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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas UAB „Litesko“ filialo 

„Marijampolės šiluma“, 0,1202 ha kitos paskirties sklype planuojamai naujai trijų dujinių katilų 

(293 kW, 232 kW,232 kW) katilinei, adresu Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės 

sav., siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).  

Naujai planuojamoje katilinėje projektuojami trys katilai, vienas katilas 293 kW 

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

metus numatoma pagaminti iki 2000 MWh energijos, suvartoti 158,326 t suskystintų naftos dujų.  

Pagal  Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Vyriausybės 

nutarimu 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343, punktą 62. „Katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės 

apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, 

taip pat atsižvelgiant į šių objektų poveikį aplinkai“. 

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 „XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų 

sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos“, punktu 62. „Katilinių, šiluminių elektrinių 

sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos 

skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių objektų poveikį aplinkai“. 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra 

nustatoma planuojamos ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai  metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos  įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

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

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ 

Adresas – Gamyklų g. 8, LT-68108 Marijampolė 

Tel.:  +370 343 71764 

Faksas:  - 

El. p. info@marijampole.litesko.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“; 

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

Tel.: +370 607 23980; 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (kopija pateikta 1 priede). 

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

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

3.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 

Pavadinimas: Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos 

sen., Marijampolės sav., statybos projektas. 

Planuojama ūkinė veikla – 0,1202 ha kitos paskirties sklype planuojama nauja 

katilinė, su trimis katilais, kurių vienas katilas 293 kW nominalios galios, du katilai po 232 kW 

nominalios galios, kuras – suskystintos naftos dujos. Per metus numatoma pagaminti iki 2000 

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

757kW. Katilai dirba kaskados principu. Šilumos tiekimo sistemos cirkuliacijai užtikrinti 

parinkti cirkuliaciniai siurbliai. Sistemų srautų subalansavimui numatyti balansiniai ventiliai. 

Suskystintos naftos dujos, tiekiamos iš požeminių talpų. Kondensatas iš katilų nuvedamas į 

kanalizaciją.  

Katilinė skirta šilumai gaminti ir tiekti, vandeniui šildyti. 

Numatoma užstatyti 42,70 m2 sklypo plotą, pastatant vieno aukšto 39,20 m2 ploto 

energijos gamybos paskirties pastatą (katilinę), tris kitos paskirties inžinerinius statinius – 9,5 m3 

talpos dujų rezervuarus, aptveriant teritoriją 1,75 aukščio tvora, įrengiant kiemo aikštelę 

mailto:info@ekostruktura.lt
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lengvųjų automobilių (1 vnt.) ir sunkiojo transporto (1 vnt.) stovėjimui, įrengiant elektros skydą, 

metalinę ir priešgaisrinio inventoriaus spintas. Energijos gamybos paskirties pastatą numatoma 

įrengti tris suskystintomis dujomis kūrenamus kondensacinius vandens šildymo katilus, vandens 

gerinimo įrangą 3,0 m3, vandens kaupimo talpą, vandens apskaitos mazgą bei kitą reikiamą 

įrangą. WC patalpoje numatoma įrengti klozetą bei praustuvą. Taip pat numatoma įrengti 

vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, dujotiekio ir šilumos tiekimo tinklus. 

Lengvojo automobilio vietos numatomos ties katilinės pastatu, ties įėjimu į katilinę. 

Sklype manevravimo aikštelės danga projektuojama iš žvyro – skaldos dangos. Sklypo centre 

projektuojama dujovežių manevravimo ir pakrovimo aikštelė (netaisyklingos formos bet 

nemažiau 20x22 m). Įvažiavimas/išvažiavimas projektuojamas 3,3 m pločio, ties pietvakariniu 

sklypo kampu. Išvažiavimas susijungs su esamu lauko keliuku. 

Katilų detalesnis aprašymas. Kiekvienas naujas katilas projektuojamas su atskiru 

kaminu, kurio aukštis H-5,5 m, skersmuo D-0,2 m. 

Pagal Vidaus dujotiekio dalies duomenis, 293kW nominalios galios katilo sudeginamo 

kuro kiekis iki 23,19 kg/val. Pagal įrangos gamintojo pateikiamus techninius duomenis, 

susidarančių dūmų debitas 483 m3/val, dūmų temperatūra 750 C. 

Pagal Vidaus dujotiekio dalies duomenis, 292 kW nominalios galios katilo sudeginamo 

kuro kiekis iki 18,37kg/val. Pagal įrangos gamintojo pateikiamus techninius duomenis, 

susidarančių dūmų debitas 381m3/val, dūmų temperatūra 750 C. 

Darbo laikas, transportas. Numatoma, kad katilinė žiemos metu dirbs iki 24 val. per 

parą, kitu metų laiku trumpiau, pagal poreikį. Suskystintos naftos dujos bus atvežamos tik 1 kartą 

per mėnesį, tad sunkusis transportas atvažiuos 1 kartą per mėnesį. Sklype numatyta viena  

lengvųjų automobilių stovėjimo vieta vienam  darbuotojui, kurio darbo laikas nuo 8-17 val. 

Katilinė bus valdoma nuotoliniu būdu, todėl darbuotojas atvažiuos tik pagal poreikį. 

Valdymui nuotoliniu būdu suprojektuota automatizuota katilinės valdymo sistema, kuri 

vykdo šias funkcijas: 

• Įjungia ir išjungia katilus pagal šilumos poreikį; 

• Reguliuoja tiekiamo vandens temperatūrą pagal nustatytą lauko temperatūros 

grafiką; 

• Atlieka tinklo siurblio el. variklio automatinį perjungimą, vienam iš jų sugedus; 

• Atlieka katilų perjungimą, vienam iš jų sugedus; 

• Įjungtų tinklo papildymo siurblį, slėgiui grįžtamoje linijoje nukritus žemiau 

užduotos ribos, papildant siurblį chemiškai valytu vandeniu. 

• Vykdo katilų ir siurblių automatinį paleidimą dingus ir atsiradus įtampai iki 2,5 s. 

Planuojamai ūkinei veiklai Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

nereikalingas (Planuojama ūkinė veikla neatitinka 2013 07 15 aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-

528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo sąrašo, kuriame nurodyti kriterijai ar stacionariam 

ūkinės veiklos objektui reikia TIPK leidimo, kriterijų), Taršos leidimas Planuojamai ūkinei 

veiklai taip pat nereikalingas (planuojama ūkinė veikla neatitinka 2014 03 06 aplinkos ministro 

įsakymu Nr.D1-259 patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 

taisyklių 1 priedo sąrašo, kuriame nurodyti kriterijai ar įrenginiui reikia taršos leidimo, kriterijų). 
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1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos pagrindiniai aspektai. 

1 Lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

I. SKLYPAS   

1. Sklypo plotas ha 0,1202 

2. Užstatymo plotas m2 42,70 

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 3,55 

4. Sklypo užstatymo tankumas % 3,26 

5. Žali plotai m2 623 

6. Apželdinimo koeficientas % 44 

7. Trinkelių danga m2 4 

8. Žvyro danga m2 520 

II. STATINIAI   

1. Energijos gamybos paskirties pastatas   

1.1. Maksimalus žmonių skaičius pastate vnt. 2 

1.2. Pastato bendras plotas. m2 39,20 

1.3. Pastato tūris. m3 159,0 

1.4. Aukštų skaičius. vnt. 1 

1.5. Pastato aukštis.  m 4.0 

2. Kitos paskirties inžinerinis statinys (dujų rezervuarai 9,5m3)   

2.1. Rezervuarų kiekis vnt. 3 

3. Kitos paskirties inžinerinis statinys (tvora, 1,75 m aukščio)   

3.3. Ilgis* m 133 
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Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

3.4. Aukštis m 1,75 

4. Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė, takai)   

4.1. Užstatymo plotas * m2 524 

4.2. Stovėjimo vietų skaičius vnt. 2 

III.  INŽINERINIAI TINKLAI   

1. Vandentiekio tinklų ilgis (PN10) DN32 m 92 

2. Buitinių nuotekų tinklai DN110-160 m 192 

3. Elektros kabeliai (Cu 5x16, Cu 5x6, Cu 5x2.5) m 179 

4. Dujotiekio tinklai (PE63x5,8) m 16 

5. Šilumos tiekimo tinklai (T1,T2) Ø90/160 m 348 

2 Lentelė. Bendrieji techniniai – ekonominiai rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kiekis 

PAGRINDINĖ KATILINĖS VIDAUS ĮRANGA BEI JOS TECHNINIAI – EKONOMINIAI  RODIKLIAI 

1. Projektuojami dujiniai šildymo katilai C13X tipo 232 kW 2 vnt 

2. Projektuojamas dujinis šildymo katilas C13X tipo 293 kW 1 vnt 

3. Maksimalus valandinis dujų poreikis 59,93  kg/h 

4. Kuras suskystintos naftos dujos 12,89 kW/kg 

5. 
Vandens paruošimo šildymo katilinei įrangos nominalus 
našumas 

3,0 m3/val. 

6. Atmosferinė minkšto vandens talpa 3 m3 

PAGRINDINIAI LAUKO INŽINERINIŲ STATINIŲ  TECHNINIAI – EKONOMINIAI  RODIKLIAI 

7. 
Suskystintų naftos  dujų  požeminės  talpyklos po  9,15  m3  

talpos  su gamykline izoliacija 
3 vnt 

8. 
Propano - butano suskystintų angliavandenilio dujų Pd=15,6 

bar 
12,72  t 

9. Elektrinis garintuvas 100 kg/h našumo, 16 kW 1 vnt 

ELEKTROS APKROVOS 

10. Instaliuota elektros galia 113,5 kW 

11. Maksimali pareikalaujama galia. Tame tarpe: 40 kW 

12. III kategorijos 40 kW 

13. Metinis elektros energijos sunaudojimas 100 MWh 
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2 pav. Planuojama veikla 
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Veiklos vieta. Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai nuo planuojamos katilinės 

sklypo nutolę 67-170 m atstumais: Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija apie 116 m atstumu 

(gimnazijos stadionas nuo projektuojamo katilinės pastato bus už ~14 m, tačiau tame tarpe juos skirs plati 

beveik 6 m pločio želdinių juosta), Igliaukos vaikų darželis ~170 m atstumu į šiaurę, gyvenamasis namas 

Gandrų g. 1 nutolęs ~67 m atstumu į pietus, Gandrų g. 2 nutolęs ~70 m, Gandrų g. 3 nutolęs ~98 m, 

gyvenamasis daugiabutis Jaunimo g. 7 nutolęs ~95 m, Jaunimo g. 5 nutolęs ~120 m. 

Nuo pagrindinės Igliaukos miestelio Vytauto atvės yra apie 380 m (skaičiuojamas atstumas nuo 

projektuojamo statinio, važiuojant keliu iki pagrindinės gatvės. Šiaurės rytų pusėje už ~120 m yra esamas 

vandens bokštas, dar toliau ta pačia kryptimi už 190 m yra elektros pastotė. 

Sklype yra esamos drenažo sistemos sausintuvai. Taip pat auga medžiai ir krūmai, kurie iki 

statybų pradžios bus iškirsti, gavus leidimą kirsti. 

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į kultūros paveldo, ar saugomas gamtines 

teritorijas. Nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra 2 km spindulių, o saugomų gamtinių teritorijų nėra 3 km 

spinduliu. 

Sklypas yra Igliaukos kaimo vakariniame pakraštyje ir nėra reikšmingas aplinkos apsaugos, 

visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kitais požiūriais. 

Gretimai nėra objektų, kuriems pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro išrašą 

būtų nustatytos sanitarinės apsaugos zonos.  

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos 

pastatas (Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Jaunimo g. 6) nuo UAB „Litesko“ filialo 

„Marijampolės šiluma“ sklypo nutolęs ~116 m atstumu šiaurės kryptimi; Marijampolės sav., Igliaukos 

Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatas (Marijampolės sav., 

Igliaukos sen., Igliauka, Jaunimo g. 4) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~170 m atstumu 

šiaurės kryptimi. 

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – UAB „Aglisa“ (Marijampolės sav., Igliaukos sen., 

Igliauka, Vytauto g. 26) – nuo UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ sklypo nutolęs ~260 m 

atstumu pietryčių kryptimi. 

Artimiausias administracinės paskirties pastatas – Marijampolės savivaldybės administracijos 

Igliaukos seniūnija bei Igliaukos paštas (Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Vytauto g. 19) – nuo 

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ sklypo nutolę ~330 m atstumu šiaurės kryptimi.  

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyrius 

(Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Vytauto g. 4) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 

nutolęs ~350 m atstumu šiaurės kryptimi; Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos viešosios 

bibliotekos Igliaukos biblioteka (Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Vytauto g. 19) nuo UAB 

„Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ sklypo nutolę ~330 m atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausias poilsio paskirties pastatas – kaimo turizmo sodyba „Bukonys“ (Marijampolės sav., 

Bukonių k. 1) – nuo UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ sklypo nutolusi ~13,2 km atstumu 

pietvakarių kryptimi. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  9 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Igliaukos Šv. Kazimiero parapija (Marijampolės sav., 

Igliaukos sen., Igliauka, Vytauto g. 2) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~473 m 

atstumu šiaurės kryptimi. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: parduotuvė „IGLĖ“ (Marijampolės sav., Igliaukos sen., 

Igliauka, Vytauto g. 10) nuo UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ sklypo nutolusi ~265 m 

atstumu šiaurės kryptimi. UAB „Prienų vaistinė“ (Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Vytauto g. 

26) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~260 m atstumu pietryčių kryptimi. 

 

 
3 pav. PŪV vieta: Marijampolės raj. sav. vakarinė dalis, Igliauka 
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4 pav. Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai ir sklypai: šiaurėje Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, 

pietvakariuose artimiausia gyvenamoji teritorija – Gandrų g. 1. 

 

Šiuo metu žemės sklypas neužstatytas. Aplinkui sklypą yra valstybinė žemė. Vakarinėje sklypo 

dalyje yra esamas pravažiavimas nuo Plento gatvės (pietinėje sklypo pusėje). 

Sklypo kad. Nr. 5132/0005:118 Igliaukos k.v. 

Sklypo plotas: 0,1202 ha.  

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo.  

Sklypo paskirtis dėl PŪV nepasikeis. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: XXIX. Paviršinio vandens 

telkinių pakrantės apsaugos juostos, plotas 0,1202 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, tačiau sudaryta nuomos sutartis su UAB „LITESKO“, kuri ir yra PŪV organizatorius.  

Vandens tiekimas. Vanduo į projektuojamą katilinę bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio 

tinklų. Vanduo bus naudojamas pastato darbuotojų buitinėms reikmėms, bei termofikato ruošimui. 

Galimas sunaudoti vandens kiekis šiame etape nėra žinomas. 

Buitinės nuotekos ir jų tvarkymas. Visos buitinės nuotekos yra išleidžiamos į esamą buitinių 

nuotekų trasą. Galimas nuotekų kiekis šiame etape nėra žinomas. 
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Lietaus nuotekos ir jų tvarkymas. Projekte numatoma lietaus nuotekas nuo projektuojamo 

katilinės pastato stogo ir kiemo aikštelės dangų paskleisti ant teritorijos žaliųjų plotų. Dalis lietaus 

infiltruosis į numatomas įrengti žvyro dangas (kieme), kita dalis teritorijų žaliaisiais plotais nutekės iki 

artimiausio melioracijos griovio. Nuo pastato stogo lietaus nuotekos, stogo lataku bus nutekinamos į abu 

pastato šonus, o toliau dviem išoriniais lietvamzdžiais nutekės ant žvyro dangos. 

Šilumos energijos tiekimas. Pastato šildymas numatytas elektriniais 1 kW galios radiatoriais su 

elektroniniais termostatais. Šildymo sezono trukmė – 219 paros per metus. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Dujos į katilinę bus vežamos pagrindiniu magistraliniu keliu 

A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, paskui pasukama į rajoninį kelią 3302 Išlaužas–Klebiškis–Igliauka ir 

Igliaukoje per Vytauto gatvę įsukama į Plento gatvę, iš kurios patenkama į katilinę. Per  metus 

planuojama, kad atvažiuos tik iki 11 vnt. sunkiojo transporto (iki 1 vnt. per mėnesį) ir iki 1 lengvojo 

automobilio per dieną. 

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-

12-06).  Objekto statybos metu susidariusios atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos ir atskirai 

laikinai laikomos susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti 

tinkamos atliekos, antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. 

Statybvietėje turi būti vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo 

tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo 

perduotos atitinkamas atliekas tvarkyti turinčiam teisę atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma 

apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Atliekos tvarkomos pagal galiojančias „Statybinių 

atliekų tvarkymo taisykles“. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir 

transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. 

 

 

 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI 

 

Aplinkos oro tarša. Katilinėje projektuojami trys katilai, vienas katilas 293 kW nominalios galios, 

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

projektuojamas su atskiru kaminu, kurio aukštis H-5,5m, skersmuo D-0,2m. 

Į katilinės teritoriją vidutiniškai kartą į dieną lengvuoju automobiliu atvyks įrangą prižiūrintis 

darbuotojas. Suskystintas dujas kartą į mėnesį atveš sunkvežimis. Pagal atliktus skaičiavimus, visų 

atvykstančių automobilių tarša katilinės teritorijoje sudarys tik 0,043kg/metus. Itin mažas transporto 

priemonių išmetamų teršalų kiekis neturės jokios įtakos aplinkos oro užterštumui ir teršalų koncentracijai 

aplinkos ore, todėl atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą nėra vertinamas. 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  12 

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. Skaičiavimai atlikti 

pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem variantais: 1 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių 

išmetamų teršalų sklaida neįvertinant foninio užterštumo. 2 variantas – įmonės aplinkos oro taršos 

šaltinių išmetamų teršalų sklaida įvertinant foninį užterštumą.  

3 Lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 

Nr. 

Teršalo  

pavadinimas 

Ribinė vertė Max pažeminė koncentracija 

   Absoliutiniais 

vienetais                     

Ribinės vertės  dalimis 

1variantas 

1. CO 10 mg/m3 0,028 <0,1 

2. NO2 200 ug/m3 25,21 0,13 

40ug/m3 1,073 <0,1 

3. Kietos dalelės KD10 50 ug/m3 0,075 <0,1 

40 ug/m3 0,022 <0,1 

4. Kietos dalelės KD2,5 25 ug/m3 0,022 <0,1 

5. Sieros dioksidas 350 ug/m3 0,268 <0,1 

125 ug/m3 0,139 <0,1 

2 variantas 

1. CO 10 mg/m3 0,218 <0,1 

2. NO2 200 ug/m3 28,61 0,14 

40ug/m3 4,473 0,11 

3. Kietos dalelės KD10 50 ug/m3 11,98 0,24 

40 ug/m3 11,92 0,30 

4. Kietos dalelės KD2,5 25 ug/m3 9,622 0,34 

5. Sieros dioksidas 350 ug/m3 2,468 <0,1 

125 ug/m3 2,339 <0,1 

 

Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad į aplinką išmetamų teršalų 

koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys už sklypo ribų, todėl SAZ gali būti 

sutapatinta su sklypo ribomis. Modeliavimo rezultatai rodo, objekto įtaka teršalų koncentracijai aplinkos 

ore bus nežymi.  

 

Kvapai. Galimi kvapų šaltiniai katilinėje  – katilinės kaminai, eksploatuojant kaminus išsiskirs 

kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas ir sieros dioksidas. 

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 OU/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 (1OU/m3). 
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Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, AERMOD 

matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje 

modeliuoti.  

Atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas rodo, kad didžiausia apskaičiuota kvapo 

koncentracija gali siekti 0,137 OUE/m3 , koncentracija visais atvejais nesieks ribinės 8 OUE/m3 vertės. 

Modeliavimo rezultatai rodo, kad kvapas aplinkos ore katilinės teritorijoje ir už sklypo ribų nebus 

juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama.  

 

Triukšmas. Stacionarūs triukšmo šaltiniai bus tik katilinės technologinė įranga. Planuojami trys 

katilai katilinės pastate. Katilų keliamas triukšmas po 61 dB(A) 1 m atstumu. Katilų darbo laikas priimtas 

24 val. paroje ir 365 d. metuose. Šiuo metu sklype nėra esamų stacionarių triukšmo šaltinių. Katilinės 

pastato sienos numatytos iš daugiasluoksnių plokščių, kurių garso izoliavimo rodiklis ne mažiau Rw plokštės 

- 24dBA. Taip pat planuojama, kad vykdant veiklą kiekvieną dieną darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. į 

teritoriją atvyks tik 1 lengvasis automobilis ir 1 kartą per mėnesį sunkusis transportas atvežantis 

suskystintas dujas. Lengvajam automobiliui numatoma įrengti vieną stovėjimo vieta, o sunkiajam 

transportui sustojimo vieta prie suskystintų dujų požeminių rezervuarų. Transportas pateks per pietinėje 

pusėje planuojamą įvažiavimą. Kitų mobilių triukšmo šaltinių vykdant veiklą nebus. 

Atlikus triukšmo sklaidos analizę „CADNA 4.6“ paketo programa nustatyta, kad dėl 

planuojamos veiklos triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nebus viršytos už PŪV sklypo 

ribų, todėl triukšmo mažinimo priemonių taikymas nereikalingas. Didžiausi triukšmo lygiai nustatyti ties 

PŪV sklypų ribomis: pietinė sklypo riba: Ldiena-49,5 dB(A), Lvakaras-20,9 dB(A), Lnaktis-20,9 dB(A), 

Ldvn-46,6 dB(A); vakarinė sklypo riba: Ldiena-46,7 dB(A), Lvakaras-20,3 dB(A), Lnaktis-20,3 dB(A), 

Ldvn-43,8 dB(A), rytinė sklypo riba: Ldiena-35,9 dB(A), Lvakaras-34,2 dB(A), Lnaktis-34,2 dB(A), 

Ldvn-42,2 dB(A), šiaurinė sklypo riba: Ldiena-39,3 dB(A), Lvakaras-20,9 dB(A), Lnaktis-20,9 dB(A), 

Ldvn-36,8 dB(A). Triukšmo lygis ties artimiausio PŪV sklypo ir privažiavimo kelio atžvilgiu gyvenamo 

sklypo, adresu Gandrų g. 1 riba: Ldiena – 45 dB(A), Lvakaras- 10,9 dB(A), Lnaktis-10,9 dB(A), Ldvn- 

42 dB(A). Nustatyta, kad  PŪV atitinka HN 33:2011 keliamus reikalavimus, o SAZ gali būti 

sutapatinama su PŪV sklypo ribomis. 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metų 

pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius siekė 1 699. Nuo 2018 metų 

pradžios iki 2019 metų pradžios šių subjektų skaičius aukščiau nurodytoje savivaldybėje padidėjo 40 

vienetų. Veikiančių ūkio subjektų didėjimo tendencija 2018–2019 metų pradžios laikotarpiu stebima tiek 

visoje Marijampolės apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų 

skaičius Marijampolės apskrityje siekė 3 178 vienetus (Lietuvoje – 104 117 vienetų), o 2019 metų 

pradžioje – 3 308 vienetus (Lietuvoje – 105 093 vienetus). 2019 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų 

skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „D Elektros, dujų, garo tiekimas ir 

oro kondicionavimas“ Marijampolės savivaldybėje siekė 22 vienetus, Marijampolės apskrityje – 43 

vienetus, o visoje mūsų šalyje – 1 015 vienetų. Pažymėtina, kad 2019 metų pradžioje veikiančių ūkio 

subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., ženklų lygiu) „D 35.30 „Garo tiekimas ir 

oro kondicionavimas“ Marijampolės savivaldybėje siekė 1 vienetą (kaip ir 2018 metų pradžioje), 

Marijampolės apskrityje – 2 vienetus (kaip ir 2018 metų pradžioje), o visoje Lietuvoje – 99 vienetus 

(2018 metų pradžioje – 94 vienetus). Analizuojant rodiklius, susijusius su 2018–2019 metų pradžioje 

įregistruotais ūkio subjektais pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „D Elektros, 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  14 

dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas“, stebima šių subjektų skaičiaus mažėjimo tendencija tiek 

Marijampolės savivaldybėje (nuo 56 vienetų (2018 metų pradžioje) iki 52 vienetų (2019 metų pradžioje)), 

tiek Marijampolės apskrityje (nuo 95 vienetų (2018 metų pradžioje) iki 94 vienetų (2019 metų 

pradžioje)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 2 103 (2018 metų pradžioje) iki 2 074 (2019 metų pradžioje)).  

Analizuojant 2019 metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje veikusius ūkio subjektus pagal 

darbuotojų skaičių juose, matyti, jog daugiau kaip pusę (62,8 proc.) šių subjektų sudarė tie, kuriuose dirbo 

iki 4 darbuotojų, kiek daugiau kaip šeštadalyje (16,8 proc.) – 5–9 darbuotojai, o likusioje dalyje 2019 

metų pradžioje veikusių ūkio subjektų dirbo nuo 10 iki 1 000 ir daugiau darbuotojų. Pažymime, jog UAB 

„Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma įdarbinti 1 

darbuotoją. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galime teigti, jog UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės 

šiluma“ 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: 

 ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

 sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo ir 

kt.) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 

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. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar 

sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai nėra reikalingos,  todėl nenumatomos. 

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 „XIV. GAMYBINIŲ IR KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS 

APSAUGOS IR TARŠOS POVEIKIO ZONOS“, punktu 62. „Katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės 

apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat 

atsižvelgiant į šių objektų poveikį aplinkai“. 
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Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma 

planuojamos ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus planuojamos veiklos sveikatai darančių įtaką 

veiksnių (aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą 

poveikį visuomenės sveikatai, nustatyta, kad kiekiai yra nereikšmingi ir už sklypo ribų neviršys jokių 

reglamentuojamų dydžių, todėl sanitarinę apsaugos zoną rekomenduojama nustatyti su sklypo riba. 

Siūlome planuojamai ūkinei veiklai – Energijos gamybos paskirties pastatui, Plento g. 13, 

Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav. – nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (SAZ), sutampančią 

planuojamos katilinės sklypo ribomis. Sklypo unikalus numeris 4400-2730-2094, kadastro numeris 

5132/0005:118.  

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 0,1202 ha. 

 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

 Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad į aplinką išmetamų teršalų 

(CO, NO2, kietų dalelių KD10, kietų dalelių KD2,5, sieros dioksido) koncentracijos 

aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys už sklypo ribų, todėl SAZ gali būti 

sutapatinta su sklypo ribomis. 

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas atskleidė, jog  ūkinės veiklos metu sklindančio 

triukšmo lygis nuo transporto lauke ir vidaus patalpose numatomų 3 katilų – neviršys 

teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos sanitarinės apsaugos 

zonos ribų; Triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nebus viršytos 

už PŪV sklypo ribų. Didžiausi triukšmo lygiai nustatyti ties PŪV sklypų ribomis. Pietinė 

sklypo riba: Ldiena-49,5 dB(A), Lvakaras-20,9 dB(A), Lnaktis-20,9 dB(A), Ldvn-46,6 

dB(A). Vakarinė sklypo riba: Ldiena-46,7 dB(A), Lvakaras-20,3 dB(A), Lnaktis-20,3 

dB(A), Ldvn-43,8 dB(A). Rytinė sklypo riba: Ldiena-35,9 dB(A), Lvakaras-34,2 dB(A), 

Lnaktis-34,2 dB(A), Ldvn-42,2 dB(A). Šiaurinė sklypo riba: Ldiena-39,3 dB(A), 

Lvakaras-20,9 dB(A), Lnaktis-20,9 dB(A), Ldvn-36,8 dB(A). Triukšmo lygis ties 

artimiausio PŪV sklypo ir privažiavimo kelio atžvilgiu gyvenamo sklypo, adresu Gandrų 

g. 1 riba: Ldiena – 45 dB(A), Lvakaras- 10,9 dB(A), Lnaktis-10,9 dB(A), Ldvn- 42 

dB(A). 

 Atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas rodo, kad didžiausia apskaičiuota 

kvapo koncentracija gali siekti 0,137 OUE/m3 , koncentracija visais atvejais nesieks 

ribinės 8 OUE/m3 vertės. Modeliavimo rezultatai rodo, kad kvapas aplinkos ore katilinės 

teritorijoje ir už sklypo ribų nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. 

Pažymime, kad į nustatytos 1202 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. 
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5 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  
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