kad veikla 

nekelia pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

2021-07-01 įrašas el. paštu nusiųstas ir Salininkų bendruomenės pirmininkei (laiško 

kopiją žiūr. 13 priede). 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus. 

Per šį laikotarpį taip pat gauti pasiūlymai 2021-07-15. Pasiūlymai dalinai motyvuoti, nes susiję 

su visuomenės nuogąstavimu, todėl išsamiai atsakyta visuomenei (žiūr. 13 priedą). 

Parengta pasiūlymų įvertinimo pažyma pateikta 13 priede. 

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad su planuojama ūkine veikla 

visuomenė tinkamai supažindinta, kadangi visuomenė labai aktyviai dalyvavo tiek susirinkimo 

metu, tiek per informavimo laikotarpius.  

Visuomenei atsakant į pastabas pateikti papildomi prašyti dokumentai: 

• Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas 021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 

E.) dėl specialiosios sąlygos įregistravimo valstybinėje žemėje; 

• Paviršinio (lietaus) nuotekų iš rezervuaro tyrimų protokolas; 

• Atitikties deklaracija atsakymui į pastabą Nr.20. 

 

Dėl visuomenės pasiūlymų ataskaitos išvados, priemonės nesikeičia, ataskaita nekeičiama. 

Atsakant visuomenei buvo plačiau išaiškinti jiems rūpimi klausimai. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ 

Adresas – Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius 

Tel.:   +37061846311 

Faks.  - 

El. p. info@atliekucentras.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.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 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“; 

Pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir 

nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius. 

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“, 

nagrinėjama ūkinė veikla priskiriama E sekcijai „ATLIEKŲ TVARKYMAS IR 

REGENERAVIMAS“: 38 skyriui „Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų 

atgavimas“: 38.1 grupei „Atliekų surinkimas“; 38.21 klasei „Nepavojingų atliekų tvarkymas ir 

šalinimas“; 38.3 grupei „Medžiagų atgavimas“,  38.32 klasei „Išrūšiuotų medžiagų atgavimas“. 
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1 Lentelė. Veiklos EVRK kodai (šaltinis https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309099?jfwid=q8i88m5as) 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

E 38   Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų 

atgavimas 

  38.1  Atliekų surinkimas 

   38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 

  38.3  Medžiagų atgavimas 

   38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 

3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) 

paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

(pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika); 

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ užsiima statybos ir griovimo bei antrinių žaliavų 

tvarkymu sklype Pranciškaus Žvirkos g. 8, Vilniuje, Salininkuose. Yra tvarkomos tik 

nepavojingos statybinės, popierinės ir kartoninės atliekos, kombinuotos ir mišrios pakuotės, 

pakuotės iš tekstilės ir stiklo atliekos, stiklo pakuotės, medinės pakuotės, metalai ir metalinės 

pakuotės1. 

Atliekas į teritoriją atveža UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ turimos nuosavos 

transporto priemonės su specialiais 8 - 30 m3 talpos konteineriais arba klientai atveža savo 

transportu. Atliekos priimamos tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų, organizacijų. 

Privažiavimo kelias iki atliekų tvarkymo įmonės yra per pagrindinę Salininkų gatvę, toliau per 

Gamyklos gatvę, palei, kurią gyvenamųjų namų nėra, įsikūrusios įvairios verslo įmonės (UAB 

"Salininkų takas", UAB "Salininkų transportas", UAB Rikotransa", UAB "Irsana", UAB  

"Sodinta", UAB "Ligeza", UAB "SK metalai", IĮ "Myraja", gamyklų g. 4 yra apie 1,6 ha ploto 

sunkiojo transporto aikštelė, kurioje laikomi tolimojo pervežimo sunkvežimiai. 

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą Nr. TL-V-46/2016 įmonė turi 

teisę priimti 122400 t/metus atliekų, tačiau toks pajėgumas iki 2020 m. nebuvo pasiektas. Pagal 

patvirtintą Oro teršalų inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje priimtas statybinių 

griovimo atliekų kiekis sudarė 13150 t/metus, popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, 

metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė sudarė 364 t/metus. Pagal Oro teršalų inventorizacijos 

ataskaitą, 2019 metais įmonėje pagaminta 13514 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias sudaro 500 t/ 

metus rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos ir 4546 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių 

ir keramikos gaminių mišinys). Ateityje numatoma, kad įmonės priimamų atliekų kiekis padidės 

iki 1,5 karto ir sudarys statybinės griovimo atliekos 19725 t/metus, popierius ir kartonas, 

plastikas, mediniai padėklai, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė 546 t/ metus. Ateityje 

numatoma, kad bus pagaminta 20271 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias sudarys 750 t/ metus 

 
1 Detalizuojant atliekas tvarkomos: mišrios pakuotės (popierius, plastikas, metalas), stiklas, popierius iš antrinių žaliavų 

konteinerių, plastikas, maišeliai, plastikiniai indeliai ir pan., nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, baldai, ar kitos didelio 

gabarito atliekos, medžių kelmai, pjuvenos, drožlės ar kitos medžio atraižos, medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, 

medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos, automobilinis stiklas, stiklo atraižos, spalvotieji, juodieji metalai, varis, 

bronza, švinas, aliuminio, cinko atliekos, geležies ir plieno atliekos, tetra pakai, nebetinkamos naudoti padangos, plytų, betono, 

čerpių, keramikos atliekos, gruntas, akmenys, drabužių medžiagų atliekos, atliekos likusios po rūšiavimo 
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rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos ir 6819 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišinys). Taršos leidime nurodytas projektinis pajėgumas nebus pasiektas 

net ir padidėjus įmonės tvarkomų atliekų apimtims, todėl veikla visiškai atitinka ir neprieštarauja 

leidime nurodytiems tvarkymo reikalavimams. 

 Įmonė dirba 8 val. per dieną nuo 8 iki 17 val., 251 dieną per metus pirmadieniais-

penktadieniais. 

Atliekų tvarkymo procesas įmonėje vykdomas tokia seka ir apima tokius procesus:  

1. Kontrolė, priėmimas. Įvežus atliekas į UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ teritoriją, 

pirmiausia atliekos pasveriamos ant svarstyklių, kurios yra šiaurinėje teritorijos dalyje, greta 

vartų. Tuomet patikrinama ar atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti 

bei atliekama atliekų kokybės kontrolė. Jei tokių randama, jos nepriimamos ir grąžinamos atliekų 

turėtojui. 

 
1 pav. Vartai pro kuriuos įvažiuoja ir išvažiuoja sunkusis transportas ir svarstyklės, 

ant kurių sveriamos atliekos. 

 

2. Atvežtas statybines atliekas patikrina įmonės atstovas. Jei atliekos atitinka tas, kurias 

turi teisę įmonė tvarkyti, jos tuo pačiu atvažiavusiu transportu yra transportuojamos į statybinių 

atliekų žaliavų aikštelę Nr. 13, kur išpilama apie 20 proc. atvežtų atliekų, o likusi dalis į 800 m2 

ploto gamybinį cechą, kurio sienos mūrinės ir, kuriame išpilama didžioji dalis – apie 80 proc. 

atvežtų atliekų: 

• 80 proc. atliekos yra išpilamos tiesiai iš atvežtų konteinerių. Sunkusis 

automobilis  (SA) įvažiuoja į priėmimo patalpą ir išpila atliekas. O tada 

krautuvo pagalba atliekos pakraunamos ant transporterio ir patenka į 

rotacinį būgną. 

• 20 proc. rūšiuotų atliekų  yra išpilamos lauko aikštelėje ir sandėliuojamos, 

esant poreikiui atliekos suvežamos į priėmimo patalpą antriniam 

perrūšiavimui. 

3. Statybinių atliekų rūšiavimas. Visų pirmą visos statybinės atliekos krautuvo pagalba 

patenka ant transporterio, o iš ten į besisukantį rotacinį būgną, kuris skirtas atskirti smulkintą 

betono, plytų, čerpių frakciją nuo likusios. Per būgno 4 cm angas išbyra smulkioji atsijų frakcija. 

Po rotacinio būgno atsijota smulkinta frakcija  krautuvu išgabenama į smulkintos frakcijos 

sandėliavimo aikštelę.  
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Atliekų išpylimas ant transporterio Iš rotacinio būgno atliekos patenka į 

rūšiavimo liniją. 

2 pav. Įranga gamybiniame ceche, išpylimo vietoje. 

Iš rotacinio būgno likusios atliekos transporteriu patenka į rūšiavimo liniją, kurioje 

atskiriamas popierius-kartonas, plastikas, kiti plastikai, mediena, metalas, betonas-plytos bei 

rūšiavimo atliekos ir tuomet rūšiuotos atliekos patenka į atskirus boksus, kurių yra 8 vnt., jų angų 

matmenys – ilgis 1 m, plotis – 0,40 m. Rūšiuotos atliekos surenkamos atskiruose boksuose. 

Rūšiavimo metu dirba apie 7 darbininkai. 

 
3 pav. Išrūšiuotos atliekos patenka į atskirus boksus 

Išrūšiuotų atliekų sandėliavimas. Po rūšiavimo visos surūšiuotos atliekos 

transportuojamos į atitinkamas sandėliavimo aikšteles arba į patalpas tolimesniam apdorojimui. 

Išrūšiuojamos atliekos yra: plastikas, medis, metalas, popierius, kiti plastikai, betonas (plytos ir 

t.t.), atliekos šalinimui.  

• Popierius, plastikas ir kiti plastikai pervežamos į sandėliavimo aikštelę arba į 

gamybinį patalpą presavimui. Vidutiniškai per parą supresuojama apie 4 m3 

atliekų, kurios laikomos viduje prie preso iki išvežimo sukaupus atitinkamą 

kiekį. Vienu metu išvežama iš teritorijos apie 20 tonų, 66 m3 atliekų.  

• Medis autokrautuvo pagalba išvežamas į lauko sandėliavimo aikštelę ir 

laikomas, kol sukaupiamas tinkamas kiekis transportavimui ir išvežamas 

tolimesniam perdirbimui. 

• Betonas, plytos ir t.t. krautuvo pagalba pervežamas į kitas patalpas trupinimui ir 

gaminama skalda arba kraunamas tiesiai į konteinerius ir perduodamas kitiems 

atliekų tvarkytojams tolimesniam jų tvarkymui. Betonas yra trupinamos dviem 

frakcijomis: 0-45 ir 0-0,80. Trupinimas vykdomas epizodiškai 35 d per metus. 

Vidutinis trupintuvo našumas - 25 t/val. Trupinama gamybinio cecho viduje, o 

proceso metu vartai laikomi atviri. Naudojant mobilų trupintuvą išnaudojama 
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galimybė statybinių atliekų srautą išrūšiuoti pagal skirtingas inertinių medžiagų 

rūšis statybines atliekas susmulkinus iki tam tikro dydžio. Trupintuvas ne tik 

atskiria iš statybinių atliekų metalo laužą bei įvairias dulkes su žemėmis, bet ir 

susmulkina statybines atliekas į dvi frakcijas, iš kurios patogu išrinkti likusias 

nepanaudojamas atliekas – izoliacines medžiagas, gipsą ir kitas mišrias 

statybines atliekas. Trupintuvu perdirbamos betono, plytų, čerpių  atliekos, 

keramikos mišiniai ir bituminiai mišiniai. Šio proceso metu susmulkinus 

perdribimui tinkamas statybines atliekas, susidaro žvyras, skalda. Susmulkinus 

betono, plytų, čerpių ir keramikos mišinius ar akmenis didžioji dalis gaunamos 

produkcijos yra stambi skaldos frakcija 0/55 mm, tačiau tarp jų yra ir kitų 

inertinių medžiagų, t.y. smulki frakcija – smėlis/žvyras. Atskirta smėlio/žvyro 

frakcija toliau panaudojama statybose ar kelių tiesimo darbuose. Dėl gautos 

žaliavos/produkcijos tolimesnio naudojimo bendradarbiaujama su įvairiomis 

statybos įmonėmis, arba transportuojamos į birių atliekų aikštelę. 

• Atliekos šalinimui. Rūšiavimo metu gautos atliekos, tame tarpe ir birių žaliavų 

(susidariusių iš trupintų betono, čerpių, plytų) krautuvo pagalba yra 

pakraunamos į 13-38 m3 tūrio konteinerius arba į 50-90 m3 tūrio vilkikus ir 

išvežamos į tokias atliekas perdirbančias įmones. 

Atliekų sandėliavimo aikštelė. Atliekoms sandėliuoti yra įrengta 0,36 ha ploto lauko 

sandėliavimo aikštelę, kuri yra su skysčiams nelaidžia asfalto/betono danga, sudaro 26 mažesnės 

aikštelės, kuriose laikomos išrūšiuotos nepresuotos arba presuotos atliekos. Vidutiniai krūvų 

aukščiai 2,5 m. Sandėliavimą sudarančios aikštelės: 

• 25 m2 aikštelėje Nr.1 laikomos kitaip neapibrėžtos frakcijos - mišri pakuotė 

(popierius, plastikas, metalas); 

• 18 m2 aikštelėje Nr.2 laikomos stiklas (gali būti iš antrinių žaliavų ir individualių 

konteinerių); 

• 68 m2 aikštelėje Nr.3 laikomas popierius (iš antrinių žaliavų konteinerių arba iš 

įmonių gali būti); 

• 77 m2 aikštelėje Nr.4 laikomas plastikas (iš antrinių žaliavų konteinerių arba iš 

įmonių gali būti); 

• 558 m2 aikštelėje Nr.5 laikoma mediena, nenurodyta 20 01 37, miškininkystės 

atliekos, pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, 

nenurodyti 03 01 04, mediena, nenurodyta 19 12 06; 

• 96 m2 aikštelėje Nr.6 laikoma  plastikų atliekos (išskyrus pakuotes), plastikų 

atliekos, plastiko drožlės ir nuopjovos, plastikas, plastikas, plastikai ir guma; 

• 71 m2 aikštelėje Nr.7 laikoma perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo 

atliekos, popierius ir kartonas; 

• 19 m2 aikštelėje Nr.8 laikomas stiklas, stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11; 

• 32 m2 aikštelėje Nr.9 laikoma  metalų atliekos, juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos, juodųjų metalų dulkės ir dalelės, juodieji metalai, metalų 

mišiniai, geležies neturinčios atliekos, geležies ir plieno atliekos; 

• 28 m2 aikštelėje Nr.10 laikoma spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos, 

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės, spalvotieji metalai, varis, bronza, žalvaris, 

aliuminis, švinas, cinkas, geležis ir plienas, alavas, spalvotieji metalai; 

• 57 m2 aikštelėje Nr.11 laikoma padangos; 
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• 22 m2 aikštelėje Nr.12 laikoma nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose; 

• 845 m2 aikštelėje Nr.13 laikoma didelių gabaritų atliekos; 

• 37 m2 aikštelėje Nr.14 laikoma kitaip neapibrėžtos atliekos; 

• 13 m2 aikštelėje Nr.15 laikoma tekstilės gaminiai; 

• 14 m2 aikštelėje Nr.16 laikoma mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys); 

• 74 m2 aikštelėje Nr.17 laikoma popieriaus ir kartono pakuotė ; 

• 79 m2 aikštelėje Nr.18 laikoma plastiko ir PET pakuotė; 

• 281 m2 aikštelėje Nr.19 laikoma medinė pakuotė; 

• 21 m2 aikštelėje Nr.20 laikoma metalinė pakuotė; 

• 22 m2 aikštelėje Nr.21 laikoma kombinuota pakuotė (tetra pakai); 

• 64 m2 aikštelėje Nr.22 laikoma mišri pakuotė; 

• 18 m2 aikštelėje Nr.23 laikoma stiklo pakuotė; 

• 97 m2 aikštelėje Nr.24 laikoma degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras); 

• 101 m2 aikštelėje Nr.25 laikoma kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos 

(įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11; 

• 660 m2 aikštelėje Nr.26 (aikštelė per dvi vietas) laikomas produktas skalda. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“ 2021 m. 

 

16 

 

 

4 pav. PŪV schema 
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Įmonėje veikia ir mobilus suvirinimo postas. Atliekamas įrangos remontas įvairiose gamybos 

vietose, remontuojami įrenginiai, konteineriai, transporto priemonių padargai. Virinama tiek viela, tiek 

elektrodais.   Per metus sunaudojama apie 18 kg vielos 

Įmonėje dirba 34 darbuotojai. Į įmonės teritoriją per darbo dieną  atvažiuoja/išvyksta ~50 

lengvųjų automobilių, tai darbuotojai ir klientai. Gamybinės patalpose nešildomos. Buitinės patalpos 

šildomos elektriniais radiatoriais ir 10 kW galios malkine krosnele. Pastate yra įvesti centralizuoti 

vandens ir nuotekų tinklai, susidaro buitinės atliekos. 

Sklypas Pranciškaus Žvirkos g. 8 užima 3,0011 ha ploto, tačiau UAB „Atliekų rūšiavimo 

centras“, kuriame vykdoma veikla užima ne visą sklypą, o tik jo dalį – apie 2,4 ha. Likusioje sklypo 

teritorijoje yra įsikūrusios kitos įmonės (UAB „Vileka“ užsiimanti akmens plokštės gaminiais, akmens 

apdirbimu, UAB „Medeliuksas“ užsiimantis medienos apdirbimu, stalių gaminiais, mediniais langais, 

durimis, kietaisiais baldais, interjero ir eksterjero detalėmis, laiptų gamyba), vakarinėje sklypo dalyje 

esančiame pasate adresu Vaikų g. 11, yra įregistruota net keletas įmonių: UAB "Prenta", UAB "Provido", 

UAB "Topomart", UAB DDV "Trans", UAB "Alganda".  

 
5 pav. Vaizdas nuo daugiabučių. Nuo daugiabučių pastatų matyti ne tik UAB „Atliekų 

rūšiavimo centras“ atliekos, tačiau ir kitų sklype veikiančių įmonių teritorijos (nuotraukoje matoma 

UAB „Vileka“ veikla apimanti akmens plokštės gaminius, akmens apdirbimą, o UAB „Atliekų 

rūšiavimo centras“ atliekos yra už jos – nuotraukoje toliau).  

 

Parengtoje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje, įvertinus galimą tiesioginį 

(triukšmas, oro tarša, kvapai, paviršinės lietaus nuotekos ir kt.) ir netiesioginį (gyventojų psichologinį 

poveikį) bei nustatant sanitarines apsaugos zonos ribas su veiklos teritorijos ribomis yra parinktos ir 

numatomos įdiegti poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai mažinimo, psichologinio poveikio gerinimo 

priemonės (akustinės sienutės, kietų dangų sutvarkymas pagal poreikį, priemonės dulkėtumui mažinti).  

Plačiau aprašyta 6 skyriuje. 

 

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 

išdėstymo planas 

Atliekų Rūšiavimas (R12, S5) 

Įmonės turimomis transporto priemonėmis su specialiais konteineriais, įmonės ar klientų transporto 

priemonėmis surinktos statybos ir griovimo atliekos atvežamos į patalpas ar aikštelę. Surinktos statybinės 
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atliekos pirmiausiai sveriamos svarstyklėmis. Vėliau kiekviena atvežta siunta fiksuojama atliekų tvarkymo 

apskaitos žurnale. Atvežtos atliekos iškraunamos ir išrūšiuojamos.   

Statybinės atliekos surenkamos, iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų arba atliekų 

turėtojų transportu atvežamos į bendrovės eksploatuojamą atliekų tvarkymo teritoriją.  

Pristačius statybines atliekas atliekama priimamų atliekų kontrolė, kurios metu tikrinama, ar 

priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti bei atliekama atliekų 

kokybės kontrolė. Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų siuntoje yra atliekų, kurių 

bendrovė neturi teisės tvarkyti arba jos neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, jos nepriimamos ir 

grąžinamos atliekų turėtojui. Atliekos, atitikusios priimamų atliekų kontrolės reikalavimus, iškraunamos 

patalpose ar aikštelėje ir laikomos atskirai pagal jų rūšį nustatytose atliekų laikymo vietose.  

Sukaupus statybinių atliekų kiekį, esant poreikiui (jeigu nustatoma, kad gautos atliekos yra 

nepakankamai paruoštos naudoti), vykdomas rūšiavimas. Statybinių atliekų rūšiavimui naudojama 

rūšiavimo linija (transporteris). Rūšiavimo metu gautos atliekos priduodamos tokias atliekas perdirbančioms 

įmonėms.  

 
6 pav. Statybinių atliekų tvarkymo schema technologinė schema 

 

Popierinės ir kartoninės atliekos bei popieriaus ir kartoninės  pakuotės surenkamos iš fizinių 

ar juridinių asmenų. Klientai atliekas atveš savo arba įmonės transportu, užpildę pervežimui reikalingus 

dokumentus. Popieriaus ir kartoninės pakuotės   renkamos, rūšiuojamos, sveriamos, presuojamos arba 

laikomos palaidos. Atliekos pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Atliekoms   

atliekama vizuali kontrolė. Įvertinus, kokybės aspektus, atliekos   iškraunamos. Vėliau atliekos gali būti 

presuojamos, siekiant sumažinti jų tūrį. Sukaupus reikiamą kiekį popierinės ir kartoninės atliekos bei 

popieriaus ir kartoninės  pakuotės, išvežamos tolimesniam  perdirbimui.   

Plastiko atliekos bei plastikinės pakuotės   surenkamos iš įmonių, organizacijų bei gyventojų. 

Klientai jas atveš savo arba įmonės transportu, užpildę reikalingus dokumentus. Plastikinės pakuotės   

renkamos, rūšiuojamos, sveriamos, presuojamos arba laikomos nepresuotos atskirai nuo plastiko atliekų. 

Atliekos pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Atliekoms   atliekama vizuali 

kontrolė, plastikinės pakuotės ir plastiko atliekos   išrūšiuojamos pagal tipus ir frakcijas. Plėvelės gali būti 

supresuojamos (presas naudojamas tas pats kaip ir popierinei pakuotei), siekiant sumažinti jų tūrį. Kietos 

plastiko atliekos ir polipropileno atliekos   išrūšiuojamos pagal spalvas ir sandėliuojamos. Šios žaliavos 

laikomos siekiant surinkti tam tikrą klientams reikalingą kiekį. Vėliau krautuvo pagalba žaliavos   

pakraunamos į automašinas, pasveriamos bei pagal sutartį parduodamos atliekų tvarkytojams išrašius 

visus reikiamus gabenimo dokumentus. 

Kombinuotos ir mišrios pakuotės   surenkamos iš įmonių, organizacijų  bei gyventojų. Klientai 

atveža savo  transportu  arba įmonė atliekas paima savo transportu, užpildę pervežimui reikalingus 

dokumentus. Kombinuotos bei mišrios pakuotės pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. 

Atliekoms   atliekama vizuali kontrolė. Įvertinus, kokybės aspektus, pakuotės   iškraunamos. Vėliau   
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rūšiuojama pagal savo sudėtį. Išrūšiavus, pakuotės   supresuojamos, siekiant sumažinti jų tūrį arba 

laikomos nepresuotos. Sukaupus transportavimui reikiamą kiekį, pakuotės   išvežamos įmonėms atliekų 

tvarkytojoms  pagal sutartį. 

Pakuotės iš tekstilės   surenkamos iš  įmonių, organizacijų  bei gyventojų. Klientai  jas atveža 

savo  transportu  arba įmonė atliekas paima savo transportu, užpildę pervežimui reikalingus dokumentus. 

Atliekos   pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Toliau seks vizuali kontrolė.   

patikrinama ar pakuotės iš tekstilės nėra padidinto drėgmės kiekio. Įvertinus, kokybės aspektus, atliekos   

iškraunamos. Surinkus reikiamą kiekį, pakuotės   išvežamos pagal sutartį įmonėms atliekų tvarkytojoms. 

Stiklo atliekos (sąrašo kodas 20 01 02,) bei stiklo pakuotės (sąrašo kodas 15 01 07)   surenkamos 

iš įmonių, organizacijų ir gyventojų. Klientai atveža savu transportu arba   paimama įmonės transportu, 

užpildę reikalingus dokumentus. Stiklo pakuotės   renkamos, rūšiuojamos, sveriamos bei laikomos 

atskirai nuo stiklo atliekų. Surinkus reikiamą kiekį, pakuotės bei atliekos   išvežamos pagal sutartį 

įmonėms atliekų tvarkytojoms. 

 
7 pav. Stiklo pakuočių tvarkymo technologinė schema 

 

Medinės pakuotės (sąrašo kodas 15 01 03) surenkamos iš įmonių, organizacijų bei gyventojų. 

Klientai jas atveža savo transportu arba įmonė atliekas paima savo transportu, užpildę pervežimui 

reikalingus dokumentus. Atliekos pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Medinės 

pakuotės rūšiuojamos, atnaujinamos ir naudojamos toliau kaip pakuotės, kitos išardomos ir 

sandėliuojamos įmonėje. Surinkus reikiamą kiekį išardytų medinių pakuočių, jos išvežamos įmonėms 

atliekų tvarkytojoms pagal sutartis. 

 
8 pav. Medinių pakuočių tvarkymo technologinė schema 

 

Padangų surinkimas/laikymas. Padangos surenkamos iš fizinių ir juridinių asmenų. Surinktos 

padangos bus pristatomos į laikymo vietą. Laikymo vietoje padangos laikomos sukrautos rietuvėmis. 

Sukaupus reikalingą kiekį padangų, jos perduodamos atliekų tvarkytojams. Pagal važtaraščius ar kitus 

pateiktus dokumentus pildomas Atliekų apskaitos žurnalas. Surinktų atliekų kiekis nustatomas įmonės 

automobilinėmis svarstyklėmis. 

 
9 pav. Padangų surinkimo ir laikymo iki pridavimo schema 

Metalų, metalinių pakuočių atliekų tvarkymas Juodieji ir spalvotieji metalai ir jų laužas 

superkamas/surenkamas ir atvežamas iš kitų įmonių ar fizinių asmenų. Atliekos į supirkimo punktą 

atvežamos klientų ar UAB „Atliekų rūšiavimo centras" transportu. Metalo tvarkymo technologinis 

procesas prasideda nuo atliekų krovinio užregistravimo ir svėrimo: atvežus metalo laužą, atliekų kiekis 
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yra pasveriamas. Patikrinama ar nėra draudžiamų supirkti metalo atliekų, ar metalo atliekos nėra užterštos 

pavojingomis atliekomis. Priimant metalo laužą ir metalinės pakuotės atliekas jos užfiksuojamos atliekų 

apskaitos žurnale ir išrašomas aktas. Jei atliekos atitinka reikalavimus, jos yra laikomos laikymo zonoje 

iki pridavimo atliekas tvarkančioms įmonėms. Metalo laužas rūšiuojamas pagal metalo rūšį.  Paruoštas 

metalo laužas priduodamas į kitų atliekas tvarkančių įmonių aikšteles, priklausomai nuo realizacijos 

galimybių ir finansinio naudingumo. Išvežant metalo laužą jis yra sveriamas, registruojamas metalo laužo 

ir atliekų apskaitos žurnaluose ir išrašomas krovinio važtaraštis. Atliekų išvežimo periodiškumas 

priklauso nuo užpildymo ir nuo rinkos sąlygų. Vykdoma kontrolė, atliekų identifikavimas. 

Transportavimui paruoštas metalo laužas sukraunamas į metalinius konteinerius kol konteinerius 

atvažiuoja išsivežti transporto priemonės.  

Pakuočių atliekos - Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede pažymėtos kodu 150104. Atliekų 

tvarkymo veiksmai: surinkimas, vežimas, priėmimas, svėrimas, laikymas ir perdavimas atliekas 

tvarkančioms įmonėms tolimesniam perdirbimui. Metalinės pakuotės bus superkamos ir atvežamos iš kitų 

įmonių ar fizinių asmenų, taip pat iš kitų šalių. Atvežus metalines pakuotes, transporto priemonė bus 

pasveriama automobilinėmis svarstyklėmis. Metalinė pakuotė superkama, surenkama ir priimama iš 

įmonių ir organizacijų. Priimant pakuotes, atliekama vizuali jų kontrolė. Atvežus iš įmonių arba 

organizacijų pakuotes pildomas krovinio važtaraštis arba antrinių žaliavų priėmimo–perdavimo aktas. 

Metalinės pakuotės kiekis, sąskaitoje-faktūroje ir krovinio gabenimo važtaraštyje rašomas atskiroje 

eilutėje nuo kitų atliekų. Įmonė, esant reikalui, pareikalauja papildomos informacijos apie pakuotes.  

Toliau krovinys išpilamas ir išrūšiuojamas (išrūšiuojamos priemaišos ar kitos nepavojingosios 

atliekos). Surinkta metalinė pakuotė laikoma atskirai nuo kitų atliekų.  

Transportavimui paruoštos metalinės pakuotės sukraunamos į metalinius konteinerius, 

transportuojamos ir  perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams arba eksportuojamos į užsienį. 

 
10 pav. Metalų, metalinių pakuočių atliekų tvarkymo technologinė schema 

 

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo) 

trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla); 

SAZ nustatomas vykdomai ūkinei veiklai, kuri yra vykdoma pagal Aplinkos apsaugos agentūros 

išduotą taršos leidimą. 

Ūkinė veikla neterminuota. 

Numatomas ilgalaikis objekto naudojimas. 
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3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. –

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas esamos veiklos vykdymo etape (siekiant 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas esamai veiklai).  

3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai 

atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 

apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Alternatyvos nenagrinėjamos, SAZ nustatomas konkrečioje vietoje veikiančiai įmonei. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų 

dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, 

viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų 

žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos 

pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas 

atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali 

paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais 

ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, 

visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems 

nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija; 

 

Planuojamos veiklos adresas: Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, 

Pranciškaus Žvirkos g. 8. 

Nagrinėjama veikla neprieštarauja naujai parengtam ir viešinamam Vilniaus m. savivaldybės 

bendrajam planui, patenka į paslaugų zoną. 

Veiklos vieta reikšminga ekonominiu požiūriu. Sklype yra įsikūrę daugiau paslaugų įmonių: 

vykdoma veikla užima ne visą sklypą, sklypo teritorijoje yra įsikūrusios kitos įmonės (UAB „Vileka“ 

užsiimanti akmens plokštės gaminiais, akmens apdirbimu, UAB „Medeliuksas“ užsiimantis medienos 

apdirbimu, stalių gaminiais, mediniais langais, durimis, kietaisiais baldais, interjero ir eksterjero 

detalėmis, laiptų gamyba), vakarinėje sklypo dalyje esančiame pasate adresu Vaikų g. 11, yra įregistruota 

net keletas įmonių: UAB "Prenta", UAB "Provido", UAB "Topomart", UAB DDV "Trans", UAB 

"Alganda". Aplinkui sklypą yra įvairios verslo įmonės (UAB "Salininkų takas", UAB "Salininkų 

transportas", UAB Rikotransa", UAB "Irsana", UAB  "Sodinta", UAB "Ligeza", UAB "SK metalai", IĮ 

"Myraja"), gamyklų g. 4 yra apie 1,6 ha ploto sunkiojo transporto aikštelė, kurioje laikomi tolimojo 

pervežimo sunkvežimiai. 

 Saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra. Iki Vokės senslėnio šlaitų 

geomorfologinio draustinio apie 3 km, iki artimiausios „Natura 2000“ teritorijos buveinių apsaugai skirto 

Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio (LTVIN0014) apie 5 km. 
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Jautria aplinkos apsaugos atžvilgiu vieta galima laikyti greta esančią Salininkų (Vilniaus m.) 

vandenvietę (Nr. 2216), kuriai yra parengtas vandenviečių apsaugos zonos projektas. Vykdomos veiklos 

šiaurinė teritorijos dalis patenka į šios vandenvietės 2-ą ir 3 B-juostą. Į griežto režimo 1-ą juostą 

nepatenka, ji yra už veiklos teritorijos ribų. Pagal Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 

nustatymo tvarkos aprašą 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-

05-31) antroje ir trečioje apsaugos juostoje ribojama2 cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. Į trečią 

apsaugos juostą patenka beveik pusė Salininkų, įskaitant aplinkines įmones. 

 

 
11 pav. Ištrauka iš parengto ir visuomenei viešinamo naujojo Vilniaus miesto bendrojo plano, 

žemėlapio „Pagrindinis brėžinys Mastelis 1:50000“ 

 

 
2 požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta – atsižvelgiant į požeminio vandens vandenvietės 

grupę nustatyto pločio arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, kurios paskirtis – apsaugoti vandenvietę nuo tyčinės ar 

atsitiktinės taršos ir kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-oji juosta – už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 

1-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama mikrobiologinę ir cheminę taršą 

galinti sukelti ūkinė veikla; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-ioji juosta – už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 

2-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti 

ūkinė veikla; 
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12 pav. PŪV vieta:  pietinėje Vilniaus miesto dalyje, Salininkuose, netoli oro uosto, 

Naujininkų seniūnijoje 

 
13 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (šaltinis: 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml), Lietuvos geologijos tarnybos duomenys, 2021-04-

19 

Poveikio vandenvietei įvertinimas. Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos 

zonų nustatymo tvarkos aprašu 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2018-05-31) ir kuriame detalizuojamos vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai ir Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-01), teritorijoje yra svarbu tvarkingai surinkti ir tvarkyti nuotekas. Atsižvelgiant į 

reglamentus ir į tai, kad įmonės teritorijoje kietos dangos nustačius poreikį bus tvarkomos (Įmonės 
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teritorijoje kietos dangos (asfaltas, betonas) esant poreikiui bus tvarkomos, kad atitiktų nustatytus 

reikalavimus, būtų nepralaidžios skysčiams (Numatoma kreiptis į Lietuvos akredituotas laboratorijas (AB 

„Problematika, VGTU ir UAB „Laboratorinių bandymų centras“), su prašymu ištirti ir nustatyti atviros 

aikštelės betono/asfalto dangos būklę ir pralaidumą vandeniui. Sutarus su viena iš laboratorijų, bus 

vykdomį tyrimai, gautos išvados. Akredituotai laboratorijai nustačius dangos defektus, pagal surašytą 

protokolą bus kreiptąsi į kvalifikuotus rangovus turinčius teisę atlikti reikalingus darbus defektams 

ištaisyti. Tokiu atveju aikštelės remonto darbai apims šiuos etapus: reikalingos projektinės ar kitos 

reikalingos dokumentacijos parengimą, remonto darbus, užbaigtų darbų pridavimą, dokumentacijos 

parengimą, esant poreikiui pakartotinių laboratorinių tyrimų atlikimą). 

Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) tiek šiuo metu yra, tiek po teritorijos dangų sutvarkymo (jei 

bus nustatytas toks oficialus poreikis) bus surenkamos ir apvalomos bei panaudojamos pakartotinai 

laistymui), visi vandenvietės reglamentai išlaikomi ir nepažeidžiami. 

Reglamentai, kurie įvertinti, pateikti lentelėje žemiau. 

2 Lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys vandenvietės apsaugą 

Teisės aktas  Reglamentai 

Požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos 

zonų nustatymo tvarkos 

aprašas 2015 m. gruodžio 

14 d. Nr. D1-912 

(Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2018-05-31) 

II SKYRIUS. POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ 

JUOSTOS. 

3. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zona (toliau – VAZ), atsižvelgiant į 

požeminio vandens naudojimo paskirtį ir paimamą jo kiekį, gali būti sudaryta iš trijų 

apsaugos juostų: 

3.1. griežto režimo apsaugos juosta (toliau – 1-oji juosta) nustatoma ne mažesniu 

kaip: 

3.1.1. 5 m spinduliu aplink I grupės požeminio vandens vandenvietes; 

3.1.2. 10 m spinduliu aplink II grupės požeminio vandens vandenvietes; 

3.1.3. 25 m spinduliu aplink III grupės požeminio vandens vandenvietes ir 

infiltracinius įrenginius; 

3.2. mikrobiologinės taršos apribojimo juostos (toliau – 2-oji juosta) dydis visų tipų 

vandenvietėms turi būti apskaičiuotas taip, kad mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį 

sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per: 

3.2.1. 400 parų, kai vanduo imamas iš gruntinių vandeningųjų sluoksnių; 

3.2.2. 200 parų, kai vanduo imamas iš tarpsluoksninių vandeningųjų sluoksnių; 

3.3. cheminės taršos apribojimų juostos (toliau – 3-ioji juosta), tarpsluoksninėje 

vandenvietėje galinčios susidėti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo sritis gruntinio vandens 

sluoksnyje) ir 3b (kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje), o gruntinį vandenį 

eksploatuojančioje vandenvietėje tik iš 3a sektoriaus: 

3.3.1. 3b sektoriaus dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad cheminiai 

teršalai, patekę tiesiogiai į tarpsluoksninį eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, 

nepasiektų vandenvietės per 25 metus; 

3.3.2. 3a sektoriaus dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad cheminiai 

teršalai, patekę į gruntinį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 25 metus. 

4. III grupės vandenviečių, kurių vandens ištekliai pasipildo iš paviršinių vandens 

telkinių, 2-oji juosta paviršiniame vandens telkinyje nustatoma 500 m atstumu (upėse 

pasroviui – 250 m), o 3-ioji juosta – 3 km atstumu nuo vandenvietės (upėse pasroviui – 

250 m). Vandenviečių 2-oji ir 3-ioji juostos upėje gali sutapti. Jos nustatomos pasroviui už 

250 m nuo kraštinių kaptažo įrenginių. Upėje prieš srovę 2-oji ir 3-ioji juostos 

prilyginamos apskaičiuotam vandenvietės 3-iosios juostos pločiui. 

 

Teisės aktas 

reglamentuojantis 

vandenviečių apsaugos 

zoną: 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. 

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE 

TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

106 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos zonose. 

2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama: 

1) įrengti angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimui ir (ar) naudojimui 
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naudojimo sąlygų 

įstatymas 2019 m. birželio 

6 d. Nr. XIII-2166. 

Suvestinė redakcija nuo 

2021-01-01 

 

skirtus gręžinius; 

2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas 

komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. 

3. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje 

draudžiama bet kokia veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, 

gerinimu ir tiekimu. 

4. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 2-ojoje juostoje 

draudžiama įrengti naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus gręžinius, 

išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti vandenį 

arba neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokybės. 

5. I grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 

1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, 

išskyrus naudojamus geriamajam vandeniui ruošti; 

2) įrengti pavojingųjų atliekų apdorojimo įrenginius ir sąvartynus. 

6. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas; 

2) statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba 

prie vietinių nuotekų šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių 

lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį; 

3) tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis; 

4) įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius; 

5) įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų 

filtravimo sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikšteles; 

6) įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles; 

7) įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas. 

7. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytas veiklas ir įrengti atliekų 

tvarkymo įrenginius; 

2) įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis; 

3) įrengti karjerus. 

8. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 3a 

sektoriuje draudžiama vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas. 

9. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 

draudžiama vykdyti šio straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas. 

10. Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juostoje draudžiama 

vykdyti šio straipsnio 4 dalyje ir 7 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas veiklas. 

 

Salininkai yra pakankama tankiai apgyvendinti tiek daugiabučiais, tiek individualiais namais. 

Istoriškai susiklostė, kad Salininkai yra greta Vilniaus oro uosto, taip pat, kad Salininkų centrinėje dalyje 

buvo suformuotos pramonės ir verslo teritorijos. Šios zonos naujajame Vilniaus miesto bendrajame plane 

išskirtos kaip paslaugų zonos. 

Atstumai iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų pateikti 4.4 skyriuje. 

Artimiausia nekilnojama kultūros vertybė yra Dvaro svirnas (kodas 30643), Vilniaus miesto 

sav., Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkos g. 8. Vertingosios savybės yra išlaikomos, SAZ nustatymas ir 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas jai įtakos neturės. 
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Statusas: valstybės saugomas, rūšis: 

nekilnojamas, teritorijos plotas:  2300 m2, 

vizualinės apsaugos pozonis:  20900 m2, vertybė 

pagal sandarą: pavienis objektas. 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, 

apimtis, vertingos dalys ir elementai:): 

Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 

šoninio tipo 2 a. statinys su buv. cokoliniu aukštu, 

kuris pakilus grunto lygiui, tapo rūsiu. Centrinė 

pastato dalis įgilinta - ją sudaro priesvirnis, 

remiamas 2 kolonų. Buv. suplanavimas - 

bekoridorinis jungtinis, plane dominuoja centrinė 

patalpa su laiptais į II ir IIIa., iš jos patenkama į 

šonines patalpas. 

 

14 pav. Svirno nuotrauka, 

pateikiama Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių duomenų bazėje  www.kpd.lt 

 

 

 

 

15 pav. Nekilnojamoji kultūros vertybė nagrinėjamoje teritorijoje, vektoriniai duomenys pagal 

sutartį su geoportal.lt, 2021 m. 

 

Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro  išrašą, sklypas nepatenka į gretimų 

objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. 

Specialiosios sklypo sąlygos pateiktos 4.2 skyriuje. 
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija); 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pranciškaus Žvirkos g. 8, Vilniuje. Veikla   vykdoma esančiame 

pastate ir lauko aikštelėje, atviroje teritorijoje. Atvira teritorija įrengta su kieta, kurios esant poreikiui bus 

tvarkomos3. Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) tiek šiuo metu yra, tiek po teritorijos dangų sutvarkymo 

(jei bus nustatytas toks oficialus poreikis) bus surenkamos ir apvalomos bei panaudojamos pakartotinai 

laistymui. 

Sklypo plotas 3,0011 ha (unikalus numeris 4162-0900-0092) kurio paskirtis – kita, žemės sklypo 

naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Užstatyta visa teritorija: 3,0011 ha. 

Žemės paskirtis ir naudojimo būdas   tinkamas atliekų tvarkymo veiklai t. y. pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo veiklai naudojamas plotas apie 2,4 ha. Likusioje sklypo 

teritorijoje yra įsikūrusios kitos įmonės, kurios aprašytos ir nurodytos šioje ataskaitoje. 

Sklypas valstybinis, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta nuomos sutartis su 

UAB "Kamesta", UAB "Vileka", Vadimu Karaliūnų, Irena Poškiene, Rimučiu Poška.  

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ turi numos sutartį su UAB „Kamesta“ dėl visų pastatų ir visų 

betonuotų ir asfaltuotų aikštelių nuomos. 

Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 3,0011 ha; 

• Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 

skirsnis), plotas: 0,2275 ha; 

• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 

plotas: 3,0011 ha; 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 0,4752 ha; 

• Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas 0,423 

ha; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,0388 ha; 

• Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis), plotas 0, 0178 ha. 

 

RC išrašas pateikiamas 2 priede. 

 
3 Įmonės teritorijoje kietos dangos (asfaltas, betonas) esant poreikiui bus tvarkomos, kad atitiktų nustatytus reikalavimus, būtų 

nepralaidžios skysčiams. Numatoma kreiptis į Lietuvos akredituotas laboratorijas (AB „Problematika, VGTU ir UAB 

„Laboratorinių bandymų centras“), su prašymu ištirti ir nustatyti atviros aikštelės betono/asfalto dangos būklę ir pralaidumą 

vandeniui. Sutarus su viena iš laboratorijų, bus vykdomį tyrimai, gautos išvados. Akredituotai laboratorijai nustačius dangos 

defektus, pagal surašytą protokolą bus kreiptąsi į kvalifikuotus rangovus turinčius teisę atlikti reikalingus darbus defektams 

ištaisyti. Tokiu atveju aikštelės remonto darbai apims šiuos etapus: reikalingos projektinės ar kitos reikalingos dokumentacijos 

parengimą, remonto darbus, užbaigtų darbų pridavimą, dokumentacijos parengimą, esant poreikiui pakartotinių laboratorinių 

tyrimų atlikimą. 
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4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir 

išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir 

kt.); 

 

Vandens tiekimas. Ūkinėje veikloje vanduo naudojamas buitinėms reikmėms ir teritorijos 

drėkinimui (laistymui nuo dulkėtumo), esant poreikiui ir sausuoju metų laiku (drėkinimą privalo užtikrinti 

atsakingas direktoriaus pavestas darbuotojas, atsižvelgiant į oro sąlygas, taip pat 

atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų faktinį drėgnumą ir dulkėtumą). 

Drėkinimas skirtas sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms 

gamtinėms sąlygoms. Per metus sunaudojama ~1100 m3 vandens. Vanduo buitinėms reikmėms  tiekiamas 

iš centralizuotų miesto tinklų. 

Gamybinės nuotekos. Technologiniams procesams vanduo nenaudojamas, gamybinių nuotekų 

nesusidaro.  

Buitinės nuotekos. Darbuotojai asmens higienos reikmėms naudojasi įrengtu tualetu, įmonėje 

susidarančios buitinės nuotekos surenkamos į miesto buitinių nuotekų centralizuotus tinklus. Per metus 

susidaro ~1095 m3 buitinių nuotekų. 

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Teritorijoje susidarys tiek švarios tiek užterštos 

paviršinės nuotekos, kadangi pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 reikalavimus ir Vandens įstatymą, atvira teritorija, 

kurioje laikomos atliekos priskiriama prie galimai teršiamų teritorijų, kaip atliekų tvarkymo objekto 

teritorija.  

Švarios paviršinės nuotekos susidaro ir susidarys nuo teritorijoje esančių pastatų stogų. Lietaus 

vandeniui surinkti nuo stogo įrengta lietaus nuvedimo sistema iš metalinių latakų ir lietvamzdžių. Šios 

nuotekos pasiskirsto teritorijoje ir infiltruojami ant vejos arba į gruntą, arba patenka ant kietos dangos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 įsakymu „Dėl 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Toliau Paviršinių nuotekų reglamentu) šių 

nuotekų surinkimas nėra privalomas. Stogų plotai siekia ~3900 m2. 

Susidarančių lietaus nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento, patvirtinto 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta formulę:  

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3 /mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,  

čia:  

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm. Vadovaujantis Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis Vilniaus 

savivaldybėje 700 mm. Šaltinis: http://www.meteo.lt/lt/krituliai.  

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:  

• ps=0,85 – stogų dangoms;  

• ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;  

• ps=0,78 – akmenų grindiniui;  

• ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, 

skalda, ir pan.);  

• ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta 

vandens surinkimo infrastruktūra; 
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• ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas 

paviršiaus tipas;  

• F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo 

infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;  

• K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei 

sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1. 

Nuotekų kiekis nuo stogų: 

Wf = 10 x 700 x 0,85 x 0,39 x 1=2320,5 m3/metus. 

 

Veikla priskiriamai galimai teršiamai teritorijai, todėl plėtros teritorija padengta kieta danga, 

kurios bendras plotas sudaro apie ~15000 m2. Bendras šių nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis 

paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-

193. 

Wf = 10 x 700 x 0,83 x 1,5 x 1= 8715 m3/metus 

Taip pat, siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms 

gamtinėms sąlygoms, teritorija bus drėkinama vandentiekio vandeniu. Drėkinant statybines atliekas šis 

vanduo įsigers ir netaps nuotekomis. 

Paviršinės nuotekos teritorijoje nuolydžio pagalba yra surenkamos į 2 nuotekų surinkimo 

rezervuarus, iš rezervuarų vanduo tiek šiuo metu yra, tiek , tiek ir ateityje bus panaudojamas dulkėtumui 

mažinti ir yra visas išlaistomas teritorijai drėkinti. Laistoma su žarna arba technikos pagalba. 

Nuotekų surinkimo rezervuaruose susidaręs dumblas asenizacine mašina ištraukiamas ir pagal 

sutartį su UAB „Vidurys“, UAB „Žalvaris“, UAB Grunto valymo technologijos yra išvežamos į nuotekų 

valymo įrenginius.  Per metus vidutiniškai išvežama apie 8-10 kartų, priklausomai nuo to, kaip dažnai 

dumblas susidaro, tam įtakos turi ir skirtingos oro sąlygos kiekvienais metais. 
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16 pav. Paviršinių nuotekų surinkimo rezervuarų vietos 

 

Šilumos energijos tiekimas. Apšvietimui, elektros įrankiams, atliekų tvarkymo įrenginiams 

sunaudojama apie 55 000 kWh elektros energijos per metus.    

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone yra geras, kadangi  įmonė yra 

Salininkuose, tad privažiavimas vyksta  per pagrindinę Salininkų gatvę ir Gamyklų gatvę. Į jas iš Vilniaus 

regiono galima patekti per Eišiškių pl., per Liepkalnio gatvę arba per krašto kelią 106 Naujoji-Vilnia-

Rudamina-Paneriai. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas.  

Įmonė užsiima atliekų tvarkymo, kuris aprašytas ir įvertintas ataskaitoje. Nurodyti kiekiai. 

Taip pat atliekos veiklos vykdymo metu susidaro buitinėse ir gamybinėse patalpose, įrengimų 

priežiūros metu. Buitinėse patalpose susidaro mišrios komunalinės atliekos (20 03 01), antrinės žaliavos 

(popierius ir kartonas (15 01 01; 20 01 01), plastikai (15 01 02; 20 01 39), medinės pakuotės (15 01 03)). 

Įrengimų priežiūros metu gali susidaryti metalo atliekos (17 04 05), panaudota alyva (13 02 08*), 

paviršinių nuotekų surinkimo rezervuaruose susidaro dumblas. Įmonėje vedama atliekų susidarymo 

apskaita, visos susidarančios atliekos rūšiuojamos. 

Atliekos iki jų perdavimo atliekas tvarkančioms įmonės laikomos tam specialiai skirtuose 

atskiruose konteineriuose. Konteineriai paženklinti pagal nustatytus reikalavimus. Panaudota alyva 

laikoma sandarioje talpoje (metalinės arba plastikinės talpos). Visos susidarančios atliekos, perduodamos 

pagal sutartis atliekas tvarkančioms įmonėms registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių 

registre, t.y. turinčioms leidimus ir licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas. 
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4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje, ar kitus 

visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės 

sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

 

Artimiausi gyvenamieji namai nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ teritorijos nutolę: 

• Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkos g. 3 ribojasi su veiklos teritorija; 

• Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkos g. 6 yra už ~14 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 5 yra už ~36 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 7 yra už ~32 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 10 yra už ~65 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 12 yra už ~73 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 13 yra už ~60 m; 

• Vilniaus m., Vaikų g. 14 yra už ~80 m. 

 

17 pav. Artimiausia veiklai gyvenamoji ir visuomeninė aplinka 

 

Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – viešbutis UAB „Auksinė avis“ (Vilniaus m., Pupinės 

g. 5) – nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ teritorijos nutolęs apie 175 m atstumu pietvakarių kryptimi. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis (Vilniaus m., 

Kalviškių g. 1) nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ sklypo nutolęs apie 100 m atstumu pietvakarių 
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kryptimi; Vilniaus Salininkų gimnazija (Vilniaus m., Vaikų g. 16) nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ 

ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 270 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos Salininkų 

ambulatorija (Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkaus g. 2) nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ sklypo 

nutolusi apie 110 m atstumu pietų kryptimi; Alinos Onos Šepetienės individuali įmonė (odontologijos 

paslaugos) (Vilniaus m., Vaikų g. 3-3) nuo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ ūkinės veiklos teritorijos 

nutolusi apie 70 m atstumu pietvakarių kryptimi. 

Kultūros bei sporto paskirties pastatų artimiausiose UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ teritorijos 

gretimybėse nėra. 

 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 

APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI PLANUOJAMOS 

AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI, 

APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE 

GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR 

STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE 

OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): 

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu 

susidarys ir į aplinkos orą   išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir 

mobilių taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų kiekio 

skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro foninis 

užterštumas, numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, aplinkos oro 

užterštumo prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų didžiausiai 

koncentracijai skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie teršalų 

koncentracijos skaičiavimui naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas 

laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, 

foniniai aplinkos užterštumo duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo 

prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

 

Aplinkos oras 

Pagal AAA išduotą taršos leidimą Nr.TL-V-46/2016 įmonė priima statybines ir griovimo 

atliekas, kitas nepavojingas atliekas (antrines žaliavas) bei jas tvarko. Dalis gautų atliekų gaunama 

surūšiuota. 

Įmonei 2020 m. atlikta ir su AAA suderinta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ataskaita, kurioje, atsižvelgiant į esamus faktinius veiklos pajėgumus,  inventorizuoti visi 

aplinkos oro taršos šaltiniai, veiklos metu sukeliama aplinkos oro tarša (ataskaita pridedama). 

Pagal inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje priimta atliekų kiekis pateiktas lentelėje 

žemiau. 
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Pagal inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje sunaudota medžiagų kiekis pateiktas 

lentelėje žemiau. 

 

Esama padėtis 

3 Lentelė. Pagal inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje priimta atliekų 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1 Statybinės griovimo atliekos t/metus 13150 

2 Popierius ir kartonas, plastikas, mediniai 

padėklai, metalinė pakuotė, kombinuota 

pakuotė 

t/metus 364 

 

4 Lentelė. Pagal inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje sunaudota medžiagų. 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1 Elektrodai kg/metus 5 

2 Suvirinimo viela kg/metus 18 

3 Malkos t/metus 0,8 

 

Į įmonę atliekos atvežamos autotransportu ir išpilamos gamybiniame ceche. Apie 80% atliekų 

išpilama gamybiniame ceche, apie 20% - atviroje lauko aikštelėje. Atliekų išpylimo metu lauke per 

neorganizuotą taršos šaltinį (toliau – t.š.) 601 į aplinkos orą patenka kietosios dalelės. Kadangi pastate 

priverstinės ventiliacinės sistemos nėra, tai atvežtų atliekų išpylimo metu kietosios dalelės į aplinkos orą 

patenka per darbo metu atvirus vartus – neorganizuotą t.š. 602. 

Iškrautos atliekos gamybiniame ir krautuvu pilamos ant transporterio, kuris jas tiekia į 

besisukantį rotacinį būgną. Per būgno 4 cm angas išbyra smulkioji atsijų frakcija, kuri tuo pačiu krautuvu 

išvežama į lauko aikštelę ir iškraunama. Kadangi proceso metu dulka, oro teršalai į aplinkos orą patenka 

per tuos pačius vartus, tai šio proceso metu įvertinta tarša susumuota prie 602 t.š. 

Iš rotacinio būgno atliekos transporteriu patenka į rūšiavimo liniją, kurioje rankiniu būdu 

atskiriamas kartonas, plastikas, putplastis, mediena, metalas, betonas, plytos. 

Rūšiuotos atliekos surenkamos atskiruose boksuose. Kadangi atliekos gali būti apsivėlusios 

žemės-smėlio-betono dalelėmis, tai joms, krintant į boksus, dulka. Boksai įrengti gamybinėse patalpose. 

Tarša kietosiomis dalelėmis per ketverius atvirus vartus vertinta per 603, 604, 605 ir 606 t.š.  

Surinktos betono, plytų atliekos trupinamos trupintuvu dviem frakcijomis: 0-45 ir 0-0,80. 

Vidutinis trupintuvo našumas - 25 t/val. Trupinama gamybinio cecho viduje, tačiau į aplinkos orą per 

atvirus vartus neorganizuotai patenka kietosios dalelės (607 t.š.).  

Surūšiuotas kartonas, plastikas presuojamas, kipos iki išvežimo sandėliuojamos lauke. Šio 

proceso metu oro taršos nesusidaro.  
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Birių žaliavų sandėliavimo metus oro tarša kietosiomis dalelėmis vertinta per 608 t.š., o 

pakrovimo metu – per 609 t.š. Rūšiuotos atliekos krautuvais pakraunamos į 13-38 m3 tūrio konteinerius 

arba į 50-90m3 tūrio vilkikus.  

Buitinės patalpos šildomos elektriniais radiatoriais ir 10 kW galios malkine krosnele. Kuro 

degimo metu per 001 t.š. į aplinkos orą patenka kietosios dalelės, azoto oksidai, sietos dioksidas ir anglies 

monoksidas.  

Įmonėje veikia mobilus suvirinimo postas. Atliekamas įrangos remontas įvairiose gamybos 

vietose, remontuojami įrenginiai, konteineriai, transporto priemonių padargai. Virinama tiek viela, tiek 

elektrodais. Suvirinimo metu į aplinkos orą neorganizuotai per 610 t.š. patenka suvirinimo aerozolis - 

geležies, mangano, chromo junginiai, bei dujiniai teršalai – anglies monoksidas ir azoto oksidai.  

5 Lentelė. Pagal inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje pagaminta: 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1 Rūšiuotos atliekos t/metus 13514 

 iš jų:   

2 Rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos t/metus 500 

3 Rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišinys 

t/metus 4546 
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6 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys (esama padėtis) 

Taršos šaltiniai  

 

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje  

Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus  

 

Pavadinimas        
 

Nr. Koordinatės (X;Y)  

 

Aukštis, m Išmetimo 

angos 

matmenys, m 

Srauto 

greitis, m/s 

Temperatūra, 

°С 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

Buitinės krosnelės kaminas  001 581499, 6053040  4,5 0,125 3,88 181,3 0,027 1008 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas 

lauko aikštelėje  

601 581545, 6053071  

 

2 3,5*4,0 3 Aplinkos - 63,5 

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai)  

 

602 581537, 6053082; 

581537, 6053097; 

581557, 6053098; 

581555,  6053082  

2 3,5*4,0 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas 

(pirmi vartai)  

603 581492, 6053093  

 

2 3,5*4,1 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai)  

604 581491, 6053088  

 

2 3,5*4,2 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai)  

605 581490, 6053078  

 

2 3,5*4,3 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai)  

606 581489, 6053070  

 

2 3,5*4,4 1 Aplinkos - 2008 

Betono trupintuvas (penkti 

vartai)  

607 581508, 6053037  

 

2 3,5*4,5 1 Aplinkos - 182 

Birių žaliavų sandėliavimas 

lauko aikštelėje  

 

608 581584, 6053046; 

581575, 6053049; 

581575, 6053070; 

581581, 6053088; 

581598, 6053083; 

581590, 6053062  

2,5 660m2 3 Aplinkos - 8760 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus  

609 581572, 6053054  

 

4,5 0,5 3 Aplinkos - 60 

Suvirinimas  610 81543, 6053012  1 0,5 1 Aplinkos - 23 
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7 lentelė. Tarša į aplinkos orą (esama padėtis) 

Veiklos 

rūšies 

kodas  

Cecho ar kt. 

Pavadinimas arba Nr.  

Taršos šaltiniai Teršalai  Tarša  

Pavadinimas  Nr.  

 

Pavadinimas  

 

Kodas  

 

Vienkartinis dydis  Metinis, 

t/metus  Vnt. vidutinė  maksimali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

030103  

 

Buitinės patalpos  

 

Buitinės krosnelė kaminas  

 

001 Anglies monoksidas (A)  177 mg/Nm3  18280  24965  0,0576  

Azoto oksidai (A)  250 mg/Nm3  73,0 83 0,0007  

Sieros dioksidas (A)  1753 mg/Nm3  1,8 10,9 0,0002  

Kietosios dalelės (A)  6493 mg/Nm3  140,0 173,5 0,0127  

1202 Lauko aikštelė  

 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas lauko 

aikštelėje  

601  

 

Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,13806  

 

0,13806  

 

0,0316  

 

Nerūšiuotų atliekų 

priėmimo zona 

gamybiniame ceche  

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai)  

602 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00437  

 

0,00437  

 

0,0316  

 

Rūšiuotų atliekų zona 

(boksai)  

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas (pirmi 

vartai)  

603 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00055  

 

0,00055  

 

0,0039  

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai)  

604 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00055  

 

0,00055  

 

0,0039  

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai)  

605 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00055  

 

0,00055  

 

0,0039  

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai)  

606 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00055  

 

0,00055  

 

0,0039  

 

Gamybinės patalpos  Betono trupintuvas (penkti vartai)  607 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00833  

 

0,00833  

 

0,0055  

 

Lauko aikštelė  

 

Birių žaliavų sandėliavimas lauko 

aikštelėje  

608 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,03432  

 

0,03432  

 

1,0824  

 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus  

609 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,28021  

 

0,28021  

 

0,0606  

 

Visoje įmonės 

teritorijoje  

Suvirinimas  

 

610 Geležis ir jos junginiai  3113 g/s  0,00208  0,00208  0,0002  

Manganas, mangano oksidai 

ir kiti mangano junginiai  

3516 g/s  

 

0,00014  0,00016 0,00001  

Chromas šešiavalentis  2721 g/s  0,00001  0,00001  0,0000004  

Anglies monoksidas (C)  6069 g/s  0,00081  0,00081  0,00001  

Azoto oksidai (C)  6044 g/s  0,00019  0,00019  0,00001  

Viso: 1,2987 
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Planuojama 

Ateityje numatoma, kad įmonės priimamų atliekų kiekis padidės iki 1,5 karto ir bus: 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1 Statybinės griovimo atliekos t/metus 19725 

2 Popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, 

metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė 

t/metus 546 

 

Visos atliekų tvarkymo operacijos bus atliekamos tais pačiais turimais įrengimais, 

panaudojant tą pačią techniką, esamoje įmonės teritorijoje, aplinkos oro taršos šaltinių kiekis ir iš 

jų išmetami teršalai išliks nepakitę, kaip nustatyta suderintoje įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir 

iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje. Dėl padidėjusių veiklos apimčių, numatomas 

aplinkos oro taršos padidėjimas. Išplėstos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos skaičiavimas 

atliekamas analogiškai, kaip įmonės atliktoje ir suderintoje aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje. 

8 Lentelė. Padidėjus priimamam atliekų kiekiui bus pagaminta ši produkcija 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1 Rūšiuotos atliekos t/metus 20271 

 iš jų:   

2 Rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos t/metus 750 

3 Rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišinys 

t/metus 6819 

 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas 

Buitinė krosnelė (001 t.š.) 

Krosnelėje sukūrenamo kuro kiekis išliks nepakitęs – 0,8t medienos, aplinkos oro tarša išliks 

nepakitusi kaip nustatyta inventorizacijos ataskaitoje, skaičiavimai nekartojami. 

 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas lauko aikštelėje (601 t.š.)  

Dalis į įmonę atvežtų atliekų (20%) kaip iki šiol bus išpilama kiemo aikštelėje. Iš viso numatoma 

priimti 19725 t statybinių, griovimo atliekų, lauko aikštelėje išpilama apie 20% šio kiekio, t.y. 3945t. 

Išpylimo metu į aplinkos orą išsiskyrusių kietųjų dalelių kiekis skaičiuojamas pagal [10] literatūros 

skyriuje 2.A.5.c „Storage, handling and transport of mineral products“ pateiktus emisijos koeficientus. 3.4 

lentelėje pateikti emisijos koeficientai nuo neorganizuotų taršos šaltinių perkrovimo metu. Skaičiavimui 

naudojama formulė:  

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus  

čia:  

E- išmetamo teršalo kiekis, t/m. 

AR- iškraunamų produktų metinis kiekis, t 
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EF- emisijos koeficientas, EFKD = 12 g/t. 

EKD = 3945x 12 x 10-6 = 0,0473t/metus 

Atliekos atvežamos pagrinde konteineriais, kurių talpa nuo 8 iki 38 m3. T.y. vidutinė talpa 23 m3. 

Konteinerio išpylimas trunka apie 5 min. Vienas m3 atliekų vidutiniškai sveria apie 150 kg. Vadinasi, 

3945t sudarys 3945 t x 1 m3 : 0,150 m3 = 26300m3 atliekų, kurios bus iškrautos iš: 26300m3 : 23 m3 = 

1144 konteinerių. Tai sudaro  1144 kont. x 5 min = 5720 min arba  95,3 val./metus. Vienkartinis kietųjų 

dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą skaičiuojamas: 

0,0473 t x 106 / 5720 min. / 60s = 0,138g/s 

 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas ir tvarkymas priėmimo zonoje (602 t.š.)  

Didžioji dalis į įmonę atvežtų atliekų išpilama gamybiniame ceche, įvažiavus pro vartus. 

Atliekos išpiltos kiemo aikštelėje vėliau taip pat krautuvais pervežamos į gamybinį cechą. Ateityje iš viso 

numatoma priimti 19725t  statybinių, griovimo atliekų. Skaičiuojama analogiškai  601 t.š:   

EKD išpylimas = 19725  x 12 x 10-6 = 0,2367 t/metus  

Kadangi atliekos išpilamos gamybinio pastato viduje, tai į aplinkos orą patenka tik dalis kietųjų 

dalelių per atvirus vartus. Emisijos įvertinimui panaudota [11] metodikos informacija, kurioje įvertinamas 

emisijos sumažėjimas dėl perkrovimo vietos uždengimo. Kadangi krovos vieta uždara iš 3-jų pusių, 

teršalų emisijos skaičiavimui galima naudoti koeficientą 0,1. Kitaip sakant, nuo išsiskyrusių kietųjų 

dalelių  kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro kietųjų dalelių kiekio:  

E = EKD x 10%  = 0,2367 t x 10% = 0,02367 t/metus  

Kadangi  atliekos krautuvu kraunamos ant transporterio ir sijojamos besisukančiame būgne, tai 

perdirbimo metu išsiskiria dar toks pats kietųjų dalelių kiekis, kurio pagrindinė dalis nusėda gamybinėse 

patalpose, o 10% patenka per vartus į lauką. Metinė per priėmimo vartus patenkanti kietųjų dalelių tarša 

bus:  

EKD_išpylimas +EKD_pakovimas+sijojimas = 0,02367t/metus + 0,02367 t/metus =  0,04734 

t/metus. 

Proceso trukmė - 8 val. per dieną  ir 251 dienų, t.y. 2008 val./metus. Kietųjų dalelių kiekis, 

patenkantis į aplinkos orą per sekundę skaičiuojamas:  

0,04734 t x 106 / 2008 val. / 3600s = 0,00655 g/s 

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose, transportavimas (603-606 t.š.)  

Byrant rūšiuotoms atliekoms į boksus, bei vėliau jas kraunant krautuvu išvežimui gamybiniame 

pastate per atvirus ketverius vartus į aplinkos orą patenka kietosios dalelės. Numatoma priimti  19725t 

atliekų, tai per atvirus vartus į aplinkos orą pateks kiekis, įvertintas pagal [10] metodiką, 3.4. lentelės 

duomenis. Skaičiuojama analogiškai t.š. 602.  

EKD rūšiuotų byrėjimas ir išvežimas = 19725 x 12 x 10-6 = 0,2367 t/metus  

Nuo išsiskyrusių KD kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro kietųjų dalelių kiekio:  

E = EKD x 10% = 0,2367 t x 10% = 0,02367 t/metus.  

Per bet kuriuos vartus (603, 604, 605, 606 t.š.) į aplinkos orą pateks vienodas KD kiekis:  

Kiekvienam taršos šaltiniui tenka: EKD = 0,02367 t/metus /4 vnt. = 0,0059 t/metus  
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Rūšiavimo linija veiks 8 val. per dieną  ir 251 dienų, t.y. 2008 val./metus. Vienkartinis kietųjų  dalelių 

kiekis, patenkantis į aplinkos orą iš vieno taršos šaltinio skaičiuojamas:  

0,0059 t x 106 / 2008 val. / 3600s = 0,00082 g/s 

 

Betono trupintuvas (607 t.š) 

Numatoma surinkti 6819 t betono, čerpių, plytų mišinio, kuris bus sutrupintas žiaunine 25 t/val. 

našumo akmenskalde. Trupintuvas naudojamas gamybiniame pastate, tačiau dalis kietųjų dalelių į 

aplinkos orą patenka neorganizuotai per 607 t.š. Skaičiuojama analogiškai 602 t.š.  

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus  

čia: 

EKD- išmetamo teršalo kiekis, t/metus;  

AR- trupintų produktų metinis kiekis, t;  

EF- emisijos koeficientas, EFKD = 12 g/t 

 

EKD trupinant = 6819 x 12 x 10-6 = 0,0818t/metus  

Kadangi trupinama gamybinio pastato viduje, tai į aplinkos orą patenka tik dalis kietųjų dalelių 

per atvirus vartus. Emisijos įvertinimui pasiremta [11] metodikos informacija, kurioje įvertinamas 

emisijos sumažėjimas koeficientu K4 dėl to, kad krovos vieta uždara iš 3 pusių. Pagal šią metodiką K4 = 

0,1. Kitaip sakant nuo išsiskyrusių KD kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro kietųjų dalelių 

kiekio:  

E = EKD x 10% = 0,0818 t x 10% = 0,00818 t/metus.  

Proceso trukme:  6819 t : 25 t/val. = 273 val.  

Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą skaičiuojamas:  

0,00818 t x 106 / 273 val. / 3600s = 0,00833 g/s 

 

Birių žaliavų sandėliavimas lauko aikštelėje (608 t.š.) 

Įvairios atliekos  laikomos atviroje 0,36 ha aikštelėje, tačiau dulka nuo ploto, kuriame laikomos 

birios medžiagos, t.y. nuo betono, plytų skaldos, 0-4 cm atsijų. Šis plotas kaip iki šiol užims 0,066ha.  

Birių žaliavų  kiekis sudarys 7569t. Laikymo metu į aplinkos orą išsiskyrusių kietųjų dalelių kiekis 

skaičiuojamas pagal [10] literatūros skyriuje 2.A.5.c „Storage, handling and transport of mineral 

products“ 3.2 lentelėje pateiktus emisijos koeficientus. Skaičiavimui naudojama formulė:  

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus  

čia:   

E- išmetamo teršalo kiekis, t/metus; 

AR- visų atliekų laikymo aikštelės plotas, ha 

EF- emisijos koeficientas, EFKD = 16,4 t/ha/metus; 

EKD laikymas = 0,066 ha x 16,4 = 1,0824 t/metus 

Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą iš taršos šaltinio: 

1,0824 t x 106 / 365 d. / 24 val. / 3600s = 0,03432 g/s 
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Birių žaliavų pakrovimas į konteinerius ir vilkikus (609 t.š) 

Numatoma surinkta 6819 t betono, čerpių, plytų trupintos žaliavos bei 750 t rotacinio būgno 

atsijų.    Viso birių žaliavų  - 7569 t. Skaičiuojama analogiškai t.š. 602.   

EKD pakrovimas = 7569 x 12 x 10-6 = 0,0908 t/metus  

Žaliavos pakraunamos išvežimui į 13-38 m3 didžiatūrius konteinerius ir į 50-90 m3 vilkikus. 

Vidutinė konteinerio talpa 25,5 m3, vilkiko – 70 m3. Trupinto betono 1m3 sveria apie 1,2 t. Tai 6819 t 

sudarys 5683m3. Rotaciniame sijotuve gautų atsijų 1m3 sveria apie 0,7 t. Tai 750 t sudarys 1072m3. 

Bendras birių žaliavų tūris: 5683m3 + 1072m3 = 6755m3  

2,5m3  (kaušas) produkto pakraunamas per 2 minutes, vadinasi per metus  gauto produkto 

pakrovimas truks 5403min arba 90 val./metus.  

Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą iš taršos šaltinio: 0,0908 t x 106 / 

90 val. / 3600s = 0,28021 g/s  

 

Suvirinimas (610 t.š.)  

Ateityje kaip iki šiol suvirinimui bus sunaudojama 18kg suvirinimo vielos, iki 5kg elektrodų, 

todėl aplinkos oro tarša iš suvirinimo išliks nepakitusi kaip nustatyta inventorizacijos ataskaitoje, 

skaičiavimai nekartojami.  
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9 Lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys (planuojami) 

Taršos šaltiniai  

 

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje  

Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./metus  

 

Pavadinimas        
 

Nr. Koordinatės (X;Y)  

 

Aukštis, m Išmetimo 

angos 

matmenys, m 

Srauto 

greitis, m/s 

Temperatūra, 

°С 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

Buitinės krosnelės kaminas  001 581499, 6053040  4,5 0,125 3,88 181,3 0,027 1008 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas 

lauko aikštelėje  

601 581538, 6053085  

 

2 3,5*4,0 3 Aplinkos - 95,3 

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai)  

 

602 681526, 6053105  2 3,5*4,0 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas 

(pirmi vartai)  

603 581492, 6053093  

 

2 3,5*4,1 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai)  

604 581491, 6053088  

 

2 3,5*4,2 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai)  

605 581490, 6053078  

 

2 3,5*4,3 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai)  

606 581489, 6053070  

 

2 3,5*4,4 1 Aplinkos - 2008 

Betono trupintuvas (penkti 

vartai)  

607 581508, 6053037  

 

2 3,5*4,5 1 Aplinkos - 273 

Birių žaliavų sandėliavimas 

lauko aikštelėje  

 

608 581561, 6053102 

581581, 6053102 

581580, 6053087 

581576, 6053072 

581561, 6053074 

581590, 6053085 

581595, 6053072 

581589, 6053073 

581590, 6053079 

2,5 660m2 3 Aplinkos - 8760 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus  

609 581575, 6053098 

 

4,5 0,5 3 Aplinkos - 90 

Suvirinimas  610 581543, 6053012  1 0,5 1 Aplinkos - 23 
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10 lentelė. Tarša į aplinkos orą (planuojama) 

Veiklos 

rūšies 

kodas  

Cecho ar kt. 

Pavadinimas arba Nr.  

Taršos šaltiniai Teršalai  Tarša  

Pavadinimas  Nr.  

 

Pavadinimas  

 

Kodas  

 

Vienkartinis dydis  Metinis, 

t/metus  Vnt. vidutinė  maksimali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

030103  

 

Buitinės patalpos  

 

Buitinės krosnelė kaminas  

 

001 Anglies monoksidas (A)  177 mg/Nm3  18280  24965  0,0576  

Azoto oksidai (A)  250 mg/Nm3  73,0 83 0,0007  

Sieros dioksidas (A)  1753 mg/Nm3  1,8 10,9 0,0002  

Kietosios dalelės (A)  6493 mg/Nm3  140,0 173,5 0,0127  

1202 Lauko aikštelė  

 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas lauko 

aikštelėje  

601  

 

Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,13806  

 

0,13806  

 

0,0473 

 

Nerūšiuotų atliekų 

priėmimo zona 

gamybiniame ceche  

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai)  

602 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00655  

 

0,00655 

 

0,04734   

 

Rūšiuotų atliekų zona 

(boksai)  

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas (pirmi 

vartai)  

603 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00082  

 

0,00082 

 

0,0059 

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai)  

604 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00082  

 

0,00082 

 

0,0059 

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai)  

605 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00082  

 

0,00082 

 

0,0059 

 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai)  

606 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00082  

 

0,00082 

 

0,0059 

 

Gamybinės patalpos  Betono trupintuvas (penkti vartai)  607 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,00833  

 

0,00833  

 

0,0082  

Lauko aikštelė  

 

Birių žaliavų sandėliavimas lauko 

aikštelėje  

608 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,03432  

 

0,03432  

 

1,0824  

 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus  

609 Kietosios dalelės (C)  

 

4281  

 

g/s  

 

0,28021  

 

0,28021  

 

0,0908 

 

Visoje įmonės 

teritorijoje  

Suvirinimas  

 

610 Geležis ir jos junginiai  3113 g/s  0,00208  0,00208  0,0002  

Manganas, mangano oksidai 

ir kiti mangano junginiai  

3516 g/s  

 

0,00014  0,00016 0,00001  

Chromas šešiavalentis  2721 g/s  0,00001  0,00001  0,0000004  

Anglies monoksidas (C)  6069 g/s  0,00081  0,00081  0,00001  

Azoto oksidai (C)  6044 g/s  0,00019  0,00019  0,00001  

Viso: 1,3711 
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18 pav. Aplinkos oro taršos šaltinių schema 

 

Mobilūs taršos šaltiniai. Lengvieji automobiliai ir sunkiasvoris transportas 

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama lengvųjų automobilių 

stovėjimo aikštelė, lengvųjų automobilių ir sunkiasvorio transporto privažiavimai, teritorijoje 

manevruojanti technika (krautuvai, ekskavatorius).  

Numatoma, kad į įmonės teritoriją lengvųjų automobilių srautas sieks apie 50 aut. ir 27 

vnt. sunkiojo transporto atvežančių ir išvežančių atliekas per darbo dieną. Aplinkos oro taršos 

skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą 

išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-

378 redakcija). 1.A.3.b Road transport. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą 

apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines 

kuro sąnaudas.  

Įmonės teritorijoje manevruojanti krovos technika per metus sudegins apie 10,8t 

dyzelinio kuro (0,043 t/d.d.).  Krovos technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas 

pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019  (įrašyta į aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų 

kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.g.vii Non-road mobile 

sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 
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skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro 

sąnaudas. 

Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

E = ( KSval. x EFi )/t, g/s; 

Kur: KSval – atitinkamų transporto priemonių kuro sąnaudos, kg/d; 

EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;  

t - darbo laikas, s (lengvųjų automobilių, sunkvežimių manevravimo 9val/d.d., krovos 

technikos 8val/d.d.); 

KSval = (Lsum x KSvid; )/1000, kg/d; 

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 

KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal 

metodikos duomenis); 

11 lentelė. Pradiniai duomenys 

Transporto 

paskirtis 

Transporto 

priemonių 

skaičius per 

d.d., vnt. 

Kuro tipas Transporto 

priemonių  

skaičius 

pagal kuro 

tipą 

Vienos 

transporto  

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, 

km 

Visų 

transporto  

priemonių 

nuvažiuotas 

atstumas Lsum, 

km 

Vidutinės 

kuro 

sanaudos 

KSvid, 

g/km 

Kuro sąnau-

dos, kg/d 

KSval  

Transporto srautai 

Lengvieji 

automobiliai 

50  Dyzelis 34 0,48 16,32 60 0,979 
Benzinas 12 0,48 5,76 70 0,403 
LPG 4 0,48 1,92 57,5 0,11 

Sunkvežimiai 27 Dyzelis 27 0,6 16,2 240 3,888 

 

12 lentelė. Momentinė automobilių, krovos technikos aplinkos oro tarša 

Auto-
mo- 
bilių  
tipas 

Kuro 
tipas 

Kuro 
sąnau- 
dos, 
kg/d 

CO LOJ NOx KD 
EFi,  
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/ d g/s EFi , 
g/kg 

g/ d g/s EFi , 
g/kg 

g/ d g/s 

Esami srautai 

Leng- 
vieji  

Dyzelis 0,979 2,05 2,007  0,41 0,401  11,2 10,96

5 

 0,8 0,783  

Benzinas 0,403 49 19,74

7 

 5,55 2,237  4,48 1,805  0,0

2 

0,008  

LPG 0,11 38,7 4,257  6,1 0,671  4,18 0,46  0 0  

viso: 0,0008 viso: 0,00010 viso: 0,0004

1 

viso: 2,4E-05 

Sunkv
e-

žimiai 

Dyzelis 3,888 5,73 22,3 0,00069 1,33 5,171 0,00016 28,3

4 

110,1

9 

0,00340 0,6

1 

2,372 7,3E-05 

Krautu
vas 

Dyzelis 43 10,77

4 

463,2

8 

0,01609 3,377 145,21 0,00504 32,62

9 

1403,0

5 

0,04872 2,10

4 

90,47 3,1E-03 

 

Teršalų ribinės vertės aplinkos ore 

Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas šiuo metu galiojantis Aplinkos ministro ir 

sveikatos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas 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 
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patvirtinimo“ bei „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 

benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“, patvirtintos 

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 

591/640. 

13  Lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės 

 Teršalo pavadinimas Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. 

įsakymą Nr. 591/640 

Periodas Ribinė vertė 

Anglies monoksidas 8 valandų 10mg/m3 

Azoto oksidai 1valandos 200ug/m3 

Kalendorinių metų 40ug/m3 

Kietos dalelės KD10 24 valandų 50 ug/m3 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 

Kietos dalelės KD2,5 Kalendorinių metų 20 ug/m3 

Sieros dioksidas 1valandos 350 ug/m3 

24 valandų 125 ug/m3 
 Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų  

2000 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 471/582 

Chromo junginiai 
Pusės valandos 0,0015 mg/m3 

Paros 0,0015 mg/m3 

Geležis ir jos junginiai Paros 0,04 mg/m3 

LOJ Pusės valandos 5,0 mg/m3 

Paros 1,5 mg/m3 

Mangano oksidai 
Pusės valandos 0,01mg/m3 

Paros 0,001 mg/m3 

 

Aplinkos oro  užterštumo prognozė 

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. LR 

aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijose“ Aermod modelis yra rekomenduojamas ūkio subjektų 

poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti. Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių 

metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro 

drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 

skaičiavimams reikalingi parametrai. Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos pateikti 5 metų (2014-2018m, interpoliuojant papildyti kasvalandiniais duomenimis) 

Vilniaus hidrometeorologijos stoties meteorologiniai duomenys (pridedama įsigijimą 

patvirtinanti pažyma). 

Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem variantais: 

1 variantas – prekybos paskirties pastato taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaida 

neįvertinant foninio užterštumo; 

2 variantas – prekybos paskirties pastato išmetamų teršalų sklaida įvertinant foninį 

užterštumą. Foninis aplinkos oro užterštumo įvertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis 

„Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijomis“. Foninės aplinkos oro taršos įvertinimui pagal minėtų 

rekomendacijų 3.3 punktą, naudojami  modeliavimo būdu nustatyti vietovės aplinkos oro 
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užterštumo duomenys (šaltinis – aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt , 2019m. duomenys): 

CO – 0,28mg/m3, NO2 – 15,0µg/m3, KD10 – 27,0µg/m3, KD2,5 – 16,0µg/m3, SO2 – 4,1µg/m3, 

LOJ – 0,061mg/m3. 

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamentas 2020 11 06 

raštu (30.3)-A4E-10001 duomenų apie gretutinių šaltinių aplinkos oro taršą,  apie planuojamos 

ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV 

galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) 

apskaičiuotą aplinkos oro taršą, nepateikė (raštas pridedamas). 

Duomenys priimti skaičiavimams:  

• Stačiakampio, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida 

atmosferoje, koordinatės X (6051040, 6055040) Y (579499, 583499), centro 

koordinatės (6053040, 581499).  

• Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus, kaip taršos šaltiniai vertinamos lengvųjų 

automobilių parkavimo aikštelės ir privažiavimai, taip pat krovininių 

automobilių privažiavimai, krautuvo manevravimo ir mobilaus trupintuvo darbo 

zonos. Atliekant sklaidos modeliavimą įvertinamas automobilių manevravimo 

aikštelėje laikas paroje: lengvieji automobiliai, sunkvežimiai – 9val/d.d., krovos 

technika – 8val/d.d.;  

• Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008m. gruodžio 9 d. 

įsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis“, 

atliekant chromo junginių, LOJ, mangano oksidų koncentracijos skaičiavimą, 

skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su 

pusės valandos ribine verte (5.12 punktas).  

• Atliekant kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 sklaidos skaičiavimą vadovaujamasi 

„Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui įvertinti rekomendacijų„ 8 punkto nuostatomis, kad KD10 sudaro 

70% suminio kietųjų dalelių kiekio, o KD2,5 sudaro 50% kietųjų dalelių KD10 

kiekio. Vadovaujantis naudotos skaičiavimo metodikos Emep Corinair 2.A.5.c 

„Storage, handling and transport of mineral products“ 3.2 ir 3.4 lentelių 

duomenimis, atliekant taršos šaltinių 601-609 kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 

sklaidos skaičiavimą priimta, kad KD10 sudaro 50% suminio kietųjų dalelių 

kiekio, o KD2,5 sudaro 5% suminio kietųjų dalelių kiekio. 

• Sklaidos skaičiavimai atliekami 2.0km spinduliu, žingsnis 100m. Receptorių 

aukštis – 1,6m nuo žemės paviršiaus (vidutinis žmogaus nosies aukštis). 

Vietovės reljefo įvertinimui naudojami programoje „Aermod“ įdiegtos 

paviršiaus duomenų bazės STRM3 duomenys. Teršalų sklaidos žemėlapiai 

pateikiami valstybinėje LKS94 koordinačių sistemoje. Meteorologinių duomenų 

apdorojimui panaudotas koeficientas „Urban“, meteorologiniai duomenys 

pritaikyti urbanizuotai teritorijai. 
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14 Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 

Nr. 

Teršalo  

pavadinimas, vidurkio periodas 

Ribinė 

vertė 

Max pažeminė 

koncentracija 

Numatoma max. koncentracija 

ant įmonės teritorijos  ribos 

Absoliutiniai

s vienetais 

Ribinės 

vertės  

dalimis 

Absoliutiniais 

vienetais 

Ribinės 

vertės  

dalimis 

1variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,675 <0,1  0,67 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

2. NO2 1valandos 200 ug/m3 29,13 0,15 28,00 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,15 

Kalendorinių metų 40ug/m3 2,388 <0,1 2,30 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

3. Kietos dalelės 

KD10 

24 valandų 50 ug/m3 7,928 0,16 6,89 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,16 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 4,021 0,1 3,81 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,1 

4. Kietos dalelės 

KD2,5 

Kalendorinių metų 20 ug/m3 0,980 <0,1 0,90 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

5. Sieros dioksidas 1valandos 350ug/m3 0,285 <0,1 0,028 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

24 valandų 125ug/m3 0,098 <0,1 0,084 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

6. 

Chromo 

junginiai 

Pusės valandos 0,0015mg/m
3 

6,7*10-7 <0,1 5,2*10-7 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Paros 0,0015mg/m
3 

0,0 <0,1 0,0 <0,1 

7. Geležis ir jos 

junginiai 

Para 0,04 mg/m3 4,9*10-4 <0,1 3,9*10-4 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

8. LOJ Pusės valandos 5,0mg/m3 0,002 <0,1 0,002 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Paros 1,5mg/m3 0,002 <0,1 0,002 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

9. 

Mangano 

oksidai 

Pusės valandos 0,01 mg/m3 1,1*10-5 <0,1 8,3*10-6 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Para 0,001mg/m3 4,0*10-5 <0,1 2,8*10-5 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

2 variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,955 0,1 0,95  (rytinė 

teritorijos riba) 

0,1 

2. NO2 1valandos 200 ug/m3 44,13 0,22 43,1 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,22 

Kalendorinių 

metų 

40ug/m3 17,39 0,43 17,3 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,43 

3. Kietos dalelės 

KD10 

24 valandų 50 ug/m3 34,93 0,70 34,3 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,70 

Kalendorinių 

metų 

40 ug/m3 31,02 0,78 30,8 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,78 

4. Kietos dalelės 

KD2,5 

Kalendorinių 

metų 

20 ug/m3 16,98 0,85 16,9 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

0,85 

5. Sieros 

dioksidas 

1valandos 350ug/m3 4,385 <0,1 4,38 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

24 valandų 125ug/m3 4,198 <0,1 4,18  (rytinė 

teritorijos riba) 
<0,1 

6. LOJ Pusės valandos 5,0mg/m3 0,063 <0,1 0,063 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Paros 1,5mg/m3 0,063 <0,1  0,063 (šiaurinė 

teritorijos riba) 

<0,1 
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Išvada.  Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo (1variantas), 

kad įmonės išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nustatytų ribinių verčių neviršys. Modeliavimo kartu įvertinus 

įmonės ir foninę aplinkos oro taršą rezultatai rodo (2variantas), kad aplinkos oro teršalų 

koncentracijos aplinkos ore tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nustatytų 

ribinių verčių taip pat neviršys. Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos 

ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas 

(aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pridedami). Gauti modeliavimo rezultatai 

rodo, kad įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumui turės minimalią įtaką – daugumos 

įmonės veiklos metu išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. 

Pažymėtina, kad esama įmonės aplinkos oro tarša jau įvertinta atliekant foninės aplinkos 

oro taršos modeliavimą, todėl galima teigti, kad faktinės aplinkos oro teršalų koncentracijos 

aplinkos ore bus mažesnės. 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma 

vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, 

kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs 

organizuoti ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir 

išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės 

meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami 

duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore 

skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos 

skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. 

t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, naudotos 

cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos skaičiavimo 

rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių 

kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės 

apsaugos zonų riboms, skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, 

žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, 

taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir 

mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir galimas poveikis 

visuomenės sveikatai; 

Kvapai. Vykdant atliekų tvarkymą, kvapą turinčios medžiagos nebus naudojamos, 

kvapų emisijų į aplinkos orą nebus. Patalpų šildymui naudojamoje krosnelėje deginant medieną, 

į aplinką išsiskiria kvapą turintys azoto dioksidas ir sieros dioksidas. Teritorijoje manevruojant 

transporto priemonėms ir krovos technikai, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto 

dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša. Vadovaujantis HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 2 punktu, kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš 

ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems 

kvapams vertinti, todėl galima tarša kvapais iš mobilios taršos nėra vertinama. 

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

medžiagų [HN 121:20104]. 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). 

 
4 Lietuvos higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 
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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. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos 

koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 

olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 

nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė 

prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3). 

Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis 

„Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 2012 m.). Kvapo emisijos 

suskaičiuotos įvertinant medžiagų koncentraciją ir kvapo slenksčio vertę, pagal šiuos duomenis 

apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama kvapo emisija. Skaičiuota pagal formulę3: 

D = C / T 

čia: D – medžiagos kvapo koncentracija , OUE/s; 

C  – medžiagos koncentracija, mg/m3 (aplinkos oro taršos skaičiavimo duomenys); 

T – medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3 

Apskaičiavus kvapo koncentraciją ir žinant šalinamo oro debitą, apskaičiuojama kvapo 

emisija pagal formulę: 

M = D x v, OUE/s 

čia: v – tūrio debitas, m3/s; 

15 lentelė. Kvapų emisijų skaičiavimas 

Taršos šaltiniai  

Koncentra- 

cija 

mg/m3 

Kvapo 

slenks- 

čio vertė 

T, 

mg/m3 

Kvapo 

koncen 

tracija, D 

, OUE/m3 

Debitas, 

m3/s 

Kvapo  

emisija,  

OUE/s 

Kvapo  

emisija,  

OUE/s 

šaltiniui 
pavadinimas Nr. 

Medžiagos 

pavadinimas 

Kaminas 001 
NO2 49,8 0,3565 139,9 0,045 6,29 6,45 

SO2 6,54 1,8852 3,47 0,045 0,16 

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, 

AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų 

sklaidai aplinkoje modeliuoti. Atliekant kvapo modeliavimą  programa „AERMOD View” 

taikomi tie patys parametrai kaip ir atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą, 

modeliavimas atliktas 1,6m aukštyje nuo žemės paviršiaus (aukštis priimtas lygus vidutiniam 

žmogaus nosies aukščiui). 

16 Lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Tarša 
Ribinė vertė 

OUE/ m3 

Apskaičiuota ūkinės veiklos 

skleidžiamo kvapo 

koncentracija aplinkos ore 

Apskaičiuota ūkinės veiklos skleidžiamo kvapo 

koncentracija aplinkos ore ant sklypo ribos  

OUE/m3 
ribinės vertės 

dalimis 
OUE/m3 

ribinės vertės 

dalimis 

Kvapai 8 0,002 <0,1 
0,002 

(šiaurinė teritorijos riba) 
<0,1 

 
5 „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.) 
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Išvada.  Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija 

aplinkos ore gali siekti 0,002OUE/m3 (kvapų sklaidos žemėlapis pridedamas). 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, todėl taršos kvapais prevencijos priemonės nėra reikalingos 

ir nėra numatomos. 

5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti 

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių 

(stacionarių ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie 

skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / 

sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai):  

 

Fizikinės taršos, galinčios turėti neigiamą poveikį aplinkai (vibracija, šviesa, šiluma, 

jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ūkinės veiklos vykdymo 

metu nebus. Tačiau įvertintas galimas triukšmo poveikis nuo stacionarių ir mobilių taršos 

šaltinių. 

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo emisijos duomenys, 

pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių 

triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo 

pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų 

oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai stacionarių triukšmo 

šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių 

spinduliuojamą triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal 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“, 19.1–

19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų 

ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui 

apskaičiuoti; 

5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių 

spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi 

su įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir judėjimo sąlygos; pateikiami 

įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas; 

Pradiniai duomenys 

Visa analizuojama teritorija vertinama kaip stacionarus triukšmo šaltinis ir taikomos 

griežtesnės HN 33:2011 reikalavimai, tuo tarpu lengvojo ir sunkiojo autotransporto (LA ir SA) 

privažiavimo keliai iki veiklos teritorijos taikomos ribinės vertės, kurios nurodytos dėl transporto 

infrastruktūros sukeliamo triukšmo. 

Pagrindiniai su veikla susiję triukšmo šaltiniai yra sumontuoti/patalpinti gamybiniuose 

pastatuose t.y. rotacinis būgnas, atliekų presas, statybinių atliekų trupintuvas. Pastarasis 

įrenginys (trupintuvas) naudojamas epizodiškai ir įvertintas remiantis užsienio literatūrą, kadangi 

teritorijoje jo nėra, atvežamas tik esant poreikiui. Likusių įrenginių keliamas triukšmas įvertintas 

natūriniais matavimais. Remiantis matavimais, maksimalus triukšmo lygis prie šių įrenginių 

siekia 82-83 dB(A). Protokolai pateikti triukšmo dalies priede. Įrenginių keliamą triukšmą 

slopina pastatų išorinės sienos bei langai. Sienos sudarytos iš silikatinių plytų, kurių garso 
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izoliavimo rodiklis siekia 40 dB(A)6, tuo tarpu langai sudaryti iš viengubo stiklo, o garso 

izoliavimo rodiklis siekia 17 dB(A), vietomis stiklai praverti, todėl garso izoliacija sumažėja iki 

10-15 dB(A) (vidutiniškai 13 dB(A)). 

Pastatų išorėje (lauko teritorijoje) triukšmą kelia: 

• SA srautas, manevravimas (vežantys atliekas bei išvežantys 

išrūšiuotas/perdirbtos atliekas); 

• Atliekų išvertimas iš SA; 

• Atliekų pakrovimas į SA krautuvu; 

• Krautuvų manevravimas teritorijoje transportuojantys atliekas, 

sandėliavimas; 

• LA srautas, manevravimas automobilių stovėjimo aikštelėse; 

Aukščiau išvardintų procesų triukšmas įvertintas natūriniais triukšmo matavimais. 

Remiantis matavimais, maksimalus triukšmo lygis  priklausomai nuo proceso  svyruoja nuo 81 

iki 99 dB(A). Protokolai pateikti triukšmo dalies priede 

Šiuo metu ir ateityje įmonės veikla vykdoma darbo dienomis darbo valandomis nuo 8 

iki 17 val. Triukšmo šaltinių vietos įmonės teritorijoje pateiktos žemiau.  

 
19 pav. Situacijos planas. Analizuojami triukšmo šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje 

 
6 DĖL DOKUMENTO „APLINKOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO, ĮDIEGIMO IR PRIEŽIŪROS 

REKOMENDACIJOS. KELIŲ EISMO TRIUKŠMO MAŽINIMAS APR-T 10“ PATVIRTINIMO 2010 m. 

balandžio 1 d. Nr. V-88 Vilnius. 
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17 Lentelė. triukšmo lygis pastatuose 

Triukšmo 

lygis pastatų 

patalpose 

Triukšmo šaltinio vieta ir 

apibūdinimas s 

Triukšmo lygio 

įvertinimo būdas 

Maksimalus 

triukšmo lygis 

patalpose 

Sienų, stogo 

min. Rw 

Langų Rw 

Darbo laikas 

nuo-iki val./ 
PASTABA 

Gamybinis pastatas 

Patalpa Nr. 1 

Krovos darbai ir rotacinio 

būgno darbas 

Natūriniai matavimai 83 dB(A) Sienų, stogo 

40 dB 

Langų 13 dB 
8-17 val.  Vartai būna praverti.. Modeliavime į tai  atsižvelgta. 

Gamybinis pastatas 

Patalpa Nr. 2 

Krovos darbai krautuvu 

Natūriniai matavimai 91 dB(A) Sienų, stogo 

40 dB 8-17 val.  Boksų rytinė fasado dalis atvira. Modeliavime į tai  atsižvelgta. 

Gamybinis pastatas 

Patalpa Nr. 3 

Atrūšiuotų atliekų 

presavimas 

Natūriniai matavimai 82 dB(A) Sienų, stogo 

40 dB 

Langų 13 dB 
8-17 val.. Vartai būna praverti, Modeliavime į tai  atsižvelgta. 

Gamybinis pastatas 

Patalpa Nr. 4 

Atrūšiuotų statybinių 

atliekų trupinimas 

Remiantis užsienio 

literatūra 

Noise NavigatorTM 

Sound Level Database 

with Over 1700 

Measurement Values. 

96 dB(A) Sienų, stogo 

40 dB 

Langų 13 dB 
8-17 val. 

Trupinimas vykdomas 35 d.d. per metus arba 273 val. 

Modeliavimo metu priimta, kad trupinimas vyksta kiekvieną 

darbo dieną. 

18 Lentelė. triukšmo lygiai įmonės teritorijoje  

Triukšmo 

šaltiniai lauko 

teritorijoje 

Triukšmo šaltinio vieta ir apibūdinimas  

Triukšmo 

šaltinių 

skaičius/int

ensyvumas 

Triukšmo lygio įvertinimo 

būdas 

Spinduliuojam

as triukšmo 

lygis dB(A) 

Darbo laikas PASTABA 

Krovos, sandėliavimo darbai krautuvais, 

teritorijoje ir lauko aikštelėse 

3 vnt. Natūriniai matavimai 91 8-17 val. Krautuvai manevruoja po visą teritoriją žr. 

situacijos plane 

Sunkiojo transporto (SA) srautas atvežantys 

atliekas 

24 aut. Triukšmo lygį įvertina 

automatiškai programinė 

įranga CadnaA 

- 8-17 val. - 

Atliekų išvertimas iš SA 

- Natūriniai matavimai 99 8-17 val. 20 proc. žaliava išpilama lauko aikštelėje  

80 proc. gamybiniame pastate, patalpoje Nr. 1.  

Išvertinimų kartų skaičius sutampa su SA 
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Triukšmo 

šaltiniai lauko 

teritorijoje 

Triukšmo šaltinio vieta ir apibūdinimas  

Triukšmo 

šaltinių 

skaičius/int

ensyvumas 

Triukšmo lygio įvertinimo 

būdas 

Spinduliuojam

as triukšmo 

lygis dB(A) 

Darbo laikas PASTABA 

atvežančių atliekas kiekiu 

Sunkiojo transporto (SA) srautas išvežantys 

atliekas 

3 aut. Triukšmo lygį įvertina 

automatiškai programinė 

įranga CadnaA 

- 8-17 val. - 

Atliekų pakrovimas į SA - Natūriniai matavimai 81 8-17 val. - 

SA manevravimas (akceleracija) 

- Remiantis užsienio literatūra 

Noise NavigatorTM Sound 

Level Database with Over 

1700 Measurement Values. 

84-114 8-17 val.  Akceleracijos metu garso lygis siekia 114 

dB(A). Modeliavimo būdu į tai atsižvelgta.  

LA srautas 

(darbuotojai, svečiai, lankytojai) 

50 aut. Triukšmo lygį įvertina 

automatiškai programinė 

įranga CadnaA 

- 8-17 val. - 

LA manevravimas stovėjimo aikštelėse 

(aikštelių vietų skaičius) 

7 vnt. Triukšmo lygį įvertina 

automatiškai programinė 

įranga CadnaA 

- 8-17 val. - 
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• Foniniai triukšmo šaltiniai 

Foninį triukšmą sukuria transporto (kelių, geležinkelio ir oro uosto) infrastruktūros 

keliamas triukšmas. Foninio triukšmo lygiai identifikuoti remiantis Vilniaus miesto strateginiais 

triukšmo kartografavimo žemėlapiais. Remiantis šiais žemėlapiais identifikuoti atskirų transporto 

rūšių sukeliami triukšmo lygiai prie artimiausių gyvenamųjų pastatų ar jų aplinkų, nagrinėjamos 

teritorijos atžvilgiu bei apskaičiuoti šių triukšmo šaltinių suminiai triukšmo lygiai pagal formulę: 

 

Kadangi ūkinė veikla vykdoma tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. akustinė situacija 

nagrinėjama tik dienos periodui. 

19 Lentelė. Skirtingų transporto rūšių sukeliamų triukšmo, triukšmo lygiai prie artimiausių 

gyvenamųjų pastatų/aplinkų nagrinėjamos teritorijos atžvilgiu bei apskaičiuoti suminiai 

triukšmo lygiai 

Namo adresas Autotransporto Geležinkelio Oro uosto Suminis 

Vaikų g. 13 47 42 52 53,5 

Vaikų g. 14 62 42 52 62,5 

Vaikų g. 12 57 37 52 58,2 

Vaikų g. 10 62 37 52 62,4 

Vaikų g. 7 52 42 52 55,2 

Pranciškaus Žvirkos g. 6 57 47 52 58,5 

Pranciškaus Žvirkos g. 3 57 42 52 58,3 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 65 dB(A) 

 

• Aplinka pagal HN 33:2011 

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatų žemės sklypai ribojasi su ūkinės veiklos 

sklypo riba, pietinėje teritorijos dalyje adresais Vaikų g. 7, Pranciškaus Žvirkos g. 3, 6. Šiaurės ir 

vakarų kryptimi ~37 m ir didesniu atstumu stovi daugiabučiai gyvenamieji pastatai. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“ 2021 m. 

  55 

 

20 pav. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai, aplinkos 

Triukšmo modeliavimo scenarijus ir priimtos sąlygos 

• Atliktas modeliavimas nuo visų analizuojamoje teritorijoje esančių triukšmo šaltinių 

(transportas, krova, veikla pastatuose ir t.t.) ir apskaičiuoti triukšmo lygiai prie 

artimiausių gyvenamųjų pastatų sienų/aplinkų, nagrinėjamos teritorijos atžvilgiu; 

• Atliktas modeliavimas nuo ūkinės veiklos transporto privažiavimo kelyje ir apskaičiuoti 

triukšmo lygiai prie artimiausių gyvenamųjų pastatų sienų/aplinkų, nagrinėjamos 

teritorijos atžvilgiu; 

• Atliktas ūkinės veiklos ir foninio triukšmo (transporto infrastruktūra) suminiai triukšmo 

lygio apskaičiavimai. 

• Analizuojamas tik dienos periodas, kadangi kitais paros periodais, ūkinė veikla 

nevykdoma. 

Triukšmo modeliavimo rezultatai 

• Nuo ūkinės veiklos teritorijos (visi triukšmo šaltiniai: transportas, krova, veikla pastatuose ir t.t.) 

stacionarus triukšmo šaltinis 

Visa ūkinės veiklos teritorija ir joje esantys triukšmo šaltiniai (transportas, aikštelės, 

krova, pastatuose vykdoma veikla ir t.t.) traktuojama kaip stacionarus triukšmo šaltinis. Atlikti 

triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog šiuo metu fiksuojami viršijimai prie daugiabučio adresu 

Vaikų g. 13. Viršijimai fiksuojami viršutiniuose pastato aukštuose, viršijimų dydis siekia iki 2 

dB(A).  
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20 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai nuo vykdomos ūkinės veiklos 

Namo/aplinkos adresas Skaičiavimo vieta Skaičiavimo aukštis m  Nuo ūkinės veiklos teritorijos (transportas, 

krova, veikla pastatuose ir t.t.) 

Ldiena (dBA)  

Vaikų g. 13  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  46.5  

4.50  54.3  

7.50  56.6  

10.50  56.7  

13.50  56.8  

16.50  57.0  

Vaikų g. 12  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  31.1  

4.50  33.2  

7.50  36.4  

10.50  41.0  

13.50  44.3  

16.50  45.5  

Vaikų g. 10  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  36.1  

4.50  41.7  

7.50  44.4  

10.50  47.5  

13.50  48.2  

16.50  48.8  

Vaikų g. 7  Sklypo riba 1.50 45.0  

Pranciškaus Žvirkos g. 6 Sklypo riba 1.50  44.5  

Pranciškaus Žvirkos g. 3 Sklypo riba 1.50  49.3  

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 55 dB(A) 

Triukšmo sklaidos žemėlapis pateiktas priede. 

• Nuo ūkinės veiklos transporto privažiavimo keliuose be fono (transporto infrastruktūros triukšmas) 

bei kartu su foniniu triukšmu, suminis triukšmo poveikis (transporto infrastruktūros triukšmas) 

Atlikti nuo ūkinės veiklos transporto privažiavimo kelyje sukeliamo triukšmo lygio 

skaičiavimai parodė, kad tiek be foninio tiek kartu su foniniu triukšmu viršijimų nėra ir atitinka 

HN 33:2011 reikalavimus. Skaičiavimais nustatyta, kad suminis poveikis dėl ūkinės veiklos 

transporto įtakos turi gyvenamosioms aplinkoms adresais Pranciškaus Žvirkos g. 3 ir 6, tačiau 

aplinkoje dominuoja foninis triukšmas. Likusiems gyvenamiesiems pastatams ūkinės veiklos 

sukeliamas triukšmas įtakos suminiams triukšmams neturi ir aplinkoje dominuoja foninis 

triukšmas. 

21 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai nuo ūkinės veiklos transporto sukeliamo triukšmo be ir 

kartu su foniniu triukšmu 

Namo/aplinkos adresas Skaičiavimo vieta Skaičiavimo 

aukštis m  

Be fono Su fonu 

Ldiena (dBA)  Ldiena (dBA) 

Vaikų g. 13  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  17.9  53,5 

4.50  21.1  

7.50  26.4  

10.50  29.2  

13.50  30.5  

16.50  33.6  

Vaikų g. 12  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  12.9  62,5 

4.50  15.1  

7.50  18.6  

10.50  22.8  

13.50  25.7  

16.50  26.7  
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Namo/aplinkos adresas Skaičiavimo vieta Skaičiavimo 

aukštis m  

Be fono Su fonu 

Ldiena (dBA)  Ldiena (dBA) 

Vaikų g. 10  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  14.8  62,4 

4.50  24.4  

7.50  26.5  

10.50  27.6  

13.50  28.6  

16.50  31.8  

Vaikų g. 7  Sklypo riba 1.50 23.1  55,2 

Pranciškaus Žvirkos g. 6 Sklypo riba 1.50  41.7  58,6 

Pranciškaus Žvirkos g. 3 Sklypo riba 1.50  40.0  58,4 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 65 dB(A) 65 dB(A) 

Triukšmo sklaidos žemėlapis nuo ūkinės veiklos generuojamo transporto pateiktas 

priede. 

Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės 

Atsižvelgiant į tai, kad nuo vykdomos ūkinės veiklos fiksuojami triukšmo lygio 

viršijimai, su užsakovu suderinta triukšmo mažinimo priemonė – akustinė užtvara. Modeliavimo 

būdu nustatyta, kad siekiant išspręsti triukšmo viršijimo problemas, reikalinga 5 m aukščio ir 

~84 m ilgio akustinė užtvara palei šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos ribą (žiūr. 21 pav.). Taip pat, 

užsakovo pagedavimu siekiant kiek įmanoma sutapatinti SAZ ribą su ūkinės veiklos teritorijos 

riba, pietrytinėje teritorijos dalyje reikalinga 4 m aukščio ~68 m ilgio akustinė užtvara (žiūr. 21 

pav.). Minimali akustinių užtvarų garso izoliacija turi būti Rw-28 dB(A). 

 

21 pav. Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės 

Skaičiavimais nustatyta, kad įrengus akustinės užtvaras, triukšmo viršijimų prie 

gyvenamųjų pastatų nebūtų.  
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22 Lentelė. Prognozuojami triukšmo lygiai įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones 

Namo/aplinkos adresas Skaičiavimo vieta Skaičiavimo aukštis m  Nuo ūkinės veiklos teritorijos (transportas, 

krova, veikla pastatuose ir t.t.) 

Ldiena (dBA)  

Vaikų g. 13  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  43.1  

4.50  45.2  

7.50  48.0  

10.50  50.2  

13.50  52.3  

16.50  53.6  

Vaikų g. 12  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  31.1  

4.50  33.2  

7.50  36.3  

10.50  41.0  

13.50  44.3  

16.50  45.5  

Vaikų g. 10  Pastato siena 1-6 

aukštai 

1.50  36.1  

4.50  41.7  

7.50  44.4  

10.50  47.5  

13.50  48.2  

16.50  48.8  

Vaikų g. 7  Sklypo riba 1.50 45.0  

Pranciškaus Žvirkos g. 6 Sklypo riba 1.50  44.5  

Pranciškaus Žvirkos g. 3 Sklypo riba 1.50  49.3  

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 55 dB(A) 

 

Triukšmo sklaidos žemėlapis su priemonėmis pateiktas priede. 

Atsižvelgiant į triukšmo modeliavimo rezultatus su triukšmo užtvaromis, išskirta 

viršnorminė dienos periodo pagal Ldienos rodiklį triukšmo zona ir pagal tai nustatyta sanitarinė 

apsaugos zonos riba (žiūr. 22 pav.).  

Skaičiavimais nustatyta, kad ties nustatyta SAZ ribomis, triukšmo lygiai neviršytų HN 

33:2011 nustatytos ribinės vertės. 

23 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai ties ūkinės veiklos SAZ ribų 

Sklypo riba Triukšmo lygis ties SAZ riba Ldiena 

Šiaurinė 50,8 

Rytinė 54 

Pietinė 49,3 

Vakarinė 53,1 

Ribinė vertė pagal HN 33:2011 55 dB(A) 
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22 pav. Pav. Nustatyta SAZ riba pagal viršnorminę Ldienos triukšmo zoną 

 

Triukšmo vertinimo išvados 

Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai nuo vykdomos ūkinės veiklos parodė, kad šiuo 

metu fiksuojami triukšmo lygio viršijimai prie gyvenamojo pastato adresu Vaikų g. 13. 

Triukšmo viršijimų problemoms išspręsti, su užsakovu suderinta triukšmo mažinimo priemonė 

– akustinė užtvara. Modeliavimo būdu nustatyta, kad reikalinga 5 m aukščio ir ~84 m ilgio 

akustinė užtvara palei šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos ribą. Taip pat, užsakovo pagedavimu 

siekiant kiek įmanoma sutapatinti SAZ ribą su ūkinės veiklos teritorijos riba, pietrytinėje 

teritorijos dalyje planuoja įrengti 4 m aukščio ~68 m ilgio akustinė užtvarą. Akustinių užtvarų 

garso izoliacija Rw – 28 dB(A). 

Įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones, prognoziniai skaičiavimai parodė jog 

triukšmo viršijimų pagal HN 33:2011 prie gyvenamųjų pastatų ar jų aplinkų nebūtų. 

Didžiausias triukšmo lygis nuo ūkinės veiklos teritorijos kartu priemonėmis siektų prie 

gyvenamojo daugiabučio (ties 6 aukštu) Vaikų g. 13 Ldiena 53,6 dB(A) RV-55 dB(A). 

Likusiais paros periodais veikla nėra vykdoma. 

Triukšmo lygis ties nustatyta SAZ ribomis siektų: Š kryptimi - 50,8 dB(A), R 

kryptimi - 54 dB(A), P - kryptimi 49,3 dB(A), V kryptimi - 53,1 dB(A). Ribinė vertė 55 

dB(A). 
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5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė 

įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės 

meteorologinės sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, 

triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir 

mastelis; 

Triukšmo vertinimo metodika, naudoja įranga 

Triukšmo skaičiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine 

programa CADNA A, kuri įvairių triukšmo šaltinių analizei. Triukšmo modeliavimo metu 

atsižvelgdami į triukšmo šaltinių tipą taikoma atitinkama triukšmo  metodika: 

• Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio garso 

slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

• Kelių transporto triukšmas: Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal 

Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos 

standartą" XPS 31-133. Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. 

Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 

įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

 

Analizuojant triukšmo poveikį remtasi įstatyminėmis bazėmis, rekomendacijomis ir t.t. 

• Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–

2499, (žin., 2004, Nr. 164–5971) (aktuali redakcija nuo 2020-09-01).  

• 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

• Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (aktuali 

redakcija nuo 2018-02-14).   

23 pav. lentelė. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje (HN 33:2011) 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

07–19 

19–22 

22–07 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 

sukeliamą triukšmą 

07–19 

19–22 

22–07 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo 

07–19 

19–22 

22–07 

65 

60 

55 

70 

65 

60 
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*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), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro 

metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 

Triukšmo įvertinimo metu atsižvelgta į statinius, jų aukščius, tipus reljefą, augmeniją, 

absorbcines savybes, meteorologines sąlygas, triukšmo šaltinių duomenis. Triukšmo sklaida 

modeliuota 1,5 m aukštyje, modeliavimo žingsnis 3 m, naudojama LKS 94 koordinačių sistema. 

5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių 

objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies 

projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies 

projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams naudota 

elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo 

standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, 

elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio 

koordinačių sistema ir mastelis; 

Ūkinės veiklos metu nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra, todėl galimas jų 

poveikis visuomenės sveikatos saugos aspektu šioje ataskaitoje nėra analizuojamas. 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką 

darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose 

teisės aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai; 

Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių 

veiksnių, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, ne , 

todėl jie nėra vertinami ir aprašomi. 

5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 

visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose 

teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) 

metodai, pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių 

apklausos duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos 

analizė ir pan.). 

 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

2020 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį 

(Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos departamento 

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

Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“) „E38 Atliekų 

surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas“ Lietuvoje siekė 301, Vilniaus 

apskrityje – 110, o Vilniaus miesto savivaldybėje – 77 veikiančius ūkio subjektus. Nuo 2016 

metų pradžios iki 2020 metų pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal aukščiau pažymėtą 

ekonominės veiklos rūšį visoje mūsų šalyje padidėjo 13 vnt., Vilniaus apskrityje – sumažėjo 2 

vnt., o Vilniaus miesto savivaldybėje – išliko nepakitęs ir siekė 77 vnt. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie veikiančius ūkio subjektus, 

atsižvelgiant į atitinkamas ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., 4 ženklų lygiu), kurias 

planuoja vykdyti UAB „Atliekų rūšiavimo centras“. 

24 Lentelė. Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis (EVR 2 red., 4 ženklų lygiu) 

2016–2020 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Ekonominės veiklos rūšis 

(EVRK 2 red., 4 ženklų lygiu) 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje 

(vnt.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

E38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 27 35 30 26 26 

E38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 21 26 25 28 31 

E38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 20 17 15 13 14 

VILNIAUS APSKRITIS 

E38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 42 50 43 38 39 

E38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 30 34 32 36 40 

E38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 27 24 21 20 21 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

E38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 104 115 110 101 106 

E38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 80 84 88 87 92 

E38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 67 69 67 65 65 

 

Analizuojant Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus pagal darbuotojų 

skaičių juose (2020 metų pradžioje), matyti, jog didžiojoje dalyje (apie 70 proc.) veikiančių ūkio 

subjektų dirbo iki 4 darbuotojų, kiek mažiau nei šeštadalyje (14,5 proc.) šių subjektų dirbo nuo 5 

iki 9 darbuotojų, o likusioje dalyje (15,5 proc.) veikiančių ūkio subjektų dirbo nuo 10 iki 1 000 ir 

daugiau darbuotojų. 
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24 pav. Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skirstinys (proc.) 

pagal darbuotojų skaičių juose 2020 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento 

duomenys). 

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galime teigti, jog UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ 

ūkinė veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą 

didės dėl žaliavų bei produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus,   

užtikrinamos darbo vietos ir kt. 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni iš 

veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

• ūkinė veikla vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms. 

• sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla,  naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• galimiems konfliktams dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, kvapų, 

triukšmo ir kt.) nėra pagrindo, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršijamos, o siekiant sutapatinant  SAZ ribas su veiklos 

teritorijos ribomis yra numatomos priemones – triukšmo užtvaros (aprašytos priemonių skyriuje). 

 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE 

PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI 

MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS 

TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ 

PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS 

RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS 

PRIEMONES). 
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Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus galimą 

tiesioginį (triukšmas, oro tarša, kvapai, paviršinės lietaus nuotekos ir kt.) ir netiesioginį 

(gyventojų psichologinį poveikį) bei nustatant sanitarines apsaugos zonos ribas su veiklos 

teritorijos ribomis yra parinktos ir numatomos įdiegti poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai 

mažinimo, psichologinio poveikio gerinimo priemonės (akustinės sienutės, kietų dangų 

sutvarkymas nustačius poreikį, priemonės dulkėtumui mažinti).   

Akustinės sienutės. Atsižvelgiant į tai, kad nuo vykdomos ūkinės veiklos fiksuojami 

triukšmo lygio viršijimai, su užsakovu suderinta triukšmo mažinimo priemonė – akustinė 

užtvara. Modeliavimo būdu nustatyta, kad siekiant išspręsti triukšmo viršijimo problemas, 

reikalinga 5 m aukščio ir ~84 m ilgio akustinė užtvara palei šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos 

ribą. Taip pat, užsakovo pagedavimu siekiant kiek įmanoma sutapatinti SAZ ribą su ūkinės 

veiklos teritorijos riba, pietrytinėje teritorijos dalyje reikalinga 4 m aukščio ~68 m ilgio akustinė 

užtvara. Minimali akustinių užtvarų garso izoliacija turi būti Rw-28 dB(A).  

Sienutės tipas ir spalvinė gama dar nėra aiški, užsakovas ją pasirinks savo nuožiūra 

pagal šioje ataskaitoje nurodytus akustinius reikalavimus. Galimas vaizdas nuo daugiabučių – 

gyventojai matys nebe UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ veiklos teritoriją, o kitos įmonės – 

paminklų gamybos teritoriją. Sienutės vieta ir preliminari vizualizacija nuo tvoros pateikta 

paveiksle žemiau. 

  

Be triukšmą mažinančių priemonių. Esama 

situacija 

Su triukšmą mažinančiomis priemonėmis 

(vizualizacija) 

25 pav. Numatomos triukšmą mažinančios priemonės. UAB „Atliekų rūšiavimo 

centras“ planuoja pasistatyti sienutę ties savo teritorijos sklype riba, taip mažindamas, ne 

tik akustinį, dulkėtumo, tačiau ir vizualinį estetinį poveikį. Sienutės tipas ir spalvinė 

gama dar nėra aiški, užsakovas ją pasirinks savo nuožiūra pagal šioje ataskaitoje 

nurodytus reikalavimus. Galimas vaizdas nuo daugiabučių – gyventojai matys nebe UAB 

„Atliekų rūšiavimo centras“ veiklos teritoriją, o kitos įmonės – paminklų gamybos 

teritoriją. 

 

Kietų dangų sutvarkymas. Įmonės teritorijoje kietos dangos (asfaltas, betonas) esant 

poreikiui bus tvarkomos, kad atitiktų nustatytus reikalavimus, būtų nepralaidžios skysčiams. 

Numatoma kreiptis į Lietuvos akredituotas laboratorijas (AB „Problematika, VGTU ir UAB 

„Laboratorinių bandymų centras“), su prašymu ištirti ir nustatyti atviros aikštelės betono/asfalto 

dangos būklę ir pralaidumą vandeniui. Sutarus su viena iš laboratorijų, bus vykdomį tyrimai, 

gautos išvados. Akredituotai laboratorijai nustačius dangos defektus, pagal surašytą protokolą 

bus kreiptąsi į kvalifikuotus rangovus turinčius teisę atlikti reikalingus darbus defektams 

ištaisyti. Tokiu atveju aikštelės remonto darbai apims šiuos etapus: reikalingos projektinės ar 
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kitos reikalingos dokumentacijos parengimą, remonto darbus, užbaigtų darbų pridavimą, 

dokumentacijos parengimą, esant poreikiui pakartotinių laboratorinių tyrimų atlikimą. 

Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) tiek šiuo metu yra, tiek po teritorijos dangų 

sutvarkymo (jei bus nustatytas toks oficialus poreikis) bus surenkamos ir apvalomos bei 

panaudojamos pakartotinai laistymui. 

Dulkėtumo mažinimas. Dulkėtumo mažinimui kiekviename procese veiklos 

vykdytojas planuoja taikyti vieną iš šių priemonių ar net kelias priemones (Žaliavos ir 

produkcijos transportavimas (atvežimas, išvežimas) į veiklos teritoriją vykdomas transportu su 

tentais7, siekiant sumažinti dulkėjimo riziką transportuojant). Atvežtinės atliekos laistomos prieš 

išpilant, tokiu atveju  į atliekas patekusi drėgmė mažintų drėgnumą tiek saugant, tiek pervežant 

jas į tolimesnį apdorojimą. Pakrovimo metu jei saugomos produkcijos paviršius yra sausas, 

numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant paprastą laistymo žarną arba 

kaip alternatyva šalia išpylimo/pakrovimo vietų įrengiami purkštukai, kurie išpylimo metu 

drėkina pačią išpylimo/pakrovimo vietą, taip nusodinant dulkes. Sausu metu sandėliuojant 

atliekas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant paprastą laistymo 

žarną. Šių priemonių panaudojimą privalo užtikrinti atsakingas direktoriaus pavestas 

darbuotojas, atsižvelgiant į oro sąlygas, taip pat atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų 

faktinį drėgnumą ir dulkėtumą. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti 

ar sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai yra numatomos ir bus 

diegiamos. 

 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE 

ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR 

SVEIKATOS STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI 

VERTINANT  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI ANALIZUOJAMI 

IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ 

ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 

2020 metų pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 561 836 asmenis, o 2016 metų pradžioje – 

543 493 asmenis. Tai rodo, jog gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 2016–2020 metų 

pradžios laikotarpiu padidėjo 3,3 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus didėjimo tendencija aukščiau 

nurodytu laikotarpiu buvo stebima ir visoje Vilniaus apskrityje (nuo 805 380 asmenų 2016 metų pradžioje 

iki 820 511 asmenų 2020 metų pradžioje). Tuo tarpu visos mūsų šalies nuolatinių gyventojų skaičius nuo 

 
7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras į s a k y m a s „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

punktas  17. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką (Suvestinė 

redakcija nuo 2018-07-01) 
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2016 metų pradžios iki 2020 metų pradžios sumažėjo 3,3 proc., t. y., nuo 2 888 558 asmenų iki 2 794 090 

asmenų. 
 

 

26 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Vilniaus miesto savivaldybėje 2016–

2020 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

 

27 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Vilniaus apskrityje 2016–2020 metų 

pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje gyventojų 

tankis Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 1 401,1 gyv./km2, Vilniaus apskrityje – 84,3 gyv./km2, o visoje 

Lietuvoje – 42,8 gyv./km2. Šis rodiklis 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu didėjo tiek Vilniaus miesto 

savivaldybėje, tiek ir Vilniaus apskrityje (atitinkamai 1 355,3 gyv./km2 (Vilniaus miesto savivaldybėje); 

82,8 gyv./km2 (Vilniaus apskrityje) (2016 metų pradžios rodikliai), o visoje mūsų šalyje – mažėjo (44,2 

gyv./km2 2016 metų pradžioje). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

2020 metų pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje 54,4 proc. gyventojų sudarė moterys (305 453 

asmenys), o 45,6 proc. – vyrai (256 383 asmenys). Pažymėtina, jog vyrų bei moterų pasiskirstymas 

(proc.) 2020 metų pradžioje tiek Vilniaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje buvo panašus (atitinkamai 

53,5 proc. moterų ir 46,5 proc. vyrų (Vilniaus apskrityje); 53,3 proc. moterų ir 46,7 proc. vyrų 

(Lietuvoje)). 
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2020 metų pradžioje daugiau kaip pusę Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (358 849 asmenys), kiek mažiau nei po penktadalį sudarė gyventojai, kurių amžius 0–

15 metų (100 861 asmuo), bei pensinio amžiaus gyventojai (102 126 asmenys). 

kiek daugiau kaip penktadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai (11 780 asmenų), o likusią dalį 

(15,9 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Tuo tarpu Vilniaus apskrityje darbingo amžiaus 

gyventojai sudarė 63,7 proc. visų gyventojų, kiek mažiau nei penktadalį (19,0 proc.) – pensinio amžiaus 

gyventojai, o likusią dalį (17,3 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 

  

28 pav. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 

2020 metų pradžioje (proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 12,1/1 000 gyventojų. Tais metais Vilniaus 

miesto savivaldybėje gimė 6 740 asmenų. Bendrasis gimstamumo rodiklis Vilniaus apskrityje tuomet 

siekė 11,0/1 000 gyventojų, o visoje mūsų šalyje – 9,8/1 000 gyventojų). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 2,0/1 000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita – 1 128 asmenys). Šis rodiklis visoje Vilniaus apskrityje tuomet siekė -0,5/1 000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita buvo -405 asmenys), o Lietuvoje – -3,9/1 000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita – -10 888 asmenys). 
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29 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Vilniaus miesto 

savivaldybėje, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos 

departamento duomenys). 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 10,1/1 000 gyventojų. Tais metais šioje 

savivaldybėje mirė 5 612 asmenų. Papildomai pažymime, jog tiek Vilniaus apskrityje, tiek visoje mūsų 

šalyje bendrojo mirtingumo rodikliai 2019 metais buvo didesni ir siekė atitinkamai 11,5/1 000 gyventojų 

bei 13,7/1 000 gyventojų.  

 

30 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Vilniaus miesto 

savivaldybėje, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos 

departamento duomenys). 
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Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 

metais Vilniaus miesto savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (519,4/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (216,3/100 000 gyv.), o mažiausi 

gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų 

(atitinkamai 22,4/100 000 gyv.; 24,8/100 000 gyv.). Tiek visoje Vilniaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų 

šalyje 2019 metais mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. 

Didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Vilniaus apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo 

nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 605,3/100 000 gyv.; 748,0/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų 

(atitinkamai 240,3/100 000 gyv.; 287,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei kvėpavimo 

sistemos ligų.  

 

31 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Vilniaus 

miesto savivaldybėje, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje 2019 metais (Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro duomenys). 

 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys) 

 

Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities bei 

visos mūsų šalies gyventojų sergamumo rodiklius, stebima suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo 

rodiklių didėjimo tendencija. 2016 metais suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis Vilniaus miesto 

savivaldybėje siekė 2 777,9/1 000 suaugusiųjų, 2019 metais – 2 942,8/1 000 suaugusiųjų, Vilniaus 

apskrityje šis rodiklis 2016 metais siekė 2 790/1 000 suaugusiųjų, 2019 metais – 2 963,4/1 000 

suaugusiųjų, o visoje Lietuvoje suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis 2016 metais buvo 3 

005,7/1 000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3 333,2/1 000 suaugusiųjų. Tuo tarpu 2016–2019 metų 

laikotarpiu vaikų (0–17 metų) sergamumo rodikliai tiek Vilniaus miesto savivaldybėje, tiek Vilniaus 
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apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje buvo linkę mažėti. 2016 metais vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis 

Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 3 971,9/1 000 vaikų (2019 metais – 3 834,9/1 000 vaikų), Vilniaus 

apskrityje – 3 771,2/1 000 vaikų (2019 metais – 3 619,1/1 000 vaikų), Lietuvoje – 3660,0/1000 vaikų 

(2019 metais – 3580,1/1000 vaikų).  

 

32 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1 000 suaugusiųjų (nuo 18 metų) pokytis 

Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais 

(Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

 

 

 

33 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1 000 vaikų (0–17 metų) pokytis Vilniaus 

miesto savivaldybėje, Vilniaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 
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Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2016–2019 metų laikotarpiu tiek 

Vilniaus miesto savivaldybės, tiek visos Vilniaus apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1 000 

gyventojų buvo kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), o 

mažiausias – tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi 

ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99). 

25  lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus apskrities sergančių įvairiomis ligomis 

asmenų skaičius 1 000 gyventojų 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

Eil. 

Nr. 
Diagnozė 

Vilniaus miesto savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Vilniaus apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Metai Metai 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1. 
A00-B99 Tam tikros infekcinės 

ir parazitų sukeliamos ligos 
79,4 82,7 85,6 87,5 73,9 76,3 79,8 80,8 

2. C00-D48 Navikai 78,0 81,0 81,1 84,6 70,8 73,8 74,3 77,6 

3. 

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imuniniais 

mechanizmais 

24,5 26,1 27,4 27,6 23,2 24,7 26,2 26,5 

4. 
E00-E90 Endokrininės, mitybos 

ir medžiagų apykaitos ligos 
140,2 142,6 150,5 165,2 133,0 136,0 144,4 158,4 

5. 
F00-F99 Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
52,8 56,2 58,0 58,4 55,4 59,1 60,7 62,0 

6. G00-G99 Nervų sistemos ligos 94,3 92,1 88,6 90,0 97,8 96,5 92,9 94,9 

7. 
H00-H59 Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
174,1 172,3 175,3 175,1 159,5 155,7 158,7 159,9 

8. 
H60-H95 Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
66,0 67,0 68,2 71,6 63,7 64,8 65,2 68,3 

9. 
I00-I99 Kraujotakos sistemos 

ligos 
201,9 196,4 194,4 198,0 210,6 207,1 204,7 207,9 

10. 
J00-J99 Kvėpavimo sistemos 

ligos 
318,6 320,9 320,9 309,0 311,5 314,1 313,9 300,3 

11. 
K00-K93 Virškinimo sistemos 

ligos 
191,2 196,6 199,7 206,0 194,0 195,7 196,8 203,0 

12. L00-L99 Odos ir poodžio ligos 112,3 115,7 116,7 114,2 104,9 107,7 108,7 106,7 

13. 
M00-M99 Jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos 
169,6 174,3 178,0 185,9 168,6 173,6 178,5 186,0 

14. 
N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
142,7 139,4 138,3 139,5 133,2 130,9 131,1 132,8 

15. 
O00-O99 Nėštumas, gimdymas 

ir laikotarpis po gimdymo 
25,3 25,6 25,7 25,8 22,1 22,2 22,1 22,2 

16. 
P00-P96 Tam tikros 

perinatalinio laikotarpio būklės 
7,1 6,7 6,6 5,9 5,8 5,5 5,4 4,9 

17. 

Q00-Q99 Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 

20,5 19,9 19,2 18,2 18,6 17,9 17,2 16,4 

18. R00-R99 Simptomai, požymiai 115,5 121,6 132,6 146,2 108,4 114,6 124,9 137,5 
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ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

19. 

S00-T98, U50-Y98 Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir tam tikri 

išorinių poveikių padariniai 

148,2 147,8 146,3 144,5 149,5 148,8 147,2 145,4 

 

7.2. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų 

rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, 

pagyvenusius žmones, mažas pajamas turinčiuosius ir kt.); 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Vilniaus miesto savivaldybėje iš viso 

buvo užregistruoti 25 359 bedarbiai. 2016–2019 metų laikotarpiu bedarbių skaičius Vilniaus miesto 

savivaldybėje padidėjo 4 845 asmenimis (2018 metais bedarbių skaičius šioje savivaldybėje siekė 24 836 

asmenis, 2017 metais – 21 331 asmenį, o 2016 metais – 20 514 asmenų). Pažymėtina, jog bedarbių 

skaičiaus didėjimo tendencija 2016–2019 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Vilniaus apskrityje, 

tiek ir visoje mūsų šalyje. Nuo 2016 metų iki 2019 metų bedarbių skaičius Vilniaus apskrityje padidėjo 

4 277 asmenimis (2016 metais bedarbių skaičius šioje apskrityje siekė 34 794 asmenis, 2017 metais – 

34 536 asmenis, 2018 metais – 38 612 asmenis, o 2019 metais – 39 071 asmenis), o Lietuvoje – 34 

asmenimis (2016 metais bedarbių skaičius mūsų šalyje siekė 144 864 asmenis, 2017 metais – 139 615 

asmenų, 2018 metais – 148 242 asmenis, o 2019 metais – 144 898 asmenis). 2016–2019 metų laikotarpiu 

registruotų bedarbių ir darbingo amžiau gyventojų santykis (proc.) didėjo tiek Vilniaus miesto 

savivaldybėje, tiek visoje Vilniaus apskrityje, tiek visoje Lietuvoje. 2019 metais šis rodiklis Vilniaus 

miesto savivaldybėje siekė 7,2 proc., Vilniaus apskrityje – 7,6 proc., o visoje mūsų šalyje – 8,4 proc. 2016 

metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 

5,9 proc., Vilniaus apskrityje – 6,8 proc., o Lietuvoje – 8,1 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Vilniaus miesto savivaldybėje 

vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius siekė 

104 684 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 

1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 295 asmenys). 2016–2019 metų laikotarpiu vidutinis 

metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius padidėjo tiek 

Vilniaus miesto savivaldybėje (4 324 asmenimis), tiek visoje Vilniaus apskrityje (5 231 asmeniu), tiek ir 

visoje mūsų šalyje (14 174 asmenimis). 

Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, stebima 

akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Vilniaus miesto savivaldybėje, tiek Vilniaus apskrityje, 

tiek ir visoje Lietuvoje. 2016 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 

siekė 7 031 asmenį, Vilniaus apskrityje – 16 486 asmenis, visoje mūsų šalyje – 87 898 asmenis, o 2019 

metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 5 481 asmenį, Vilniaus 

apskrityje – 11 596 asmenis, Lietuvoje – 64 604 asmenis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų pabaigoje socialinės rizikos šeimų 

skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje siekė 640 šeimų, Vilniaus apskrityje – 1 690 šeimų, o visoje mūsų 

šalyje – 9 235 šeimas. 2015–2018 metų laikotarpiu socialinės rizikos šeimų skaičius Vilniaus miesto 

savivaldybėje padidėjo 23 šeimomis, tačiau tiek visoje Vilniaus apskrityje, tiek visoje Lietuvoje 

socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo (Vilniaus apskrityje – 88 šeimomis, o visoje mūsų šalyje – 522 

šeimomis). Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 2015–2018 metais tendencingai mažėjo tiek 

Vilniaus miesto savivaldybėje (nuo 993 asmenų (2015 metais) iki 979 asmenų (2018 metais)), tiek 

Vilniaus apskrityje (nuo 3 222 asmenų (2015 metais) iki 2 967 asmenų (2018 metais)), tiek ir visoje mūsų 

šalyje (nuo 19 043 asmenų (2015 metais) iki 17 430 asmenų (2018 metais)). 
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7.3. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.); 

Aukščiau aprašyti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Vilniaus miesto 

savivaldybės, Vilniaus apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 

7.4. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

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

• Licencijuota CadnaA programa alikti triukšmo lygio skaičiavimai nuo 

vykdomos ūkinės veiklos parodė, kad šiuo metu fiksuojami triukšmo lygio 

viršijimai prie gyvenamojo pastato adresu Vaikų g. 13. Triukšmo viršijimų 

problemoms išspręsti, su užsakovu suderinta triukšmo mažinimo priemonė – 

akustinė užtvara. Modeliavimo būdu nustatyta, kad reikalinga 5 m aukščio ir 

~84 m ilgio akustinė užtvara palei šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos ribą. Taip 

pat, užsakovo pagedavimu siekiant kiek įmanoma sutapatinti SAZ ribą su ūkinės 

veiklos teritorijos riba, pietrytinėje teritorijos dalyje planuoja įrengti 4 m aukščio 

~68 m ilgio akustinė užtvarą. Akustinių užtvarų garso izoliacija Rw – 28 dB(A). 

Įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones, prognoziniai skaičiavimai parodė 

jog triukšmo viršijimų pagal HN 33:2011 prie gyvenamųjų pastatų ar jų aplinkų 

nebūtų. Didžiausias triukšmo lygis nuo ūkinės veiklos teritorijos kartu 

priemonėmis siektų prie gyvenamojo daugiabučio (ties 6 aukštu) Vaikų g. 13 

Ldiena 53,6 dB(A) RV-55 dB(A). Likusiais paros periodais veikla nėra 

vykdoma. Triukšmo lygis ties nustatyta SAZ ribomis siektų: Š kryptimi - 50,8 

dB(A), R kryptimi - 54 dB(A), P - kryptimi 49,3 dB(A), V kryptimi - 53,1 

dB(A). Ribinė vertė 55 dB(A). 

• Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad 

įmonės išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore tiek ant 

įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nustatytų ribinių verčių neviršys. 

Modeliavimo kartu įvertinus įmonės ir foninę aplinkos oro taršą rezultatai rodo, 

kad aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nustatytų ribinių verčių taip pat neviršys. Ribinės 

vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, 

neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas (aplinkos oro 

teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pridedami). Gauti modeliavimo 

rezultatai rodo, kad įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumui turės 

minimalią įtaką – daugumos įmonės veiklos metu išmetamų teršalų 

koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. Pažymėtina, kad esama 

įmonės aplinkos oro tarša jau įvertinta atliekant foninės aplinkos oro taršos 

modeliavimą, todėl galima teigti, kad faktinės aplinkos oro teršalų 

koncentracijos aplinkos ore bus mažesnės. 

• Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija 

aplinkos ore gali siekti 0,002OUE/m3 (kvapų sklaidos žemėlapis pridedamas). 

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, todėl taršos kvapais prevencijos priemonės nėra reikalingos ir 

nėra numatomos. Kvapų ribinės vertės tiek ant įmonės veiklos ribų, tiek už 

teritorijos ribų nebus viršijamos, ir nesieks nei šiuo metu galiojančios 8 OUE/m3 

RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos kvapo RV – 5 OUE/m3.  
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo nuostatomis 

Įmonė užsiima atliekų surinkimu ir rūšiavimu (plačiau aprašyta ataskaitos pradžioje), 

todėl vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 3 priedą „KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“  2 lentelės „Komunalinių objektų, nenurodytų 1 

lentelėje, sanitarinės apsaugos zonų dydis“,  7 punktą Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo 

įmonės įrenginiai (statiniai) sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) yra 100 m. 

26 lentelė. Sanitarinės apsaugos zonos dydis pagal  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

3 priedo 2 lentelę (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639) 

 Eil. 

Nr. 

Komunalinio objekto (įrenginio) pavadinimas Sanitarinės apsaugos 

zonos dydis, m 

7. Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai (statiniai) 100 

 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 

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

vertinimo ataskaitoje. 

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje 

pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, 

kurio mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei 

dokumentuose   pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi 

būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius duomenis, 

pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, 

viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, 

gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, 

susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne 

senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas); 

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 

„Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų 

priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius– sanitarinės apsaugos zonos 

ribas nustatyti 2,45 ha ploto: iš jo 2,4 ha yra  sklype, kurio unikalus numeris 4162-0900-
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0092 ir, kuriame vykdoma UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ veikla, likę  0,05 ha patenka į 

valstybinę žemę, apimančią  privažiavimo kelią ir jo prieigas. 

Nustatytas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 2,45 ha. 

SAZ ribose esanti žemė valstybinė, veiklos teritorija nuomojama iš valstybės. Raštas iš 

NŽT, kad ji neprieštarauja įregistravimui po SAZ patvirtinimo gautas 2021-12-20 Nr. 49SD-

13703-(14.49.136 E.), pateikiamas 14 priede. 

 
34 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė 

apsaugos zona (SAZ) 

 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais 

pagal fizikinę ir cheminę taršą: 

• atlikus objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos 

modeliavimą, nustatyta, kad visų teršalų koncentracijos neviršys teisės aktuose 

nustatytų aplinkos oro teršalų ribinių verčių už siūlomos sanitarinės apsaugos 

zonos ribų ir artimiausiose visuomeninėse bei gyvenamosiose aplinkose. 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas su priemonėmis parodė, jog veiklos 

metu sklindančio triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo 

ribinių dydžių už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose 

visuomeninėse bei gyvenamosiose aplinkose. 

• atliktas kvapų vertinimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu 

skleidžiami kvapai neviršys teisės aktuose nustatytos kvapo koncentracijos 

ribinės vertės už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų visuomeninėse bei 

gyvenamosiose aplinkose. 
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Pažymime, kad į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, 

poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su 

apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos nepatenka. 

 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų 

sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Atliktas vertinimas parodė, jog fizikinė, cheminė ir kvapų ribinės vertės už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nėra viršijamos. Triukšmo izolinijos su vertėmis ir oro teršalų 

sklaidos izolinijos pateiktos pačioje ataskaitoje arba ataskaitos prieduose.  

8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos 

skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis (pvz., 

matavimų, skaičiavimų, modeliavimo duomenimis) 

Atlikus į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei triukšmo sklaidos 

vertinimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos 

teisės aktuose, tiek ties siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, tiek ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijamos. 

 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai 

ir jų pasirinkimo pagrindimas; 

Atliekant planuojamos ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti 

šie kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai: 

• aplinkos informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės 

medžiagos apie veiklą, analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, 

analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta 

pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir 
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vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, 

meteorologines sąlygas; 

• teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“. 

Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai 

duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro 

drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis 

ir kiti skaičiavimams reikalingi parametrai; 

• Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu 

AERMOD nustatytas koncentracijas aplinkos ore, buvo apskaičiuotos sukeliamo 

kvapo koncentracijos aplinkos ore. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į visus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-68 redakcija) „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 

problemomis nesusidurta. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS 

SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS 

SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA 

VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS 

AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS). 

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų 

bei triukšmo sklaidos modeliavimą su numatytomis poveikio mažinimo priemonėmis, nustatyta, 

jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose 

neviršijamos nei gyvenamojoje aplinkoje, nei už rekomenduojamo SAZ ribų. 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.  
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11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-

IAI), NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. 

PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS 

(TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS 

SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. 

Siūlomas taršos šaltinio – UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, 

griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius, 

sanitarinės apsaugos zonos dydis:  24500 m2 (2,45 ha).   

– sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti 2,45 ha ploto: iš jo 2,4 ha yra  sklype, kurio 

unikalus numeris 4162-0900-0092 ir, kuriame vykdoma UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ 

veikla, likę  0,05 ha patenka į valstybinę žemę, apimančią  privažiavimo kelią ir jo prieigas. 

Nustatytas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 2,45 ha. 

 

Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Kamesta“, iš kurio UAB „Atliekų rūšiavimo 

centras‘‘ nuomoja pastatus su dangomis. Sklypas priklauso valstybei.  

SAZ ribos pateiktos  aukščiau esančiame paveiksle. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų 

kontrolės ir pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metu neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.  

13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. 

 

1. „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. 100-3185; Žin. 

2007, Nr. 67-2627; Žin. 2008, Nr. 70-2688) 

2. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 

d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 

Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06. 

3. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“; 

4. Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, patvirtintos 

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“. 

5. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 
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higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, pakeista 2018 m. 

6. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166), aktuali redakcija 2021-01-01. 

7. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesni 

pakeitimai (aktuali redakcija nuo 2020-09-01). 

8. Lietuvos statistikos departamentas. Oficialiosios statistikos portalas. Prieiga per internetą: 

<https://osp.stat.gov.lt>. 

9. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai 

nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-491 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. 

sausio 19 d. įsakymo Nr. V-68 redakcija) „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, suvestinė redakcija 

nuo 2020-01-01. 

10. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika EMEP/EEA 

emission inventory guidebook, Technical guidance to prepare NATIONAL emission 

inventories, European Environment Agency, update 2019. 

11. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-

pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (2 dalys) 

(rusų kalba: Удельные показатели образования вредных веществ в атмосферу от 

основных видов технологического оборудования предприятий машиностроения и 

военно-промышленного комплекса, том 1, Харьков, 1997 

14. PRIEDAI. Prie Ataskaitos pridedami Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodiniuose nurodymuose ir jų priede paminėti žemėlapiai, brėžiniai, schemos, 

nuotraukos, teršalų matavimų ir (ar) sklaidos skaičiavimų rezultatai, skaičiavimai, grafinė 

informacija, papildoma naudota informacija apie gyventojų demografinę arba sveikatos 

būklę, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

apraše, patvirtintame 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“, minimi 

dokumentai, susiję su visuomenės informavimu, ir kiti Ataskaitai rengti naudoti 

dokumentai. 
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