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SUTRUMPINIMAI 

 

ICAO Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 

KTT kilimo tūpimo takas 

Lnakties nakties triukšmo rodiklis – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego 
trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų 
nakties vidurkis 

Ldvn apskaičiuojamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo (triukšmo sukelto dirginimo) rodiklis 

LTOU VĮ Lietuvos tarptautinis oro uostas 

PVSV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

SAZ sanitarinė apsaugos zona 

TMK tūpimo-manevravimo-kilimo ciklas 

VMPEI vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 

  

ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas VĮ Lietuvos oro uostų 
Palangos filialui – Tarptautiniam Palangos oro uostui (adresas: Liepojos pl. 1, Palanga). Pagrindinis 
PVSV tikslas – nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (toliau – SAZ). 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652 su vėlesniais pakeitimais), 
nuostatomis (17 punktas): 

Aerodromų SAZ nustatoma atsižvelgiant į triukšmo lygį. Patikslinimui gali būti atsižvelgta į 
elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio ir vandens cheminę taršą. 

Aerodromų SAZ draudžiama statyti gyvenamuosius namus, sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo 
bei auklėjimo, socialinės globos ir poilsio įstaigas, stadionus, įrengti rekreacinius objektus (parkus, 
miesto sodus ir kita). 

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

PVSV rengėjai atliko aplinkos triukšmo sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų skaičiavimą, 
modeliavimą bei įvertinimą. Vertinimas atliktas, vadovaujantis VĮ Lietuvos oro uostai ir detalaus plano 
rengėjo UAB „Geometra“ pateikta informacija, techninėmis specifikacijomis, teisės aktais ir 
rekomendacijomis. 

Atlikus Tarptautinio Palangos oro uosto (toliau – Palangos oro uosto) Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą papildytą, atsižvelgiant į NVSC Klaipėdos departamento pastabas, rekomenduojama 
objekto SAZ nustatyti pagal: 

 VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialo teritorijos ribas ir 

 prognozinę 2028 m. nakties laikotarpio triukšmo zoną (>50 dBA pagal higienos normą 
HN 33:2011). 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  3 

 

1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 

Adresas: Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius 

Tel.:  +37052739326 

Faksas:  +37052329122 

El. p.: info@ltou.lt 

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

PVSV ataskaitos rengėjai, veikiantys jungtinės veiklos sutartimi: 

 UAB „EKOSTRUKTŪRA“, 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. Kontaktinis asmuo: 
direktorė Ona Samuchovienė, mob. tel.: +370 676 08277, el. p.: 
o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

 ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, I. Kanto g. 25, p. d. 2082, Kaunas LT-
44296, tel.: (8 37) 226638, faksas (8 37) 205619. Kontaktinis asmuo: Jolanta 
Nemaniūtė-Gužienė, tel.: +370 682 53605, el. paštas: jolanta.nemaniute@tka.lt 

3.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Pavadinimas: 
VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas – Tarptautinis Palangos oro uostas. 
Objekto paskirtis: Aviacinių ir neaviacinių paslaugų teikimas. 

Įstatymų nustatytais atvejais įmonė (VĮ LTOU) gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi 
įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įmonė taip pat turi teisę vykdyti kitą ūkinę komercinę 
veiklą, jeigu tai neprieštarauja įmonės veiklos tikslams ir teisės aktams. 

 
Palangos oro uostas yra nedidelis Vakarų Lietuvos regioninis oro uostas. Jo infrastruktūra 

pritaikyta aptarnauti vidutinės ir mažos klasės orlaiviams: BOEING - 737, SAAB-2000, SAAB-340, 
Dash Q400, CRJ 200, CRJ 900, Jetstream-32, ATR-42, YK-42 ir pan. Keleivių ir bagažo 
aptarnavimas pritaikytas tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) reikalavimams. 
Keleivių terminale veikia visos tarnybos, būtinos tarptautiniam oro uostui. Dabartiniu metu techninės 
galimybės leidžia per 1 val. aptarnauti 350 keleivių. Palangos oro uosto klientams teikiamos visos 
būtiniausios ir svarbiausios paslaugos, būdingos nedideliems regioniniams oro uostams. 

2014 m. įvykdytas Lietuvos oro uostų reorganizavimas, po kurio Tarptautinis Palangos oro 
uostas tapo VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialu. 
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Pagal Bendrosios aviacijos informacijos (AIP1 Lithuania) dokumentą – Orlaivio įskridimas, 
perskridimas ir išskridimas (šaltinis: VĮ Oro navigacija; 2018): 

Tarptautiniai skrydžiai į, iš ir virš Lietuvos teritorijos vykdomi pagal LR oro erdvės 
organizavimo taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl 
Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Šios taisyklės nustato oro 
erdvės struktūrą ir jos elementus, LR oro erdvės naudojimo reguliavimo, leidimų skrydžiams 
išdavimo ir atšaukimo sąlygas bei tvarką. 

Orlaiviai, skrendantys valdomąja oro erdve, gali kirsti LR valstybės sieną oro erdvėje oro 
eismo paslaugų teikėjo nustatytais oro eismo paslaugų maršrutais arba kitais iš anksto suderintais ir 
oro eismo paslaugų teikėjo leistais keliais. 

Tarptautiniai skrydžiai gali būti vykdomi į tuos LR oro uostus ar aerodromus (ir iš jų), 
kuriuose atliekamos pasienio, muitinės, medicininio karantino, higienos kontrolės ir kitos procedūros. 
Ši nuostata netaikoma skrydžiams, vykdomiems tarp LR ir kitų Šengeno erdvės valstybių, išskyrus 
atvejus, kai LR laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė. 

Kiekviename civiliniame orlaivyje, skrendančiame LR oro erdve, turi būti galiojantys 
dokumentai, nurodyti LR aviacijos įstatyme. 

Lietuvos Respublikos oro erdve gali skristi tik orlaiviai, kurių keliamas triukšmas ir emisija 
neviršija nustatyto lygio pagal LR Orlaivių triukšmo ribojimo taisykles, patvirtintas susisiekimo 
ministro ir aplinkos ministro 2001-04-19 d. įsakymu Nr. 134/217 (Žin., 2001, Nr. 37-1270; 2004, Nr. 
130-4688) ir pakeistas susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2018-12-27 d. įsakymu Nr. 3-668/D1-
1125 (TAR, 2018, Nr. 21543). Išduodami triukšmo pažymėjimai visada turi būti orlaivyje. 

3.1. ūkinės veiklos pajėgumas 

Palangos oro uostas yra tarptautinis civilinis oro uostas (ICAO kodas: EYPA; IATA kodas: 
PLQ), dirbantis visą parą. Pagrindiniai rodikliai pateikti 1, 2 lentelėse. 

1. lentelė. Palangos oro uosto 2014–2018 m. skrydžių ataskaita (https://www.palanga-
airport.lt/lt/skrydziu-statistika) 

Rodikliai 
Metai 

2014 2015 2016 2017 2018 
1. Keleiviai 132 931 145 441 232 630 297 197 316 643 
1.1. Tarptautinių maršrutų 132 849 145 331 232 580 297 152 316 542 
1.2. Vietinių maršrutų 82 110 50 45 101 
1.3. Reguliarių skrydžių 130 807 144 080 230 155 295 318 313 665 
1.4. Nereguliarių skrydžių 2124 1361 2475 1879 2978 
2. Lėktuvų skrydžiai 2972 3368 3947 4469 4623 
2.1. Komerciniai skrydžiai 2273 2489 3314 3845 3923 
2.2. Kiti 699 879 633 624 700 
3. Kroviniai (t) 21,0 113,284 141,194 31,565 35,237 

                                                
1 angl.Aeronautical Information Publication 
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2. Lentelė. Pagrindiniai oro uosto rodikliai 

Pavadinimas Esama situacija Planuojama situacija 
Pokytis (+/-, 

vnt. arba %) 

Sklypo plotas 161,33 ha ~162,18 ha +0,85 ha 
Peronas 60 000 m2 120 000 m2 +60 000 m2 
Automobilių stovėjimo aikštelės 
(1 pav.) 

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

Takai:    

Kilimo tūpimo takas ilgis: 2280 m; 
plotis: 45 m 

ilgis: 2280 m; 
plotis: 45 m 

nepakis 

Greittakiai ir riedėjimo takai 128 m 894 m +766 m 

Oro uosto pralaidumas:    

Orlaivių skrydžiai2 (vnt./m.) 2017 m.: 4469 
2018 m.: 4623 (4503 
civilinių orlaivių) 

2028 m.: 5918 + 28 % (lyginant 
su 2018 m.) 

Vidutinis metinis skrydžių 
(kilimų ir/ar tūpimų) skaičius per 
parą 

13 16 + 3 vnt. 

Planuojama plėtra užtikrins skrydžių saugumą. Numatoma, kad perspektyvoje peronas 
plėstųsi į šiaurinę pusę, iškirtus medžius nuo gaisrinės stoties į šiaurę, atsirastų papildomi riedėjimo 
takai. Planuojama, kad C kategorijos orlaiviai (3 lentelė) galėtų bazuotis ilgesnį laiką (ilgiau 
stovėti/nakvoti). Perspektyvoje, pastačius papildomus angarus, gali atsirasti mažosios aviacijos 
techninė bazė. 

PVSV rengėjai vertino civilinius A, B ir C kategorijų3 orlaivius pagal LTOU pateiktus 
faktinius esamos situacijos (2018 m.) duomenis (2, 3, 4 lentelės). Prognozinius orlaivių eismo augimo 
iki 2028 m. duomenis taip pat pateikė LTOU (2 lentelė). 

3. Lentelė. Galimi orlaivių pavyzdžiai pagal kategorijas bei jų dalis bendrame orlaivių eisme 

Orlaivio kategorija A B C 

Orlaivio  

pavyzdys 

 

 

 

CESSNA 172 Skyhawk 

 

EC-120 Colibri 
CESSNA 560 Citation 5 

Ultra 
Boeing 737-300, 

737-500 
Dalis eisme 12 % 3,3 % 84,7 % 

  

                                                
2 Kilimas ir/ar tūpimas 
3 Pagal ICAO 
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4. Lentelė. Orlaivių skrydžių pasiskirstymas kilimo tūpimo tako pusėse 

 

KTT 01 pusė (Pietūs) 

atvyksta išvyksta 

10% 
10% 

01→19 kryptis 

KTT 19 pusė (Šiaurė) 

atvyksta išvyksta 

90% 
90% 

19→01 kryptis 

 

Oro uosto aptarnaujantis transportas. Rengiant PVSV buvo įvertintas blogiausias įmanomas 
trumpalaikis (pvz. vykdant žiemos priežiūrą) scenarijus dėl poveikio gretimybėms. 

Oro uosto teritorijoje įrengtos trumpalaikio ir ilgalaikio automobilių, mikroautobusų ir 
autobusų stovėjimo aikštelės (1 pav.). Šiuo metu naudojamos trys: P1 ir P2 trumpalaikio stovėjimo ir 
P3 ilgalaikio stovėjimo aikštelės. Ateityje planuojama įrengti dar vieną ilgalaikio stovėjimo aikštelę 
P4. Aikštelės naudojamos visą parą. Informacija apie automobilių stovėjimo vietų skaičių pateikta 5 
lentelėje. 

 
1 pav. Automobilių stovėjimo aikštelės, įvažiavimo į jas maršrutai (šaltinis: LTOU) 
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5. Lentelė. Automobilių stovėjimo vietų skaičius aikštelėse 

Aikštelės Nr. 
schemoje 
(1 pav.) 

P1 
trumpalaikis 
stovėjimas 

P2 
trumpalaikis 
stovėjimas 

P3 
ilgalaikis 

stovėjimas 

P4 
būsima, 

ilgalaikis 
stovėjimas 

Vietų sk., vnt. 57 86 244 146 

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

Detaliuoju planu oro uosto plėtra į etapus neskaidoma. 
Objekto – esamo Tarptautinio Palangos oro uosto – naudojimas ilgalaikis, neribotas. 
 
Rengiant PVSV, atlikta: 

 esamos situacijos įvertinimas pagal faktinius 2018 m. duomenis bei 

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

3.3. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

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

Detaliuoju planu keičiamas šis teritorijų planavimo dokumentas: Tarptautinio Palangos 
oro uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. 
sprendimu Nr. 36. 

Detaliojo plano rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Tel.: 
+370 657 71999, faks.: +370 37 313337. 

Planuojama teritorija: Palangos oro uosto teritorija su gretimybėmis (apie 165 ha): sklypas 
kad. Nr. 2501/0017:181 (plotas – 157,0592 ha, adresas Liepojos pl. 1, Palanga) ir sklypas kad. Nr. 
2501/0017:106 (plotas – 4,2650 ha, adresas Liepojos pl. 6, Palanga) su Palangos oro uosto saugumo 
užtikrinimui svarbiomis teritorijomis. 

Planavimo tikslai: 

Optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų 
tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių 
ribas, įvertinant galimybę dalį miško žemės paversti kitomis naudmenomis, žemę paimant 
visuomenės poreikiams ar laisvą valstybinę žemę prijungiant prie Palangos oro uosto teritorijos, 
žemės sklypo (-ų) suformavimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų 
nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 36 
patvirtinto žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje 
teritorijoje. 
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Planavimo uždaviniai: 

Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo 
privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų 
planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir 
nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Planavimo pagrindas: 

 2017-11-03 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. A1-1488 
,,Dėl žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje 
detaliojo plano rengimo“; 

 2017-11-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 77-DP; 

 Žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, Palangoje, 
planavimo darbų programa, patvirtinta 2018-04-13 Palangos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. A1-465. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis atsakingų institucijų išduotomis 
planavimo sąlygomis. Planuojamoje teritorijoje galioja aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų 
planavimo dokumentai. 

 

Detaliojo plano galiojimo ribos (planuojama teritorija) apima apie 165 ha teritoriją, kurią sudaro: 

 Palangos oro uosto teritorija (t.y. 157,0592 ha žemės sklypas kad Nr. 2501/0017:181, adresu 

Liepojos pl. 1, ir 4,2650 ha žemės sklypas kad Nr. 2501/0017:106 adresu Liepojos pl. 6); 

 prijungiami valstybinės žemės plotai (2 pav. A ir B); 

 žemės plotai, kuriuos svarstoma paimti visuomenės poreikiams, norint užtikrinti skrydžių 

saugą (privatūs sklypai su statiniais, esantys vakarinėje oro uosto teritorijos pusėje; Paliepgirių 

kelias 26, 28). 
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2 pav. Detaliojo plano galiojimo ribos (planuojama teritorija) 

Detaliojo plano sprendiniuose Palangos oro uosto teritorijai suformuoti du sklypai:  

 Liepojos pl. 1 (1570592 m2 t.y. 157,0592 ha) – Kitos paskirties: inžinerinės 
infrastruktūros teritorija – susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir 
eksploatuoti. Statinių aukštų skaičius 1-2. Užstatymo tankis 0,2. Užstatymo 
intensyvumas- nenustatytas. 

 Liepojos pl. 6 (42650 m2 t.y. 4,2650 ha) – Kitos paskirties: inžinerinės 
infrastruktūros teritorija – susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir 
eksploatuoti. Statinių aukštų skaičius 1-2. Užstatymo tankis 0,2. Užstatymo 
intensyvumas- nenustatytas.  

 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta  

Veiklos adresas: Klaipėdos apskritis, Palangos miesto savivaldybė, Liepojos pl. 1 ir Liepojos 
pl. 6. 

Palangos oro uostas yra tarp Palangos ir Šventosios, apie 6 km nuo Palangos centro, prie 
Liepojos plento (rajoninio kelio Nr.2336 Kunigiškiai–Palanga). Oro uosto gretimybės šiaurinėje 
dalyje –Manciškės (Monciškės), pietinėje ir vakarinėje – Kunigiškiai. Vakarinėje pusėje ribojasi su 
Paliepgirių keliu. Liepojos plentas šiaurės rytuose sutampa su magistraliniu keliu A13 Klaipėda–
Liepoja. 
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Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo oro uosto teritorijos nutolę 18-479 m atstumu, nuo kilimo 
tūpimo tako 196-872 m. 

Oro uostas į saugomų gamtos ir kultūros paveldo vertybių teritorijas nepatenka, visuomeninių 
pastatų (darželių, mokyklų, ligoninių ir kt.) gretimybėse nėra, tačiau veiklos vieta vis tiek yra svarbi 
tiek aplinkos apsaugos, tiek visuomenės sveikatos saugos, tiek ekonominiu, tiek visuomeniniu 
požiūriais, kadangi oro uostas yra reikšmingas valstybės ir regiono mastu. Siekiant pritraukti 
poilsiautojų iš kitų šalių, yra sukurta daug darbo vietų, tačiau taip pat oro uostas yra netoli kurortinės 
zonos, pajūryje, greta kurortinių miškų ir, be abejo, greta neišvengiamai ir intensyviai besiplečiančių 
gyvenamųjų kvartalų. 

Oro uosto gretimybėse (šiaurės vakarų pusėje) yra Šventosios senovės gyvenvietė, pietryčių 
pusėje – Kunigiškių žvyro ir smėlio telkinys, pietvakarių pusėje – Kunigiškių II žvyro telkinys (dalis 
patenka i planuojamą teritoriją). 

Artimiausios nagrinėjamų oro uosto sklypų gretimybės – teritorijos, kurios Palangos miesto 
bendrajame plane išskirtos kaip „Kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijos be gyvenamosios 
statybos“, želdynai, kurie yra valstybinės reikšmės miškai (II miškų grupė: specialios paskirties 
miškai. B. Rekreaciniai miškai). 

Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro išrašą abiems sklypams yra 
įregistruotos aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos: 

 visas 157,0592 ha sklypas (kad. Nr. 2501/0017:181) Liepojos pl. 1 patenka į 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punktą:  V. Aerodromo apsaugos zonos 
ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona. Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0303-
5790, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2014-05-22 Nekilnojamojo daikto 
kadastro duomenų byla 2014-08-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-321. Plotas: 157,0592 ha. Įrašas galioja: 
Nuo 2014-09-23. 

 visas 4,2650 ha sklypas (kad. Nr. 2501/0017:106) Liepojos pl. 6 patenka į Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų punktą: V. Aerodromo apsaugos zonos ir 
aerodromo sanitarinės apsaugos zona. Daiktas: žemės sklypas Nr. 2501-0017-0106, 
aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2009-05-14 Apskrities viršininko įsakymas 
Nr. 4-3153-(1.3). Aprašymas: Sklypas patenka į C4 triukšmo zoną, o atskiros dalys 
patenka į oro uosto 600 m ir 300 m nuo kilimo-tūpimo tako apsaugos zonas. Įrašas 
galioja: Nuo 2009-06-04. 

Vadovaujantis VĮ “Registrų centras“ duomenimis ir pagal Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų žemėlapį, skelbiamą informacinėje sistemoje www.geoportal.lt, sklypai nepatenka 
į gretimų objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ, zonas. 

 

                                                
4 Pagal anksčiau galiojusį skirstymą 
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3 pav. Ūkinės veiklos vieta vakarinėje Lietuvos dalyje tarp Palangos ir Šventosios 
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Palangos miesto bendrojo plano sprendiniuose, planuojama teritorija patenka į K3 teritoriją, 
kurioje galima kitos paskirties žemė (galimi naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų 
teritorijos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos). 

 

       

4 pav. Ištrauka iš Palangos miesto bendrojo plano Pagrindinio brėžinio 

 

Rengiant Žemės sklypo Liepojos pl. 1 ir teritorijos prie žemės sklypo Liepojos pl. 1, 
Palangoje detalųjį planą, numatoma įgyvendinti Palangos miesto bendrojo plano Susisiekimo 
sistemos sprendinį – naikinti dalį Liepojos plento (atkarpą, kuri atskiria Palangos oro uosto sklypus). 
Eismą numatoma nukreipti naujai suplanuota A13 magistralinio kelio trasa bei suplanuota B2 
kategorijos gatve jungiančia Liepojos plentą su magistraliniu keliu (5 pav.). 

 

5 pav. Ištrauka iš Palangos miesto bendrojo plano Susisiekimo sistemos brėžinio 

PLANUOJAMA TERITORIJA 
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Keičiant Palangos oro uosto detalųjį planą, siekiama sudaryti galimybes optimaliai oro uosto 
plėtrai: prie 157,0592 ha žemės sklypo kad Nr.  2501/0017:181 prijungiant laisvos valstybinės žemės 
plotus, nustatant papildomus žemės naudojimo būdus, patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus, 
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) 
inžinerinių komunikacijų koridorių ribas. 

Vienas iš svarbiausių detaliojo plano keitimo uždavinių – užtikrinti Palangos oro uosto 
vykdomų skrydžių saugumą. 

Šiam tikslui įgyvendinti numatomos priemonės: 

 miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis; 

 galimas žemės paėmimas visuomenės poreikiams (2 pav.); 

 laisvos valstybinės žemės prijungimas prie Palangos oro uosto teritorijos (2 pav. A 
ir B; 6 pav.). 

Detaliojo plano koncepcijoje prie Palangos oro uosto 157,0592 ha žemės sklypo (kad. Nr.  
2501/0017:181, adresu Liepojos pl. 1) prijungiami valstybinės žemės plotai (žr. 2 pav. A ir B) – iš 
viso apie 0,9 ha. Prijungus valstybinės žemės plotus, naujai suformuotam žemės sklypui nustatoma 
„Kita paskirtis“. Galimi žemės naudojimo būdai: inžinerinės infrastruktūros teritorija (susisiekimo 
sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir eksploatuoti) bei komercinės paskirties objektų 
teritorija (viešbučių paskirties; administracinės paskirties; prekybos paskirties; paslaugų paskirties; 
maitinimo paskirties ir sporto paskirties pastatams statyti). 

Palangos oro uosto 157,0592 ha žemės sklype (kad. Nr. 2501/0017:181) numatomas miško 
žemės pavertimas kitomis naudmenomis (iš viso apie 10,5 ha.), kurį įgyvendinus, rytinėje teritorijos 
dalyje numatyta naujo užstatymo zona, kurioje sprendinių etape bus nustatomi galimo užstatymo 
rodikliai (aukštingumas, užstatymo tankumas ir intensyvumas). Pietrytinėje žemės sklypo  (kad. Nr.  
2501/0017:181) dalyje numatomas papildomas peronas su sraigtasparnių nusileidimo aukštelėmis. 
Siekiant sukurti optimalią Palangos oro uosto infrastruktūrą, numatomas riedėjimo kelias į esamą 
peroną. 

Palangos oro uosto 4,2650 ha žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0017:106) ribos nekeičiamos. 
Sklypui nustatoma „Kita paskirtis“. Galimi žemės naudojimo būdai: inžinerinės infrastruktūros 
teritorija (susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir eksploatuoti) bei komercinės 
paskirties objektų teritorija (viešbučių paskirties; administracinės paskirties; prekybos paskirties; 
paslaugų paskirties; maitinimo paskirties ir sporto paskirties pastatams statyti). Sklype suplanuota 
užstatymo zona, apimant esamų statinių zoną, tačiau įvertinant oro uosto plėtrą perspektyvoje t.y. 
galimybę rekonstruojant esamus pastatus, užstatyti didesnį žemės sklypo plotą. Sprendinių etape bus 
nustatomi tikslūs galimo užstatymo rodikliai (aukštingumas, užstatymo tankumas ir intensyvumas). 
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6 pav. Gretimi sklypai ir prijungiami sklypai (laisva valstybinė žemė) 
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 
naudojimo būdas (-ai) 

Oro uosto teritoriją sudaro du žemės sklypai (du esami ir du nauji prijungiami valstybinės 
žemės sklypai):  

 Žemės sklypas kad. Nr. 2501/0017:181, unikalus registro numeris: 4400-0303-
5790, adresu Palanga, Liepojos pl. 1,  žemės sklypo plotas 157,0592 ha. Žemės 
naudojimo paskirtis – kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos. Tai pagrindinis oro uosto sklypas, kuriame yra orlaivių kilimo tūpimo 
takas, orlaivių peronas su vairavimo taku, avarinių gelbėjimo darbų pastatas, oro 
uosto riedėjimo takas ir peronas, apvažiavimo keliai, dujotiekio ir vandentiekio, 
buitinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų tinklai, stoginės, automobilių stovėjimo 
aikštelė, tvoros. Žemės sklypas priklauso valstybei, o sklypą patikėjimo teise valdo 
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. 

 Žemės sklypas kad. Nr. 2501/0017:106, unikalus registro numeris: 2501-0017-
0106, adresu Palanga, Liepojos pl. 6, žemės sklypo plotas 4,2650 ha. Žemės 
naudojimo paskirtis – kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų teritorijos. Užstatyta teritorija: 0,4162 ha, kitos žemes plotas: 
3,8488 ha. Sklype yra garažai, sandėliai ir operatorinė, trasformatorinė, naftos 
produktų tinklas, rezervuarų parkas, kiemo aikštelė, tvoros, degalų priėmimo-
išdavimo kolonėlė, benzino-dyzelino priėmimo/išdavimo postas, autocisternų 
stoginė, vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Žemės 
sklypas priklauso valstybei, o sklypą patikėjimo teise valdo Valstybės įmonė 
Lietuvos oro uostai. 

 Prijungiami sklypai priklauso laisvos žemės fondui Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašo jie neturi (informacija apie juos pateikia 
ankstesniuose skyriuose). Detaliojo plano koncepcijoje prie Palangos oro uosto 
157,0592 ha žemės sklypo (kad. Nr.  2501/0017:181, adresu Liepojos pl. 1) 
prijungiami valstybinės žemės plotai (žr. 2 pav. A ir B teritorijos) – iš viso apie 0,9 
ha. Prijungus valstybinės žemės plotus, naujai suformuotam žemės sklypui 
nustatoma „Kita paskirtis“. Galimi žemės naudojimo būdai: inžinerinės 
infrastruktūros teritorija (susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams įrengti ir 
eksploatuoti) bei komercinės paskirties objektų teritorija (viešbučių paskirties; 
administracinės paskirties; prekybos paskirties; paslaugų paskirties; maitinimo 
paskirties ir sporto paskirties pastatams statyti). 

 

4.3. vietovės infrastruktūra 

Vandens tiekimas. Oro uostas vandeniu aprūpinamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. 
Per metus sunaudojama ~3000 m3 (pvz., per 2017 m. sunaudota  3102 m3). Oro uosto sklypuose 
įrengti vandentiekio tinklai. 

Buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto tinklus. Per metus susidaro ~3000 
m3 nuotekų. Oro uosto sklypuose yra įrengti buitinių nuotekų šalinimo tinklai. 

Gamybinės nuotekos nesusidaro. 
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Paviršinės nuotekos. Oro teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos nuvedamos į lietaus 
nuotekų tinklus ir valomos valymo įrenginiuose. Lietaus (paviršinės) nuotekos atskirai surenkamos 
nuo šių teritorijų: automobilių stovėjimo aikštelių (plotas 0,7582 ha); oro uosto orlaivių perono - 
6,2414 ha ir orlaivių kilimo tūpimo tako - 12,4035 ha bei naftos produktų saugyklos - 1,3359 ha ir 
nuo 0,08 ha avarinių gelbėjimo darbų pastato teritorijos. Nuo galimai teršiamų teritorijų surinktos 
paviršinės nuotekos valomos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose (4 vnt. sėsdintuvų), kur valomos 
nuo naftos produktų ir skendinčių medžiagų. Išvalytos nuotekos išleidžiamos i gamtinę aplinką (į 
priešgaisrinės paskirties paviršinio vandens telkinį, į nuotekų surinkimo paviršinio vandens telkinį), 
o nuo kilimo tūpimo tako surinktos nuotekos valomos kilimo tūpimo tako pakraščiuose įrengtoje 
vandens surinkimo sistemoje su „gyvojo“ grunto filtru ir po to patenka į gilesnius grunto sluoksnius. 
Nuo sąlyginai švarių teritorijų, nuo stogų lietaus nuotekos nevalomos, jos infiltruojasi į gruntą. 

Oro uostui privaloma kartą per ketvirtį tikrinti teršalų koncentraciją paviršinėse nuotekose, 
turėti suderintą nuotekų valymo įrenginių reglamentą. Šie atliekami tyrimai rodo, kad valymo 
įrenginiai yra efektyvūs ir išvalytų nuotekų užterštumas neviršija į gamtinę aplinką išleidžiamoms 
nuotekoms nustatytų normų: SM - 30 mg/l, NP - 5 mg/l, chloridai - 1000 mg/l. 

Nuotekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 (su vėlesniais 
pakeitimais). 

Taip pat atliekamas požeminio vandens monitoringas, kadangi teritorijoje yra naftos 
produktų saugykla, tačiau teršalų viršijimų nenustatyta. 

Šilumos energijos tiekimas. Palangos oro uostas šilumą gamina savais katilais. Sklype 
Liepojos pl. 1 patalpų šildymui yra naudojami vienas 22 kW galingumo elektrinis katilas bei penki 
dujiniai katilai: vienas 300 kW, du po 250 kW ir du po 98 kW galingumo. Sklype Liepojos pl. 6 
patalpų šildymui yra naudojami du elektriniai katilai po 12 kW galingumo. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su oro uostu geras. Oro uostą galima 
pasiekti asfaltuotu Liepojos plentu, magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja bei rajoniniu keliu Nr. 
2336 Kunigiškiai–Palanga. Palangos oro uostas yra apie 6 km nuo Palangos centro. Oro uosto 
teritorijoje yra automobilių stovėjimo aikštelės keleiviams ir darbuotojams. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Oro uoste susidaro tiek buitinės atliekos, 
tiek pavojingos atliekos nuo remonto darbų. Atliekos yra tvarkomos pagal galiojančias Atliekų 
tvarkymo taisykles ir perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms 
įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre: UAB „Palangos komunalinis 
ūkis“, UAB „Žalvaris“, UAB „Dramas“, UAB „Ekovalis“. 

Oro uoste vykdomi tik įmonei priklausančio autotransporto remonto darbai, todėl ūkio 
veikloje ir remontuojant automobilius, susidaro atliekos. Pavojingos atliekos laikomos iki 6 mėnesių, 
nepavojingos iki vienerių metų, kol perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  17 

 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 
ūkinę veiklą 

Artimiausi gyvenamieji namai. Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo oro uosto teritorijos 
nutolę 18-479 m atstumu, nuo kilimo tūpimo tako 196-872 m. 

Artimiausios mokslo įstaigos: Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“ (Palangos m. sav., 
Palangos m., Kastyčio g. 36) nuo Palangos oro uosto teritorijos nutolęs ~3,9 km atstumu; Palangos 
lopšelis-darželis „Sigutė“ (Palangos m. sav., Palangos m., Mokyklos g. 19) nuo ūkinės veiklos sklypo 
nutolęs ~4,2 km atstumu; Palangos Šventosios pagrindinė mokykla (Palangos m. sav., Palanga, 
Mokyklos g. 10) nuo Palangos oro uosto vietos nutolusi ~4,3 km atstumu. 

Artimiausios gydymo įstaigos: sanatorija UAB „GRADIALI“ (Palangos m. sav., Palangos m., 
Vanagupės g. 15) nuo Palangos oro uosto teritorijos nutolusi ~1,8 km atstumu; VšĮ Klaipėdos 
Jūrininkų ligoninės Palangos departamentas (Palangos m. sav., Palangos m., Klaipėdos pl. 76), UAB 
„PALANGOS LINAS“ (Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 155) nuo ūkinės veiklos sklypo 
nutolę ~2,2 km atstumu; viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė (Palangos m. sav., Palangos 
m., Vytauto g. 153) nuo Palangos oro uosto vietos nutolusi ~2,4 km atstumu. 

Artimiausi viešbučių paskirties pastatai: svečių namai „Pasaulio kraštas“ (Palangos m. sav., 
Palangos m., Šarūno g. 5) nuo Palangos oro uosto teritorijos nutolę ~0,7 km atstumu; svečių namai 
(Palangos m. sav., Palangos m., Užkanavės g. 79) nuo ūkinės veiklos sklypo nutolę ~0,8 km atstumu. 

Artimiausi poilsio paskirties pastatai: „Sodyba prie jūros“ (Palangos m. sav., Palangos m., 
Užkanavės g. 58) ir „Saulės vila“ (Palangos m. sav., Palangos m., Užkanavės g. 60) nuo Palangos oro 
uosto teritorijos nutolę ~0,8 km atstumu. 

Artimiausi maitinimo paskirties pastatai: restoranas-kavinė „Medūza“ Palangos m. sav., 
Palangos m. Kontininkų g. 9) nuo ūkinės veiklos sklypo nutolęs ~1,6 km atstumu; restoranas 
„Gradiali“ (Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g. 15) nuo Palangos oro uosto teritorijos 
nutolęs ~1,8 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
(Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 61) nuo Palangos oro uosto vietos nutolusi ~4,3 km 
atstumu; Palangos kurorto muziejus (Palangos m. sav., Palangos m., Birutės al. 34A), kino teatras 
„Naglis“ (Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 82), Palangos kultūros ir jaunimo centras 
(Palangos m. sav., Palangos m., Grafų Tiškevičių al. 1) nuo ūkinės veiklos sklypo nutolę ~4,7 km 
atstumu. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Palangos miesto policijos komisariatas (Palangos m. sav., Palangos m., Ganyklų g. 30) 
nuo Palangos oro uosto teritorijos nutolęs 3,6 km atstumu; Palangos miesto savivaldybė (Palangos 
m. sav., Palangos m., Vytauto g. 112), Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 
Palangos poskyris (Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 75) nuo ūkinės veiklos sklypo nutolę 
~4,1 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Palangos Iveros Dievo Motinos ikonos cerkvė 
(Palangos m. sav., Palangos m., Sodų g. 52) – nuo Palangos oro uosto teritorijos nutolęs ~4 km 
atstumu. 
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ ĮVERTINIMAS 

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos vertinimas 

 
Stacionarūs organizuoti ir neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai 

Šiuo metu keleivių terminalo katilinėje eksploatuojami trys dujiniai katilai: du po 250kW galios 
ir vienas 300kW galios. 300kW galios katilo dūmai į aplinką išmetami per atskirą kaminą, kurio 
skersmuo - 0,2 m, aukštis – 21,5 m, žymimas kaip taršos šaltinis Nr.001 (7 pav.). Dviejų katilų po 
250 kW galios dūmai į aplinką šalinami per bendrą kaminą, kurio skersmuo - 0,35 m, aukštis – 21,5m, 
žymimas kaip taršos šaltinis Nr.002 (7 pav.), kurą deginančio įrenginio galia 500kW. 

Avarinių gelbėjimo darbų pastato katilinėje įrengti du dujiniai katilai po 100 kW galios, katilų 
dūmai į aplinką šalinami per bendrą kaminą, kurio skersmuo 0,35 m, aukštis 18,9 m, žymimas kaip 
taršos šaltinis Nr.003 (7 pav.), kurą deginančio įrenginio galia 200kW. 

Kuro rezervuarų parke, orlaivių aikštelėje perpilant, sandėliuojant, pilant degalus į rezervuarus, 
į automobilius bei autocisternas, į aplinką išsiskiria lengvųjų naftos produktų lakieji organiniai 
junginiai (LOJ). Esamame kuro rezervuarų parke šiuo metu įrengti 5 rezervuarai: 

Nr.1, požeminis 100m3 talpos, jame saugomas reaktyvinis kuras Jet A-1. 
Nr.2, požeminis 100m3 talpos, jame saugomas reaktyvinis kuras Jet A-1. 
Nr.3, požeminis 100m3 talpos, nenaudojamas. 
Nr.4, požeminis 25m3 talpos, jame saugomas aviacinis benzinas Avgas 100LL. 
Nr.5, požeminis 40m3 talpos, jame saugomas dyzelinis kuras, naudojamas oro uosto technikos 

reikmėms. 
Garų slėgio pusiausvyros palaikymui rezervuaruose sumontuota aprišimo sistema ir vėdinimo- 

alsavimo antgaliai su slėgio vakuumo vožtuvais. Stacionarūs organizuoti atmosferos teršimo šaltiniai 
yra rezervuarų alsuokliai, kurių D=0,05m. Skaičiavimuose šie šaltiniai žymimi (7 pav.) Nr.004 
(rezervuaras Nr.1, aukštis H-4,3m), Nr.005 (rezervuaras Nr.2, aukštis H-4,3m), Nr.006 (rezervuaras 
Nr.3, aukštis H-4,3m), Nr.007 (rezervuaras Nr.4, aukštis H-4,3m), Nr.008 ir 009 (rezervuaras Nr.5, 
aukštis H-4,3m, rezervuaras dviejų sekcijų, su dviem alsuokliais). Pildant rezervuarus reaktyviniu 
kuru, aviaciniu benzinu ir dyzelinu, vykdomas garų grąžinimas kitu vamzdžiu atgal į benzovežį 
(įrengta garų gražinimo sistema). 

Reaktyvinis kuras į parko teritoriją atvežamas benzovežiu, supilamas į požeminius rezervuarus. 
Pagal poreikį oro uosto benzovežis užpildomas reaktyviniu kuru, kuriuo kuras nuvežamas iki orlaivių 
ir perpilamas į orlaivių bakus. 

Aviacinis benzinas į parko teritoriją atvežamas benzovežiu, supilamas į požeminį rezervuarą 
Nr.4. Pagal poreikį oro uosto benzovežis užpildomas reaktyviniu kuru, kuriuo kuras nuvežamas iki 
orlaivių ir perpilamas į orlaivių bakus. 

Dyzelinas į parko teritoriją atvežamas benzovežiu, supilamas į požeminį rezervuarą Nr.5. 

Autocisternų, vežančių kurą orlaiviams, užpildymas vykdomas kuro išdavimo aikštelėje, 
pildant naudojama garų gražinimo sistema atgal į požeminį rezervuarą (įrengta garų gražinimo 
sistema). Kuro perpylimo metu vyksta LOJ garavimas, neorganizuotas teršimo šaltinis – kuro 
išdavimo aikštelė, žymima Nr.601 (7 pav., 8 pav.). 
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Orlaivių bakų užpildymas reaktyviniu benzinu vykdomas orlaivių stovėjimo aikštelėje, per 
degalų užpylimo pistoletą. Kuro perpylimo metu vyksta LOJ garavimas, neorganizuotas teršimo 
šaltinis – orlaivių stovėjimo aikštelė, žymima Nr.602 (7 pav., 8 pav.). 

 
7 pav. Detali taršos šaltinių schema 
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8 pav. Taršos šaltinių schema 
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai 

Oro uoste aptarnaujamų orlaivių sukeliama aplinkos oro tarša įvertinta, atsižvelgiant į šiuo metu 
esamą aptarnaujamų orlaivių skaičių, taip pat į perspektyvinį numatomų aptarnauti orlaivių skaičių. 

Orlaiviai šiuo metu leidžiasi esamame kilimo tūpimo take, į keleivių laipinimo aikštelę 
manevruoja esamu riedėjimo keliu ties keleivių terminalu. Ateityje numatoma įrengti papildomus 
riedėjimo kelius tako viduryje ir galuose, išplėsti keleivių laipinimo aikštelės teritoriją, įrengti atskirą 
sraigtasparnių aikštelę. Pagal pateiktus duomenis iki 2028 m. Palangos oro uoste numatomas 
aptarnauti orlaivių skaičius padidės 1,28 karto (2 lentelė). 

Oro uosto teritorijoje manevruoja aptarnaujanti technika – bagažo pervežimo technika, sniego 
valytuvai ir kt. Pagal užsakovo pateiktus duomenis, per metus technika sudegina 36t dyzelinio kuro. 
Atsižvelgiant į numatomų aptarnauti orlaivių padidėjimą, prognozuojama, kad 2028 metais 
aptarnaujančios technikos kuro suvartojimas padidės atitinkamai iki 46,3 t/metus. 

Šiuo metu oro uosto teritorijoje įrengtos trys automobilių stovėjimo aikštelės (1 pav.). Ateityje, 
žemės sklype Liepojos pl. 6 šalia kuro terminalo numatoma vieta perspektyvinei automobilių 
stovėjimo aikštelei. Augant aptarnaujamų keleivių skaičiui, atitinkamai išaugs ir automobilių 
skaičius. 

 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į esamą padėtį, taip pat numatomą 
galimą padėtį 2028 m. 

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 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. 

 
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas 

Teršalų sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa „Aermod“, skirta 
pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. 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 teršalų sklaidai modeliuoti. 

Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus keturiais variantais: 

 1 variantas – objekto išmetamų teršalų sklaida pagal 2018 m. duomenis, neįvertinant 
foninio užterštumo.  

 2 variantas – objekto išmetamų teršalų sklaida, įvertinant foninį užterštumą pagal 2018 
m. duomenis  
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 3 variantas – objekto išmetamų teršalų sklaida pagal prognozuojamus 2028 m. 
duomenis, neįvertinant foninio užterštumo. 

 4 variantas – objekto išmetamų teršalų sklaida, įvertinant foninį užterštumą pagal 
prognozuojamus 2028 m. duomenis. 

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 anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis 
dalelėmis, sieros dioksidu įvertinimui naudojamos vidutinės metinės santykinai švarių Lietuvos 
kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijų vertės Klaipėdos regione (šaltinis – Aplinkos 
apsaugos agentūra, 2017 m. duomenys). 

Kad įvertinti galimą maksimalią aplinkos oro taršą, kaip foninės taršos šaltiniai įvertinti greta 
oro uosto teritorijos esantys keliai: magistralinis kelias A13 Palanga-Liepoja ir rajoninės reikšmės 
kelias Nr.2336 Kunigiškiai–Palanga. 

Taikyti dokumentai: 

 LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministrų 2007 m. birželio 11 d. įsakymu 
Nr.D1-329/V-469 patvirtintas dokumentas „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo 
vertės“; 

 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 
patvirtintos „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis“. 

Skaičiavimuose receptorių aukštis – 1,6 m nuo žemės paviršiaus (vidutinis žmogaus nosies 
aukštis). Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti artimiausios 
Klaipėdos hidrometeorologinės stoties 5 metų meteorologiniai duomenys. Atliekant aplinkos oro 
teršalų sklaidos modeliavimą, įvertinama taršos šaltinių darbo laikas (paroje, metuose). Atliekant 
teršalų sklaidos modeliavimą 2028 m., įvertinama numatomi taršos šaltinių parametrų pasikeitimai: 
išplečiami orlaivių riedėjimo takai, analogiškai išplečiama aptarnaujančios technikos manevravimo 
plotas, sraigtasparnių aikštelė įrengiama naujoje vietoje. 

 

Oro taršos vertinimo išvados 

Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo pagal 2018 m. duomenis rezultatai rodo, kad 
oro uoste išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršija (1 
variantas), objekto įtaka aplinkos oro užterštumui yra nežymi (visų teršalų, išskyrus azoto dioksido, 
koncentracija valandos periode nesiekia 0,1 ribinės vertės). Modeliavimo, kartu įvertinus objekto ir 
foninę aplinkos oro taršą (2 variantas), rezultatai rodo, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos 
nustatytų ribinių verčių visais atvejais taip pat neviršija. 

Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo pagal 2028 m. duomenis rezultatai rodo, kad 
oro uoste išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršys (3 
variantas), objekto įtaka aplinkos oro užterštumui išliks nežymi (visų teršalų, išskyrus azoto dioksido, 
koncentracija valandos periode nesieks 0,1 ribinės vertės). Modeliavimo rezultatai rodo, kad atskirų 
teršalų koncentracijos gali ir nežymiai sumažėti - tai paaiškinama, kad 2028 m. pasikeitus taršos 
šaltinių parametrams, orlaiviai, aptarnaujanti technika manevruos didesnėje teritorijoje, teršalai iš šių 
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mobilių taršos šaltinių bus išmetami didesnėje teritorijoje ir tai lemia geresnes jų sklaidos sąlygas. 
Modeliavimo, kartu įvertinus objekto ir foninę aplinkos oro taršą (4 variantas), rezultatai rodo, kad 
aplinkos oro teršalų koncentracijos nustatytų ribinių verčių visais atvejais taip pat neviršija. 

Neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis, atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką 
skleidžiamus kvapus 

Kvapų vertinimas 

Katilinėse deginant kurą, manevruojant orlaiviams, transporto priemonėms, vykdant kuro 
perpylimą ir saugojimą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas, sieros 
dioksidas bei LOJ. 

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų 
medžiagų [HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo 
kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 

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. Apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama kvapo 
koncentracija, kurios sumuojamos ir lyginamos su kvapo slenkstine ir ribine verte. 

Kvapų vertinimo išvada 

Lietuvoje taikoma 8OUE/m3 kvapo ribinė vertė ne tik nebus pasiekta ar viršijama, bet ir 
nebus juntamas kvapas, kadangi atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo 
koncentracija aplinkos ore pagal 2018 m. taršos duomenis, gali siekti 0,703OUE/m3. Kvapas 
juntamas tik tuomet kai pasiekiama 1OUE/m3 vertė, kuri šiuo atveju nepasiekiama. Kvapo 
koncentracija aplinkos ore pagal 2028 m. taršos duomenis, gali siekti 0,743OUE/m3 ir kvapas taip 
pat nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. 

Neigiamas poveikis visuomenės sveikatai šiuo atžvilgiu nenumatomas. 

5.3. fizikinės taršos vertinimas 

Stacionarūs oro uosto triukšmo šaltiniai (9 pav.): 
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 kondicionierių išoriniai blokai (2 vnt.), įrengti ant esamo terminalo pastato stogo. Tai - 
75,2 dBA ir 85,7 dBA garso lygio šaltiniai (LTOU pateikti duomenys). 

Nauji stacionarūs reikšmingi triukšmo šaltiniai neplanuojami. 

Stacionarių šaltinių triukšmo sklaida apskaičiuota integruotai, kartu su automobilių eismu, 
taikant higienos normoje HN33:2011 nurodytą metodą. 

 
9 pav. Esamas terminalo pastatas ir esami triukšmo šaltiniai (kondicionierių išoriniai 

blokai) 

Mobiliems oro uosto triukšmo šaltiniams priskiriami: 

 orlaivių eismas; 

 aptarnaujančio transporto eismas; 

 automobilių eismas stovėjimo aikštelėse. 

 

Orlaivių eismo triukšmo stebėsena. Pagal „Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų 
apylinkėse tvarkos aprašą“, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012-01-13 d. 
įsakymu Nr 4R-10 (Žin., 2012, Nr. 9-362), LR tarptautiniai oro uostai vykdo triukšmo stebėseną, 
atlieka orlaivių eismo triukšmo matavimus oro uosto apylinkėse. Vertinamas Palangos oro uostas turi 
2 stacionarias ir vieną mobilią aplinkos triukšmo matavimo stotis. Kasmet rengiami ir viešai 
(https://www.ltou.lt/lt/) skelbiami metiniai orlaivių eismo sukeliamo triukšmo žemėlapiai (10 pav.). 
Žemėlapiai rengiami pagal faktinius radaro užfiksuotus skrydžių duomenis ir vykdomos orlaivių 
skleidžiamo garso automatinės stebėsenos arti oro uosto stočių duomenis. 

Oro uosto aptarnaujančio transporto duomenys: 2 lengvieji M1 tipo automobiliai, 3 lengvieji 
N1 tipo, 8 sunkiasvoriai N3 tipo ir 1-as M3 tipo; taip pat yra 3 traktoriai, 1 krautuvas, 1 minikrautuvas. 
Skaičiavimai atlikti, naudojant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto 
priemonių garso lygio (COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD) su pakeitimais) 
informaciją. 

Atliekant aplinkos triukšmo vertinimą, buvo įvertintas blogiausias įmanomas trumpalaikis 
(pvz. vykdant intensyvią žiemos priežiūrą) aptarnaujančio transporto scenarijus.  
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Oro uosto teritorija ribojasi su automobilių keliais A13 ir Nr.2336. Šių kelių eismo 
sukeliamas triukšmas buvo vertinamas kartu su oro uosto autotransporto triukšmo šaltiniais. 

 

Atlikta: 

 suminis viso automobilių eismo ir manevravimo (aptarnaujančio transporto, automobilių 
stovėjimo aikštelių, kelių A13 ir Nr.2336 eismo) vertinimas. Į skaičiavimo modelį įvesti 
ir stacionarūs triukšmo šaltiniai; 

 orlaivių eismo sukeliamo triukšmo skaičiavimas. 

 

Esamos būklės įvertinimas 
Išanalizavus 2016-2018 m. parengtus Palangos oro uosto orlaivių eismo triukšmo žemėlapius, 

nustatyta, kad didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona yra nakties laikotarpio viršnorminio (Lnakties 
>50 dBA) triukšmo zona (10 pav.): 

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

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

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

Rengiant PVSV, atliktas 2018 m. situacijos, kurią lemia civilinių orlaivių, aptarnaujančio 
transporto, automobilių stovėjimo aikštelių bei stacionarių triukšmo šaltinių (kondicionierių) poveikis, 
modeliavimas pagal faktinius 2018 m. duomenis. Kartu įvertinti gretimybių triukšmo šaltiniai – kelių 
A13 ir 2336 eismas. Nustatyta: didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona yra nakties laikotarpio 
viršnorminio triukšmo zona (Lnakties >50 dBA); lemiamas veiksnys – orlaivių eismo sukeliamas 
triukšmas; stacionarių šaltinių, automobilių manevrų stovėjimo aikštelėse sąlygotas triukšmas 
nesklinda už oro uosto sklypų ribų ir nėra reikšmingas, vykdant integruotą oro uosto veiklos sukeliamo 
aplinkos triukšmo vertinimą; 2018 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį, 
prasklido pro vakarinę bei rytinę oro uosto sklypo kraštines. 

Prognozuojama 2028 m. situacija, įvertinant planuojamą plėtrą 

Atlikus prognozuojamos situacijos po 10 m. vertinimą, nustatyta: 

 didžiausia triukšmo neigiamo poveikio zona – nakties laikotarpio viršnorminio triukšmo 
pagal higienos normą HN 33:2011 (>50 dBA) zona; 

 lemiamas veiksnys – orlaivių eismo sukeliamas triukšmas; 

 stacionarių šaltinių, automobilių manevrų stovėjimo aikštelėse sąlygotas triukšmas 
nesklinda už oro uosto sklypų ribų ir nėra reikšmingas, vykdant integruotą oro uosto 
veiklos sukeliamo aplinkos triukšmo vertinimą; 

 2028 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį zona sklistų oro uosto 
sklypo ribose bei už vakarinės, rytinės, pietinės sklypo kraštinių pagal schemą pateiktą 11 
pav. 
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2016 m. Lnakties sklaida 2017 m. Lnakties sklaida 2018 m. Lnakties sklaida 

10 pav. 2016-2018 m. faktinė Lnakties triukšmo sklaida (Lnakties ribinio dydžio 50 dBA izolinija) 
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11 pav. Prognozuojama 2028 m. orlaivių eismo (lemiamo veiksnio) sukeliamo 
triukšmo sklaida naktį 

 

Aplinkos triukšmo vertinimo išvada 

Palangos oro uosto sanitarinės apsaugos zonos ribą rekomenduojama sutapatinti su oro uosto 
sklypų ribomis ir prognozuojama 2028 m. Lnakties 50 dBA izolinija. 
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5.3.1. triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, naudotas skaičiavimo standartas, 
triukšmo rodikliai kt. 

Taikyti dokumentai ir jų nuostatos pateikti 6, 7 lentelėse. 

6. Lentelė.  Taikomi dokumentai 

Dokumentas Nuostatos 

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo 
įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–
2499, (Žin., 2004, Nr. 164–5971 su 
vėlesniais pakeitimais). 

Triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn. 

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 (su vėlesniais pakeitimais). 

18 punktas. Metodikos 
18.1. Pramoninės veiklos triukšmas: Lietuvos standartas 
LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio 
garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo 
metodas“ 
18.2. Orlaivių triukšmas: Europos civilinės aviacijos 
konferencijos 2005 m. gruodžio 7 d. ataskaitoje 
ECAC. CEAC Dok. 29 „Triukšmo kontūrų aplink 
civilinius oro uostus standartinio skaičiavimo metodo 
ataskaita. Trečias leidimas“ aprašyta metodika. Iš 
skirtingų skrydžio trajektorijų modeliavimo būdų bus 
naudojama ECAC. CEAC Dok. 29 2 tomo 3.6 skyriuje 
aprašyta segmentacijos metodika; 
18.3. Kelių transporto triukšmas: Prancūzijos nacionalinė 
skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos 
Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. 
įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus 
leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routi?res, 
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“), ir Prancūzijos 
standartas „XPS 31-133“. Šiuose dokumentuose 
spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami 
vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, 
triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du 
bruit des transports terrestres, fascicule prévision des 
niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais. 
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7. lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Paros laikas* 
Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties pastatų 
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 
kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. ** Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta 
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 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.). 

** Pagal 10-ą higienos normos punktą lentelės 3 eilutėje nurodytų objektų, esančių kurortuose ir kurortinėse 
teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA. 

 

Nagrinėjamai teritorijai – oro uosto teritorijai su gretimybėmis (besiribojančiais sklypais) – 
taikomi kurortinių teritorijų triukšmo ribiniai dydžiai. Išskirtų tyliųjų zonų nėra5. 

 

Triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn. Jų modeliavimo aukštis gyvenamosios ir 
visuomeninės aplinkos įvertinimui: 1,5 m. 

Vietovės meteorologinės sąlygos: vidutiniai metiniai Tarptautinio Palangos oro uosto 
rodikliai. 

 

Orlaivių eismo triukšmas 

Triukšmo lygio skaičiavimas, modeliavimas atliktas licencijuota programa AEDT v.2d 
(Aviation Environmental Design Tool). Programa taikoma orlaivių operacijų (skrydžių ir 
manevravimo) sukeliamo aplinkos triukšmo lygio skaičiavimui. Įvertinamos meteorologinės sąlygos, 
vietovės garso absorbcijos/atspindžio savybės, reljefas. 

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

 

 

                                                
5 Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 d. sprendimu Nr. T2-117 „Dėl tyliųjų zonų nustatymo Palangos 
miesto savivaldybės teritorijoje“ nustatytos tyliosios zonos Palangos m. sav. teritorijoje yra: 1. Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų teritorijos; 2. Reabilitacijos centrų teritorijos; 3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos 
departamento teritorija; 4. Kapinių teritorijos; 5. Palangos Birutės parko teritorija. 
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Automobilių transporto ir stacionarių šaltinių triukšmas 

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

Skaičiavimai atlikti, taikant HN33:2011 normoje nurodytas metodikas. 

 

5.3.2. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai – įrenginiai, skleidžiantys elektromagnetinę 
spinduliuotę 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje, vertinami pagal Lietuvos higienos normos HN 
80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir 
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos 
ministro 2011-03-02 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2011, Nr. 29-1374; su vėlesniais pakeitimais). 

Šiuo aspektu nagrinėjami oro uosto teritorijoje esantys navigaciniai įrenginiai, priklausantys 
Valstybės įmonei Oro navigacija. Įrenginiai įdiegti pagal teisės aktų reikalavimus. Jų valdytojas VĮ 
Oro navigacija valdo radionavigacinius įrenginius, stebi juos ir užtikrina, kad elektromagnetinio 
lauko intensyvumo parametrų vertės gretimybių gyvenamojoje aplinkoje neviršytų HN 80:2011 
nurodytų leidžiamų verčių. 

Nauji įrenginiai, potencialūs elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai, nenumatomi. 

 

Išvada 

Pavojaus gretimybių gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai nėra. 

 

5.4. kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 
(biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės 
nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose  

 
Kiti reikšmingi veiksniai: 

 sauga, nelaimingų atsitikimų rizika; 

 ekonominiai ir socialiniai; 

 psichologiniai. 

 

Sauga, nelaimingų atsitikimų rizika 

VĮ LTOU užtikrina aviacinę saugą pagal visus šiai sričiai keliamus specifinius tarptautinius 
reikalavimus. Taip pat užtikrinama tinkama darbų ir priešgaisrinė sauga. 

Per pastaruosius 5 metus oro uoste nėra buvę nelaimingų atsitikimų. Tai pat nėra buvę 
avarinių orlaivių nusileidimų. 

Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 16 punktą (Žin., 1992, Nr. 22-652 su 
vėlesniais pakeitimais) Palangos oro uostui nustatomos aerodromo apsaugos zonos. 
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Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

VĮ LTOU, jungiančioje Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, darbuotojų skaičius siekia 619 
(Palangos oro uoste dirba 67 darbuotojai). 2017 m. krypčių skaičius Vilniaus oro uoste siekė 63 
(vežėjų skaičius – 21), Kauno oro uoste – 18 krypčių (vežėjų skaičius – 2), Palangos oro uoste – 11 
krypčių (vežėjų skaičius – 9). Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013–2017 m. 
laikotarpiu keleivių skaičius Vilniaus oro uoste padidėjo 1102 tūkst., Kauno oro uoste – 488,5 tūkst. 
keleivių, Palangos oro uoste – 173,4 tūkst. keleivių. 1 lentelėje pateikta Palangos oro uosto 2014–
2018 m. skrydžių ataskaita. 

VĮ LTOU misija – vienijant skirtingus Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir naujų 
verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą aukštos kokybės patirtį keleiviams ir prisidėti prie šalies ekonomikos 
vystymo. Įmonės uždaviniai: kurti modernią infrastruktūrą, kuri techniniais parametrais, sauga ir 
teikiamų paslaugų kokybe atitiktų oro vežėjų, keleivių ir kitų oro uostų naudotojų poreikius; užtikrinti 
saugų, efektyvų ir patikimą infrastruktūros veikimą. 

VĮ LTOU vadovaujasi darnaus vystymosi principais, siekia integruotai valdyti bei suderinti 
ekonominius, socialinius, aplinkosauginius veiksnius savo veikloje. 

Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog Palangos oro uosto vykdoma ūkinė veikla turės teigiamą 
poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu. 

 

Psichologiniai veiksniai 
Sklypas, kuriame vykdoma ūkinė veikla, naudojamas, atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą. Tačiau galimas tam tikras psichologinis poveikis lokaliai 
gyventojų grupei (Paliepgirių kelias 26, 28), nes dėl skrydžių saugos užtikrinimo svarstomas ir 
perspektyvoje yra galimas kelių sklypų paėmimas visuomenės poreikiams teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

 

Išvada 

Reikšmingi neigiami poveikiai dėl saugos, nelaimingų atsitikimų rizikos, ekonominių, 
socialinių ir psichologinių veiksnių neprognozuojami. 

 

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

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

Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir jų sanitarinėse apsaugos zonose turi 
būti atliekama orlaivių keliamo triukšmo kontrolė. Tuo tikslu, teisės aktų nustatyta tvarka bus tęsiama 
orlaivių skleidžiamo garso stebėsena, papildant ją nuosekliu stebėjimu mobiliąja stotimi (12 skyrius). 
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Pagal dokumento „Oro uostų reikalavimai“ (patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos 
direktoriaus 2004-10-26 d. įsakymu Nr. 4R-193) 53 punktą, kad būtų mažinamas kenksmingas 
orlaivių triukšmo poveikis aplinkai, oro uostų sanitarinėje apsaugos zonoje turi būti planuojamos ir 
vykdomos priemonės: 

53.1. organizacinės ir administracinės: 
53.1.1. skraidoma tik orlaiviais, kurie atitinka aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 

nustatytus reikalavimus; 
53.1.2. nustatytas ir imamas mokestis už leistino triukšmo lygio viršijimą; 
53.1.3. statomų pastatų patalpos turi būti apsaugotos nuo triukšmo, naudojant specialias langų 

ir sienų konstrukcijas su garsą izoliuojančiomis medžiagomis; 
53.2. orlaivių skrydžių: 
53.2.1. tikslių skrydžių maršrutų su minimalia triukšmo apkrova taikymas; 
53.2.2. minimalios triukšmo apkrovos naudojimas riedant kilimo ir tūpimo takais; 
53.2.3. aviacinių variklių bandymo procedūrų ribojimas; 
53.2.4. orlaivių, kurie neatitinka aplinkos ministro ir susisiekimo ministro reikalavimų, 

naudojimo ribojimas; 
53.2.5. orlaivių skrydžių ribojimas naktį6; 
53.2.6. variklių traukos reverso naudojimo apribojimas; 
53.2.7. orlaiviams kylant ir tupiant, taip pat atskiruose skrydžio maršrutuose aerodromo 

sanitarinėje apsaugos zonoje triukšmo mažinimo nurodymų laikymasis. 

Pagal galimybes (kiek leidžia meteorologinės sąlygos) skrydžiai vykdomi nustatytomis 
trajektorijomis, panaudojant šiaurinę oro uosto pusę. 

 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

Gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Palangos miesto savivaldybės, 
Klaipėdos apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 

7.1. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

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

Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir jų sanitarinėse apsaugos zonose turi 
būti atliekama orlaivių keliamo triukšmo kontrolė. Tuo tikslu, teisės aktų nustatyta tvarka bus tęsiama 
orlaivių skleidžiamo garso stebėsena, papildant ją nuosekliu stebėjimu mobiliąja stotimi (12 skyrius). 

Pagal dokumento „Oro uostų reikalavimai“ (patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos 
direktoriaus 2004-10-26 d. įsakymu Nr. 4R-193) 53 punktą, kad būtų mažinamas kenksmingas 
orlaivių triukšmo poveikis aplinkai, oro uostų sanitarinėje apsaugos zonoje turi būti planuojamos ir 
vykdomos priemonės. 

                                                
6 Palangos oro uostas dirba visą parą, reisinių orlaivių skrydžių riboti galimybių nėra, tačiau ne reisinių orlaivių 
skrydžiai įprastai vykdomi dienos metu. 
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8. 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 (su vėlesniais pakeitimais) 
nuostatomis, aerodromų sanitarinė apsaugos zona nustatoma atsižvelgiant į triukšmo lygį. 
Patikslinimui gali būti atsižvelgta į elektromagnetinės energijos dydžius, oro, dirvožemio ir vandens 
cheminę taršą. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu, atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių 
analizę, įvertinus ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome ūkinei veiklai 
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, sutampančias su: 

 įmonės sklypų ribomis bei 

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

 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODAI 

Atliekant ūkinės veiklos plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti 
kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai. Aplinkos triukšmo 
skaičiavimai atlikti licencijuotomis programomis AEDT ir IMMI. Teršalų išsklaidymo atmosferos 
ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“. Apskaičiuoti kvapo emisijos rezultatai panaudoti 
modeliavimo programai AERMOD kaip įvesties duomenys. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 
kompiuterine 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. 

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. 

9.1. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 
problemomis nesusidurta. Galimi tam tikri netikslumai dėl prognozinių duomenų taikymo. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  34 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

2028 m. orlaivių sukeliamo triukšmo pagal Lnakties > 50 dBA rodiklį zona sklistų oro uosto 
sklypo ribose bei už vakarinės, rytinės, pietinės sklypo kraštinių pagal schemą pateiktą 11 pav. 

 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

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

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

Ūkinei veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su: 

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

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

 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomenduojame vykdyti/praplėsti lemiamo veiksnio – orlaivių eismo sukeliamo triukšmo 
– išsamią stebėseną mobiliąja stotimi. 

Lietuvos Respublikos oro erdve gali skristi tik orlaiviai, kurių keliamas triukšmas ir emisija 
neviršija nustatyto lygio pagal LR Orlaivių triukšmo ribojimo taisykles, patvirtintas susisiekimo 
ministro ir aplinkos ministro 2001-04-19 d. įsakymu Nr. 134/217 (Žin., 2001, Nr. 37-1270; 2004, Nr. 
130-4688) ir pakeistas susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2018-12-27 d. įsakymu Nr. 3-668/D1-
1125 (TAR, 2018, Nr. 21543). Išduodami triukšmo pažymėjimai visada turi būti orlaivyje. 

Pagal „Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos aprašą“, patvirtintą 
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012-01-13 d. įsakymu Nr 4R-10, oro uostai vykdo 
triukšmo stebėseną, atlieka orlaivių triukšmo matavimus oro uosto apylinkėse. Palangos oro uostas turi 
2 stacionarias ir vieną mobilią aplinkos triukšmo matavimo stotis. 

Mobiliąja triukšmo matavimo stotimi kasmet bus atlikami periodiniai ilgalaikiai triukšmo 
lygio matavimai, t.y. nenutrūkstamai stebimi triukšmo lygiai dieną ir naktį ne mažiau kaip tris paras 
iš eilės (Triukšmo valdymo įstatymo 24 str. 5 p.), oro uosto teritorijos kraštinėse 3-e ar daugiau vietų.  


