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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo 
veiklos išplėtimui, apimančiam planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones 
(ENTP), padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų 
rūšis, adresu Sasnavos g. 70F, Marijampolėje, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos 
zoną (toliau – SAZ).  

Veikla, apima metalų laužo ir atliekų supirkimą, apdorojimą (metalo pjaustymą), pridavimą 
kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą. Veikla 
vykdoma pramoninėje Marijampolės miesto zonoje, 1,51 ha a ploto sklype unikalus numeris 4400-0591-
3826, dviejuose esamuose pastatuose (metalo supirkimas ir apdorojimas, ENTP ardymas vykdomas 
skarda dengtame angare, tik ENTP ardymas ir gretimai esančiame plytų pastate). Sklype esančios 
patalpos išnuomotos ir kitoms įmonėms, todėl UAB „Autobilas“ veikla apima tik dalį sklypo – veikla 
vykdoma 0,8 ha ploto teritorijoje, į kurią patenka UAB „Autobilas“ nuomojami pastatai, automobilių 
stovėjimo aikštelės, krautuvų ir transporto judėjimo keliai.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 
19 d. Nr. V-586  „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-05-01), vykdoma veikla patenka į taisyklių punktą „22.1. Antrinis 
metalo atliekų ir laužo perdirbimas“, kuriam taikytina 100 m sanitarinė apsaugos zona. 

Taip pat vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriaus „LI. Pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelės ir surinkimo 
punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos“, 206 punkto nuostatomis, ūkinei veiklai, kadangi vykdoma ir 
ENTP (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių) apdorojimas, taikytina ir pavojingų atliekų 
surinkimo punktams nustatyta 50 metrų dydžio sanitarinė apsaugos zona. 

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 nuo 2017-05-01) 24 straipsnio 2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus 
konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti sanitarinės 
apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. 

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“ (aktuali redakcija nuo 2016-05-01).  
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „AUTOBILAS“ 

Adresas – Sasnavos g. 70, Marijampolė  LT 68110 

Tel.:  8-631-83303 

Faksas:  - 

El. p. autobilas@mail.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“; 

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

Tel.: +370 607 23980; 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-
552  

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. +370 676 
08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3.  PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas, apimantis planuojant 
apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), padidinant surenkamus ir 
laikomus metalo atliekų kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis, adresu Sasnavos g. 70F, 
Marijampolėje.     

Planuojamos veiklos adresas: Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė,  Narto 
seniūnija, Sasnavos g. 70F. 

Planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo veiklos išplėtimas. Veikla išplečiama planuojant 
apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), padidinant surenkamus ir 
laikomus metalo atliekų kiekius, bei surenkant naujas metalo atliekų rūšis. Planuojama ūkinė veikla 
plečiama adresu Sasnavos g.70 F Marijampolė, esančiuose uždaruose sandėliavimo paskirties pastatuose. 
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-0591-3826, bendras sklypo plotas 1,51 ha, tačiau pati veikla sklype 
(pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės, krautuvų ir transporto judėjimas, susijęs su metalo veikla) 
apima tik dalį sklypo – apie 0,8 ha. Sklype veikia ir kitos komercinės įmonės. Žemės sklypo paskirtis – 
kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. UAB „Autobilas“ pastatus nuomoja 
iš UAB „Žemūktechnika“. 

Šiuo metu vykdomas surinkimas spalvotojų metalų supirkimas (160118 - spalvotieji metalai, 
160801 -panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, palaidžio, iridžio arba 
platinos (išskyrus 160807, 160122), kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (laidai), 160216 - 
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos nenurodytos 160215 (laidai), 170401 - varis 
bronza žalvaris, 170402 - aliuminis, 170403 - švinas, 170404 - cinkas, 170406 - alavas; 170411 - kabeliai 
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nenurodyti 170410, 191203 -s palvotieji metalai), juodujų metalų supirkimas (160117 - juodieji metalai, 
170405 - geležis ir plienas), akumuliatorių 160601* ir laidų atskyrimas nuo izoliacinės medžiagos. 

Veikla vykdoma pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą – metinis  
surenkamas atliekų kiekis yra 492 t/m. Ūkinės veiklos pobūdis: 

 metalo atliekų surinkimas ir apdorojimas (planuojama padidinti esamus surenkamus ir 
vienu metu saugomus metalo atliekų kiekius, bei surinkti ir saugoti naujas atliekų rūšis 
pagal atliekų kodus t.y. 020110 - metalų atliekos, 120101 - juodųjų metalų šlifavimo ir 
tekinimo atliekos, 150104 - metalinės pakuotės, 160106 – ENTP, kuriose nebėra nei 
skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių, 170407 - metalų mišiniai, 191202 -
juodieji metalai, 200140 - metalai).  

 eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas, apdorojimas ir tinkamų 
naudojimui dalių pardavimas. 

Juodieji ir spalvotieji metalai ir jų laužas superkamas/surenkamas ir atvežamas iš kitų įmonių 
ar fizinių asmenų. Atliekos į objektą atvežamos klientų arba įmonės transportu. Metalo tvarkymo 
technologinis procesas prasideda nuo atliekų radiologinės patikros. Po to krovinys užregistruojamas ir 
sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis. Patikrinama ar nėra draudžiamų supirkti metalo atliekų, ar 
metalo atliekos nėra užterštos pavojingomis atliekomis, pvz. alyva ar pan. Vykdomas atliekų 
identifikavimas. Priimant metalo laužo atliekas, jos užfiksuojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ir 
išrašomas aktas. Vėliau iš transporto priemonių metalo laužas iškraunamas uždarame pastate, kur yra 
rūšiuojamas pagal metalo rūšį (juodieji metalai atskiriami nuo spalvotųjų metalų) ir tinkamumą 
smulkinimui. Stambios metalinės konstrukcijos supjaunamos dujiniu metalo pjaustymo įrenginiu (jei 
reikia) ir sukraunama į krūvas. Spalvotasis metalas laikomas uždaroje patalpoje pastate, jam atskirai sverti 
yra mažesnės svėrimo galios svarstyklės. Paruoštas metalo laužas pakraunamas į bendrovės 
autotransportą ir gali būti gabenamas kitiems Lietuvos atliekų tvarkytojams. Išvežant metalo laužą iš 
tvarkymo vietos jis yra sveriamas, registruojamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ir išrašomas 
krovinio važtaraštis. Atliekų išvežimo periodiškumas priklauso nuo sukaupto kiekio ir nuo rinkos sąlygų. 

 Planuojamas po plėtros surinkti metinis bendras metalo atliekų kiekis didinamas iki 12400 t/m. 
Preliminarus numatomas vienu metu laikomas kiekis apie 700 t. Tikslus kiekis bus patikslintas rengiant 
dokumentus Taršos leidimui gauti. 

Akumuliatorių atliekos surenkamos atskirai, laikomos tam skirtuose konteineriuose (dėžėse) 
ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Konteineris akumuliatorių atliekomis surinkti yra atsparus juose 
esantiems skysčiams. Akumuliatoriai priimami neardyti. Įmonėje nėra akumuliatoriai ardomi jie kaupiami 
iki nustatyto leistino kiekio ir perduodami šių atliekų tvarkytojams. Surenkamas metinis kiekis 
planuojamas 100 t/m. Preliminarus numatomas vienu metu laikomas kiekis apie 11 t. Tikslus kiekis bus 
patikslintas rengiant dokumentus Taršos leidimui gauti. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo pastate įrengtos šios zonos: 
personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų 
laikinojo laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo, pavojingų atliekų laikymo, 
naudotų padangų laikymo, kitų nepavojingų atliekų laikymo. Visos zonos  įrengtos uždarame pastate. 
Numatomos ENTP priėmimo ir laikymo zonos yra padengtos nepralaidžia danga, atsparia benzino ir kitų 
skysčių ardančiajam poveikiui. Priėmus eksploatuoti netinkamas transporto priemones atliekama vizuali 
apžvalga, kurios metu fiksuojama automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., kategorija, klasė, transporto 
priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas. VĮ „Regitra“ interneto tinklapyje patikrinama ar 
transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimo ir jei šių apribojimų nėra, išduodamas 
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas, svoris yra išrašomas iš 
registracijos dokumentų ir registruojamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. 

 ENTP laikoma priėmimo zonoje iki jos apdorojimo. Iš priėmimo zonos transporto priemonė 
bus nustumiama į jų išmontavimo zoną, kurioje ji bus ardoma taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, o 
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išmontuotos dalys būtų tinkamos tolimesniam naudojimui ar perdirbimui. Prieš pradedant ardyti 
netinkamas naudoti transporto priemones, naudojant atitinkamus skysčių išsiurbimo antgalius bei įrangą, 
iš jų bus pašalinami ir surenkami į atskiras talpas visi skysčiai: degalų likučiai, variklio, pavarų dėžės, 
hidraulinės alyvos, stabdžių, aušinamieji, oro kondicionavimo ir kiti skysčiai. Pašalinus skysčius 
transporto priemonės bus ardomos toliau: išimami akumuliatoriai, skystųjų dujų balionai, išimamos ir 
nukenksminamos potencialiai sprogios dalys. Po to nuimami kiti agregatai ir mazgai, nuimamos 
padangos, stiklas, plastmasė. Visi išmontavimo darbai bus atliekami rankiniu būdu pastato viduje. 
Susidariusios pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariose, paženklintose specialiomis etiketėmis 
talpose tam skirtoje patalpoje. Pavojingos atliekos bus sandėliuojamos taip, kad nepatektų į aplinką. 
Pavojingų atliekų laikymo zona bus patalpoje su skysčiams nelaidžia danga. Per metus planuojama 
išardyti 600 t ENTP (160104*), vienu metu veiklos vietoje planuojama laikyti apie 15 t ENTP. 

Stacionarių triukšmo šaltinių pastatų išorėje ar lauke nėra. Didelių metalo laužo atliekų 
kiekių ir apdorojimo nėra, todėl veiklai nereikalingi galingi kranai ar sandėliavimas atviroje vietoje. Visa 
veikla vykdoma uždarose patalpose. Ardomi automobiliai bus atvežami kitomis transporto priemonėmis 
arba atvyks savo eiga. Netinkamos naudoti transporto priemonės bus superkamos arba nemokamai 
priimamos iš fizinių ir juridinių asmenų,  automobiliai ardomi specialiai pritaikytose uždarose patalpose. 

Krovos darbai bus vykdomi tik uždaruose pastatuose, veikiant nedidelės galios 2 
krautuvams (kiekviename pastate po vieną krautuvą), kurie dirbs po 4 val. per dieną. Vienas krautuvas 
dyzelinis. 

Triukšmą lauke kels tik mobilūs taršos šaltiniai, tokie kaip sunkusis transportas atvežantis ar 
išvežantis žaliavą, darbuotojų ir klientų lengvasis transportas ir jau minėti 2 krautuvai, kurie važiuoja iš 
vieno pastato į kitą. Numatoma, kad darbo metu nuo 8-17 val. į PŪV teritoriją atvažiuos ne daugiau kaip 
5 vnt. sunkiojo transporto ir apie 40 vnt. lengvųjų automobilių per parą.  

Oro tarša dėl metalo pjaustymo susidarys nuo kėbulų ir kitų metalų pjovimo propano dujomis 
(planuojamas pjaustymas po 3 val. per dieną arba 765 val. per metus) ir nuo galimo suvirinimo po 1 val. 
per dieną bei nuo mobilių šaltinių (atvykstančio, išvykstančio transporto, krovos darbus vidaus patalpose 
atliekančių krautuvų). Per metus dyzelinis lengvasis krautuvas sunaudos apie 1000 litrų dyzelino per 
metus, dujinis krautuvas apie 1000 litrų dujų. Kitų taršos šaltinių, tokių kaip katilinė šildymui nėra. 
Patalpos šildomos elektra. Apšvietimui, apšildymui bei elektros įrankiams bus sunaudojama iki 10 000 
kw/h elektros energijos per metus. 

UAB „Autobilas“ veikla ribojasi su  panašia veikla užsiimančia, taip pat nedideliais kiekais 
automobilius ardančia UAB „Ladeira“, adresu Vasaros g. 22A, Marijampolė, bei grūdų perdirbimu 
užsiimančia UAB „Eurokorma“. Apie 70-170 m atstumu yra du laužynai/metalo supirktuvės (UAB 
„Ferometa“, UAB „Geležinis verslas“), kurie veiklą vykdo ne uždaruose pastatuose, o atvirame lauke. 

 

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  6 

  
1 pav. Įvažiavimas į metalo laužo supirkimo ir ENTP 

ardymo angarą  
2 pav. Metalo laužo supirkimo ir 

ENTP ardymo angaro vidus ir jame 
dirbantis dyzelinis krautuvas 

 

3 pav. Tik ENTP ardymo pastatas 4 pav. Tik ENTP ardymo pastatas ir 
privažiavimas iki jo. Už tvoros veikia automobilių 
pardavimo ir saugojimo aikštelė. 
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5 pav. EBTP ardymo patalpose plytų 
pastate  

6 pav. ENTP ardymo patalpose veikiantis dujinis 
krautuvas 

 

 

 

7 pav. Atliekų išdėstymo schema metalo laužo supirkimo angare. Ardymas vykdomas rankiniu būdu.   
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8 pav. Planuojamas veiklos išplėtimas pramoninėje/komercinėje zonoje, Marijampolėje, uždarose patalpose (esamame angare ir esamam plytų pastate) 



 
  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 9 

Veiklos vieta. Veikla planuojama pramoninėje Marijampolės zonoje, esamuose dviejuose 
pramoniniuose ir sandėliavimo pastatuose. Aplink įsikūrusios kitos įmonės, todėl šiuo atžvilgiu 
alternatyvios vietos nenagrinėjamos, kadangi išnaudojamos esamos patalpos, kuriamos darbo vietos ir 
pridėtinė ekonominė vertė, nekenkiant visuomenės sveikatai (tai parodys toliau atliktos triukšmo, oro 
taršos ir poveikio sveikatai analizės). 

Artimiausios gyvenamosios aplinkos (gyvenamieji sklypai) – individualių namų kvartale 
Aukštaičių gatvėje yra nutolę apie 70 m atstumu į pietus nuo PŪV. Atstumas iki pačių gyvenamųjų 
mažaaukščių namų Aukštaičių g. Nr. 3 ir Nr. 5 yra 112 m, iki Aukštaičių g. gyvenamųjų namų Nr. 5, 7, 9, 
11, 13 siekia 220 m. Gyvenamąjį kvartalą nuo PŪV skiria komerciniai objektai, esantys adresu Sasnavos 
g. 68 esanti automobilių plovykla ir valymais užsiimanti UAB „Švaros misija“ ir 70C esanti UAB 
„Kema”. 

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla yra pramoninėje-komercinėje Marijampolės miesto 
teritorijoje ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kitais 
požiūriais nėra reikšmingas. VĮ „Registrų centras“ duomenimis sklypo unikalus registro numeris 4400-
0591-382. 

Sklypo plotas: 1,5100 ha. Tačiau UAB „Autobilas“ nuomojami du pastatai ir kiemo teritorija, 
kurioje važinės krautuvai ir transportas užima tik dalį sklypo, apie 0,78 ha. Kitose sklypo dalyse veikia 
kitos komercinės įmonės. 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

Sklype esantys du pastatai nuomojami iš UAB „Žemūktechnika“. 

Sklypo paskirtis dėl PŪV nepasikeis. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0225 ha. 

 I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0077 ha. 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos. Plotas 0,161 ha. 
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9 pav. Artimiausios gyvenamosios aplinkos (sklypai) Aukštaičių gatvėje yra apie 70 m atstumu nuo 

PŪV, gyvenamieji namai nutolę apie 112-220 m atstumu 

 

Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas, tvarkymas. Planuojamos veiklos technologiniams 
procesams vanduo nebus naudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Darbuotojų asmens higienos 
reikmėms naudosis esamu vandentiekiu, kuriuos eksploatuoja UAB „Sūduvos vandenys“. Per metus 
planuojama sunaudoti 90,0 m3 vandens buitinėms reikmėms. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto 
tinklus. 

Paviršinės nuotekos nebus užterštos pavojingomis medžiagomis. Ūkinė veikla bus vykdoma 
uždaruose pastatuose, zonoje kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Eksploatuoti 
netinkamos transporto priemonės išmontavimo metu po ja bus pastatomos talpyklos arba naudojami 
specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai, užtikrinantys aplinkos apsaugą nuo naftos produktų  ir kitų teršalų 
patekimo. Užterštų paviršinių nuotekų nesusidarys. 

Šilumos energijos tiekimas. Patalpų šildymui naudojama elektra, dujinių ar biokuro katilų 
pastatuose nėra. Apšvietimui, apšildymui bei elektros įrankiams bus sunaudojama iki 10 000 kw/h 
elektros energijos per metus.    

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Kadangi sklypas yra mieste įvažiavimas į sklypą yra 
patogus: į sklypą patenkama iš Šiaurinės Marijampolės pusės, Sasnavos gatve, einančia tarp geležinkelio 
ir pramoninio rajono, palei „Maximą“ parduotuvę ir kitus negyvenamus pastatus. Į Sasnavos gatvę, 
patenkama iš judrios Sporto gatvės, į kurią savo ruožtu patenkama iš pagrindinės Marijampolės miesto 
Kauno gatvės ir Marijampolės rytiniu pakraščiu  einančios Vasaros gatvės. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos 
tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 ir jo pakeitimais (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-
09-25).  
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Veiklos metu atliekos susidarys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ir 
patalpų eksploatacijos metu. Susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, atrenkant tolimesniam naudojimui 
ir/ar perdirbimui  tinkamas antrines žaliavas ir kitas atliekas. Netinkamos perdirbimui nepavojingos 
atliekos (plastmasė, stiklas, guma ir kt.) bus sudedamos į atskirus konteinerius. Metalinės atliekos bus 
parduodamos kaip metalo laužas. 

Visos susidariusios pavojingos atliekos, tame tarpe ir keičiamos dienos šviesos lempos, 
naudotas sorbentas, tepaluoti skudurai, bus priduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms pagal 
sudarytas sutartis įstatymų nustatytu periodiškumu: pavojingos atliekos – ne rečiau kaip per 6 mėnesius, 
nepavojingos atliekos – ne rečiau kaip kartą per metus, mišrios komunalinės – pagal sutartį. 

Susikaupusios perdirbimui ar tolimesniam naudojimui tinkamos atliekos bus priduodamos 
Atliekų tvarkytojams ar perdirbėjams. Visos priimtos ir susidariusios atliekos bus apskaitomos ir 
registruojamos atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo žurnaluose.  

 
Artimiausi gyvenamieji namai: artimiausios gyvenamosios aplinkos (gyvenamieji sklypai) 

Aukštaičių gatvėje yra apie 70 m atstumu nuo planuojamos UAB „Autobilas“ veiklos, o atstumai iki 
artimiausių gyvenamųjų mažaaukščių namų Aukštaičių g. Nr. 3 ir Nr. 5 yra 112 m, iki Aukštaičių g. 
gyvenamųjų namų Nr. 5, 7, 9, 11, 13 siekia 220 m. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla 
(Marijampolė, Draugystės g. 19) bei Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ (Marijampolė, 
Draugystės g. 5A) nuo UAB „Autobilas“ planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolę ~700 m atstumu. 

Artimiausios gydymo įstaigos: UAB „Gutavita“ (Marijampolė, Sporto g. 2) nuo planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~790 m atstumu; Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika 
(Marijampolė, Jaunimo g. 6) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi kiek daugiau nei 800 m 
atstumu. 

Artimiausias maitinimo paskirties pastatas – UAB „Intersistema“ (Marijampolė, Sporto g. 50) – 
nuo UAB „Autobilas“ sklypo nutolęs ~520 m atstumu. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: „MAXIMA“ (Bazė) (Marijampolė, Sasnavos g. 74) nuo 
teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, nutolusi ~40 m atstumu; „MAXIMA“ (Marijampolė, Sporto 
g. 16) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~550 m atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
Draugystės padalinys (Marijampolė, Draugystės g. 5) nuo UAB „Autobilas“ planuojamos ūkinės veiklos 
sklypo nutolusi ~620 m atstumu; Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“ (kino teatras „Spindulys“) 
(Marijampolė, Kauno g. 13), Marijampolės kultūros centras (Marijampolė, Vilkaviškio g. 2) nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę ~1,3 – ~1,5 km atstumu. 

Artimiausi sporto paskirties pastatas – Marijampolės sporto mokykla (Marijampolė, Jaunimo g. 
8) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs ~800 m atstumu. 

Artimiausi viešbučių paskirties pastatai: viešbutis „Eiva“ (Marijampolė, Kauno g. 59) nuo UAB 
„Autobilas“ sklypo nutolęs ~930 m atstumu; viešbutis „Žilina“ (Marijampolė, Gedimino g. 106) nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~1,2 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Marijampolės evangelikų liuteronų parapija 
(Marijampolė, Kauno g. 9) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~1,3 km atstumu. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Marijampolės savivaldybės administracija 
(Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1); Akcinės bendrovės Lietuvos pašto filialas Marijampolės centrinis 
paštas (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 9); Marijampolės apylinkės teismas (Marijampolė, Kauno g. 8); 
bankai ir kitos įstaigos išsidėsčiusios centrinėje Marijampolės miesto dalyje, nuo teritorijos, kurioje 
planuojama ūkinė veikla, nutolusioje ~1,5 km atstumu. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ 
VISUOMENĖS SVEIKATAI 

 

Aplinkos oro tarša. Vykdant ūkinę veiklą, aplinkos oro tarša susidaro vykdant metalo pjaustymą 
panaudojant propano dujas. Taip pat numatomi metalo suvirinimo darbai, virinant elektrodais ar 
suvirinimo pusautomačiu. Šios operacijos bus vykdomos metalo supirktuvės pastate. Mobilūs aplinkos 
oro taršos šaltiniai – įmonės teritorijoje manevruojantys lengvieji automobiliai, sunkvežimiai, taip pat 
produkcijos ir žaliavos krovoje naudojami du krautuvai. Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis 
įvertinama įmonės teritorijoje esantys automobilių privažiavimai, judanti krovos technika. Per dieną į 
įmonės teritoriją atvažiuoja/išvažiuoja 40 lengvųjų automobilių. Per dieną į įmonės teritoriją 
atvyksta/išvyksta iki 5 sunkvežimių. Įmonės teritorijoje manevruojantis dyzelinis krautuvas per metus 
sudegina 0,8t dyzelinio kuro (0,0032t/dieną). Įmonės teritorijoje manevruojantis dujinis krautuvas per 
metus sudegina 0,58t dujų (0,0023t/dieną).  

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 (2010-2014 m.) Lazdijų hidrometeorologijos 
stoties meteorologiniai duomenys.  

1 Lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 
Nr. 

Teršalo  
pavadinimas 

Ribinė vertė Max pažeminė koncentracija 
   Absoliutiniais 

vienetais                    
Ribinės vertės  

dalimis 

 
1. CO 10 mg/m3 0,012 <0,1 
2. NO2 200 ug/m3 16,22 <0,1 

40ug/m3 0,939 <0,1 
3. Kietos dalelės KD10 50 ug/m3 0,095 <0,1 

40 ug/m3 0,053 <0,1 
4. Kietos dalelės KD2,5 25 ug/m3 0,053 <0,1 
5. Chromo oksidai 0,0015mg/m3 4,6*10-8 <0,1 
6. Geležis ir jos junginiai 0,04 mg/m3 0,0019 <0,1 
7. LOJ 5,0mg/m3 0,0018 <0,1 
8. Mangano oksidai 0,01 mg/m3 6,3*10-5 <0,1 

 
. Atliktas tik ūkinės veiklos teršalų sklaidos modeliavimas parodė, kad maksimalios teršalų 

koncentracijos reikšmės  (CO, NO2, kietos dalelės KD10, kietos dalelės KD2,5, chromo oksidai, geležis 
ir jos junginiai, LOJ,  mangano oksidai) sudaro ne daugiau nei 0,1 ribinės vertės dalį, todėl daroma 
išvada, kad planuojama ūkinė veikla, oro taršos atžvilgiu neigiamos įtakos aplinkos orui ir sveiktai 
neturės. Rezultatai parodė, kad iš vertinamo ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių išsiskiriančių teršalų 
kiekiai yra labai maži ir neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių. Nustatytos planuojamos veiklos 
didžiausios teršalų koncentracijos susidaro šalia UAB „Autobilas“ taršos šaltinių, pačiame sklype. 
Vertinamo ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių fiziniai duomenys bei į aplinkos orą išmetamas teršalų 
kiekis užtikrina teršalų išsisklaidymą aplinkinių teritorijų pažemio sluoksnyje, ir visuomenės sveikatai bei 
aplinkai poveikio dėl šių itin mažų kiekių nenumatoma. 

Kvapai. Vykdant metalo pjovimą propano dujomis, taip pat kartu įvertinant transporto priemonių ir 
krautuvų manevravimą,  į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei LOJ. 
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Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų 
[HN 121:2010 1]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - 
europinis kvapo vienetas. Didžiausia Lietuvoje leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 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 (1 OU/m3). 

Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu nustatytas 
koncentracijas aplinkos ore, buvo apskaičiuotos kiekvienos kvapios cheminės medžiagos sukeliamo 
kvapo koncentracijos aplinkos ore („Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.)).  

Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija ūkinės veiklos teritorijoje 
ar ant jos ribos gali siekti iki 0,06 OUE/m3, už ūkinės veiklos teritorijos ribos kvapas nebus juntamas, nes 
1 OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas ant ūkinės 
veiklos žemės sklypo ribos nebus juntamas, ribinė 8 OUE/m3 vertė nebus viršijama, neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenumatomas. 

 
Triukšmas. Šiuo metu sklype nėra esamų stacionarių triukšmo šaltinių. Naujų stacionarių šaltinių 

nenumatoma ir įgyvendinus veiklą: juodojo ir spalvoto metalo laužo bei neeksploatuotų automobilių 
supirkimas bei tvarkymas. Krovos darbai lauke nebus vykdomi (krova su autokrautuvu bus uždarose 
patalpose), metalų trupinimas, metalų daužymasis neplanuojamas, todėl vertinant triukšmą triukšmo 
modeliavimas atliktas tik nuo transporto. Planuojama, kad į įmonės kiemą važiuos lengvasis ir sunkusis 
transportas (iki 40 vnt. lengvojo transporto (sudarys darbuotojų ir pirkėjų transportas) 5 vnt. sunkiojo 
transporto per dieną). Krovos darbams bus naudojami 2 krautuvai, iš kurių vienas dujinis kitas dyzelinis. 
Krautuvų triukšmingumas priimtas turimais analogiškos veiklos triukšmo matavimo rezultatais 
(matavimai atlikti Kaune, 2018 m. gegužės 2 d., atliko akredituota triukšmo matavimo įmonė UAB 
„Akustinių tyrimų centras“ fizikinių tyrimų laboratorija). Krovos darbai bus vykdomi tik vidaus 
patalpose, o triukšmo lygį mažins pastatų sienos, kurios triukšmo programoje įvertintos.  

Atlikus triukšmo sklaidos analizę „CADNA A 4.6“ paketo programa nustatyta, kad dėl 
planuojamos veiklos triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 nebus viršytos už PŪV sklypo ribų, todėl 
triukšmo mažinimo priemonių taikymas nereikalingas, poveikis artimiausioms gyvenamosioms 
aplinkoms (gyvenamiesiems sklypams) Aukštaičių gatvėje, esančioms už daugiau kaip 70 m 
nereikšmingas, kadangi triukšmo lygis dėl planuojamos veiklos nesieks 35 dBA dienos metu ir taip pat 
neviršys ribinių verčių. Planuojamos veiklos vietos apžiūros metu atkreiptas dėmesys, kad vyrauja 
aplinkinių įmonių keliamas triukšmas (foninis), kurio ataskaitoje nebuvo galima įvertinti (suformuoti 
sklaidos), kadangi neturima informacijos apie aplinkinių įmonių keliamus triukšmo lygius, jų krovos 
darbų apimtis, kiekvienos įmonės mobilius taršos šaltinius, taip pat Marijampolės savivaldybė neturi 
strateginių triukšmo kartografavimo žemėlapių, kurių informaciją būtų galima panaudoti modeliavimams. 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų 
pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius siekė 1 659. Nuo 2015 metų 
pradžios iki 2018 metų pradžios šių subjektų skaičius aukščiau nurodytoje savivaldybėje padidėjo 206 
ūkio subjektais. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus didėjimo tendencija 2015–2018 metų pradžioje 
stebima tiek visoje Marijampolės apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 metų pradžioje veikiančių ūkio 
subjektų skaičius Marijampolės apskrityje siekė 3 178 (Lietuvoje – 104 117), o 2015 metų pradžioje – 2 

                                                           
1 HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos 
ore 
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735 (Lietuvoje – 93 017). Analizuojant rodiklius, susijusius su 2015–2018 metų pradžioje įregistruotais 
ūkio subjektais, stebimas šių subjektų skaičiaus mažėjimas tiek Marijampolės savivaldybėje (2018 metų  
pradžioje įregistruotų ūkio subjektų skaičius siekė 2 989, o 2015 metų pradžioje – 3 132), tiek 
Marijampolės apskrityje (2018 metų pradžioje – 6 004; 2015 metų pradžioje – 6 087). Tačiau visoje mūsų 
šalyje aukščiau nurodytu laikotarpiu įregistruotų ūkio subjektų skaičius tendencingai didėjo nuo 220 044 
ūkio subjektų (2015 metų pradžioje) iki 225 667 ūkio subjektų (2018 metų pradžioje). 2018 metų 
pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį 
(EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 
regeneravimas“ siekė 4 (Marijampolės apskrityje – 18, Lietuvoje – 426). Nuo 2015 metų pradžios iki 
2018 metų pradžios tokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičius šioje 
savivaldybėje išliko nepakitęs (Marijampolės apskrityje – padidėjo 2 ūkio subjektais, Lietuvoje – 
padidėjo 25 ūkio subjektais). Pažymėtina, kad visoje mūsų šalyje 2018 metų pradžioje veikiančių ūkio 
subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., ženklų lygiu) „E 38 Atliekų surinkimas, 
tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas“ siekė 307 subjektus. 

Analizuojant 2018 metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus pagal 
darbuotojų skaičių juose, matyti, jog daugiau kaip pusę (62,7 proc.) šių subjektų sudaro tie, kuriuose dirba 
iki 4 darbuotojų, kiek daugiau nei šeštadalyje (17,1 proc.) – 5–9 darbuotojai, o likusioje dalyje veikiančių 
ūkio subjektų dirba nuo 10 iki 1 000 ir daugiau darbuotojų.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Autobilas“ planuojama 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, bus 
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: 

 sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 
naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

 ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 
reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo) 
nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 

 
Kitų veiksnių analizė. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus 

Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, 2017 metais Marijampolės apskrityje buvo nustatyta 13 
profesinės ligos atvejų (20,9 atvejai/100 000 dirbančiųjų), 3 iš jų – Marijampolės savivaldybėje (12,0 
atvejų/100 000 dirbančiųjų). Marijampolės savivaldybėje nustatytus 2 profesinės ligos atvejus tuomet 
lėmė ergonominiai veiksniai, o 1 profesinės ligos atvejį – cheminiai veiksniai. Pažymėtina, jog 2017 
metais šioje savivaldybėje nebuvo registruota profesinės ligos atvejų, kuriuos lemtų biologiniai veiksniai. 
Analizuojant Marijampolės apskrityje nustatytus profesinės ligos atvejus pagal ekonominės veiklos 
sektorius, akivaizdu, jog daugiausiai profesinės ligos atvejų nustatyta žemės ūkio, miškininkystės 
sektoriuje (10 atvejų), o mažiausiai – apdirbamosios pramonės (1 atvejis) bei žmonių sveikatos priežiūros 
ir socialinio darbo sektoriuje (2 atvejai). 2017 metais Marijampolės savivaldybėje registruoti 2 profesinės 
ligos atvejai buvo nustatyti žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriuje, o 1 atvejis – 
apdirbamosios pramonės sektoriuje. 

Pavojingi veiksniai, dėl kurių darbuotojai, atliekantys metalo pjaustymo darbus, gali patirti ūmių 
sveikatos sutrikimų: elektros srovės poveikis (pvz., netvarkinga elektros instaliacija), netvarkinga darbo 
vieta, netvarkingi darbo įrankiai ir pagalbinės darbo priemonės, metalo drožlės, galimi apdorojamų 
detalių kritimai bei kt. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje atliekant metalo pjaustymo darbus: 
triukšmas, vibracija, nepakankamas darbo vietos apšvietimas, netinkamas mikroklimatas (temperatūra, 
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ventiliacija ir pan.), pastoviai įtemptas dėmesys, dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), krovinio 
kėlimas ir pernešimas, nesilaikant leistinų kėlimo normų. 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtose metodinėse 
rekomendacijose „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“ yra aprašomi pagrindiniai pavojai bei 
rizikos su kuriais susiduria darbuotojai, atliekantys kasdienius darbus tokio pobūdžio įmonėse. Vykdant 
UAB „Autobilas“ planuojamą ūkinę veiklą – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą – taip 
pat galima profesinės rizikos veiksnių, darančių žalą darbuotojų sveikatai, atsiradimo tikimybė tam 
tikruose veiklos etapuose (variklio, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos pašalinimas, skystojo kuro atliekų 
šalinimas, potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas ir kt.). 

Panaudota alyva yra stipriai užteršta įvairiais metalais iš variklio – magniu, variu, cinku ir sunkiais 
metalais. Sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus. Jie 
kaupiasi žmogaus organizme, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis padaugėja. Todėl ir 
sveikatos problemos išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko. Stabdžių skystis yra pavojingas, nes jo 
sudėtyje yra glikolių, kurių net maži kiekiai gali stipriai pažeisti inkstus. Aušinimo skysčio sudėtyje yra 
etilenglikolio, kuris yra labai pavojingas jį prarijus, nes gali sutrikdyti kvėpavimą ir širdies darbą, pažeisti 
inkstus bei smegenis. Į organizmą jis gali patekti ir per odą. Įkvėpus gali sukelti pykinimą. Siekiant 
apsaugoti darbuotojus nuo galimo neigiamo aukščiau minėtų produktų poveikio sveikatai, jie bus 
aprūpinami tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios bus reguliariai valomos ir keičiamos. 
Papildomai darbuotojai bus supažindinami su saugiais šių darbų atlikimo metodais. 

Pažymėtina, jog vykdant UAB „Autobilas“ ūkinę veiklą, susidariusių pavojingųjų atliekų 
pakavimas, ženklinimas ir laikymas bus atliekamas taip, kad nekiltų pavojaus visuomenės sveikatai bei 
aplinkai, t.y. laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose 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“, nustatytų reikalavimų. 
Planuojama ūkinė veikla taip pat bus vykdoma atsižvelgiant į Eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 
d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(su pakeitimais), kuriose yra pateikti reikalavimai atitinkamų zonų įrengimui eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių apdorojimo įmonėse. 

5. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (veiklos sukeliamo triukšmo, 
aplinkos oro teršalų, kvapų vertinimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų 
teršalų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, už rekomenduojamos SAZ 
ribų nebus viršijamos. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant ūkinę veiklą bus naudojamos šiuolaikiškos, 
kokybiškos, aplinkai ir sveikatai saugios medžiagos, technologijos bei kitos priemonės, kad numatytas 
saugus atliekų tvarkymas, įmonės aplinka yra tvarkinga. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar 
sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai nėra reikalingos,  todėl nenumatomos. 

Ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturi, nes: 

 ENTP išmontavimas bus atliekamas rankiniu būdu naudojant tik rankinius mechaninius 
įrankius uždarose patalpose. 

 Atliekų supirkimas vykdomas uždarose patalpose, metalo laužas smulkinamas ar 
perdirbamas pramoniniuose įrenginiuose nebus. 

 Atliktas planuojamos ūkinės veiklos (plėtros) teršalų sklaidos modeliavimas parodė, 
kad maksimalios teršalų koncentracijos reikšmės  (CO, NO2, kietos dalelės KD10, 
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kietos dalelės KD2,5, chromo oksidai, geležis ir jos junginiai, LOJ,  mangano oksidai) 
sudaro ne daugiau nei 0,1 ribinės vertės dalį, todėl planuojama ūkinė veikla, oro taršos 
atžvilgiu neigiamos įtakos aplinkos orui ir sveikatai neturės. 

 Triukšmo atžvilgiu, įvertinant tai, kad ENTP ardymas numatomas rankiniu būdu, vidaus 
patalpose, o metalo krovos darbai lauke vykdomi nebus, metalo trupinimas ar kiti 
triukšmingi procesai taip pat neplanuojami, triukšmo dėl metalo daužymosi poveikio 
nenumatoma, taip pat išorėje nėra stacionarių triukšmo šaltinių, todėl išorėje triukšmas 
galimas tik nuo transporto. Krovos darbai autokrautuvu bus vykdomi tik vidaus 
patalpose, o triukšmo lygį mažins pastatų sienos, kurios triukšmo modeliavimo 
programoje įvertintos. Atliktas modeliavimas parodė, jog triukšmo normos už 
rekomenduojamų SAZ ribų neviršijamos, o triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose  Aukštaičių gatvėje dėl planuojamos veiklos nesieks 35 dBA dienos metu, 
todėl neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių verčių. 

 Vykdant metalo pjovimą propano dujomis, taip pat kartu įvertinant transporto 
priemonių ir krautuvų manevravimą,  į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – 
azoto dioksidas bei LOJ. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo 
koncentracija ūkinės veiklos teritorijoje ar ant jos ribos gali siekti iki 0,06 OUE/m3, už 
ūkinės veiklos teritorijos ribos kvapas nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus 
pasiekiama. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas ant ūkinės 
veiklos žemės sklypo ribos nebus juntamas, ribinė 8 OUE/m3 vertė nebus viršijama, 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

 Poveikis dėl vibracijos nenumatomas, kadangi įrengimų, kurie sukelia pavojingas 
vibracijas neplanuojama.  

 

6. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“, skyriaus „LI. Pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų 
sanitarinės apsaugos zonos“, 206 punkto nuostatomis, planuojamai ūkinei veiklai taikytina pavojingų 
atliekų surinkimo punktams nustatyta 50 metrų dydžio sanitarinė apsaugos zona.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 
19 d. Nr. V-586  „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-05-01), vykdoma veikla patenka į taisyklių punktą „22.1. Antrinis 
metalo atliekų ir laužo perdirbimas“, kuriam taikytina 100 m sanitarinė apsaugos zona. 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės 
sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus planuojamos veiklos sveikatai darančių įtaką 
veiksnių (aplinkos oro taršos, bei triukšmo) analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, nustatyta, kad poveikis galimas dėl triukšmo, todėl sanitarinę apsaugos zoną 
rekomenduojama nustatyti pagal triukšmo sklaidą, kuri už sklypo ribų neviršijama. 

Siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Autobilas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimui, 
apimančiam planuojant apdoroti (ardyti) eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP), 
padidinant surenkamus ir laikomus metalo atliekų kiekius bei surenkant naujas metalo atliekų 
rūšis, adresu Sasnavos g. 70F, Marijampolėje – nustatyti 0,80 ha ploto sanitarinės apsaugos zonos 
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(SAZ) ribas, kurios apima rytinę nuomojamo sklypo dalį (unikalus sklypo numeris 4400-0591-3826, 
bendras sklypo plotas 1,5100 ha).  

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 0,80 ha. 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

 Veiklos metu susidarys teršalai tik nuo transporto, metalo pjaustymo ir suvirinimo, 
todėl atlikus į aplinkos orą išmetamų teršalų analizę, nustatyta, kad teršalų 
koncentracijos yra mažos (sudaro ne daugiau nei 0,1 ribinės vertės dalį) ir neviršys 
teisės aktuose nustatytų aplinkos oro teršalų ribinių verčių už siūlomos sanitarinės 
apsaugos zonos ribų; 

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas atskleidė, jog  ūkinės veiklos metu sklindančio 
triukšmo lygis nuo transporto lauke ir vidaus patalpose vykdomų krovos darbų – 
neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos sanitarinės 
apsaugos zonos ribų; 

 Vykdant metalo pjovimą propano dujomis, taip pat kartu įvertinant transporto 
priemonių ir krautuvų manevravimą,  į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – 
azoto dioksidas bei LOJ, kurių koncentracija ant rekomenduojamos SAZ ribos gali 
siekti tik iki 0,06 OUE/m3, todėl už SAZ ribų kvapas nebus juntamas. 

 

Pažymime, kad į rekomenduojamos 0,80 ha 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, kiti objektai nepatenka, o artimiausios gyvenamosios individualių 
namų aplinkos (gyvenamieji sklypai) Aukštaičių gatvėje yra už ~70 m į pietus ir juos skiria kiti 
negyvenami pastatai. 
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10 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  


