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ĮVADAS
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas UAB „Gilmera“ planuojamai ūkinei
veiklai – statybinių atliekų (betono, asfaltbetonio) atvežimui, trupinimui, sandėliavimui, išvežimui
ir asfaltbetonio gamybai, adresu Fortų g. 2, Alytuje, siekiant objektui nustatyti (patikslinti)
sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).
Objektui SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 (Žin., 2002, Nr. 562225; aktuali redakcija 2020-05-01 - 2020-12-31) 24 straipsnio 3 punktu: Atlikus planuojamos
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumentuose.
Vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo, 3 priedo „KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS
ZONŲ DYDIS 2 lentelės 7 punktu veiklos “Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės
įrenginiai (statiniai)“ sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis yra 100 metrų.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos
zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitoje.
PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įsakymu
Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių
nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).
Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo sklaidos, oro taršos, kvapų modeliavimai. Vadovautasi
teisės aktais ir rekomendacijomis.
Planuojama ūkinė veikla patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 2 priedo sąrašo,
punktus: 5. Mineralinių statybinių medžiagų pramonė: 5.4. mineralinių medžiagų lydymas (pvz.,
asfalto gamyba), įskaitant mineralinių pluoštų gamybą; 11.5. nepavojingųjų atliekų laikymas,
įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu
laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų, todėl veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo ir gauta atrankos išvada 2021-04-19 Nr. (30.4)-A4E-4796, kad poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Išvada pridedama PVSV ataskaitos prieduose.
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)
Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Gilmera“, Pievų g. 3, LT-62175 Alytus, įmonės
kodas 304033431, tel. + 370 622 03179, el. paštas: info@gilmera.lt
Adresas – Pievų g. 3, LT-62175 Alytus
Tel.: + 370 622 03179
Faks. El. p. info@gilmera.lt
2. INFORMACIJA
APIE
PLANUOJAMOS
ŪKINĖS
VEIKLOS
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ

POVEIKIO

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“
Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164
Tel.: +370 607 23980
El. p. info@ekostruktura.lt
Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu:
Nr.VSL-552.
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob.
+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt.

3.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

Pavadinimas: UAB „Gilmera“ planuojama veikla, apimanti statybinių atliekų (betono,
asfaltbetonio) atvežimą, trupinimą, sandėliavimą, išvežimą ir asfaltbetonio perdirbimą ir gamybą,
adresu Fortų g. 2, Alytuje.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, nagrinėjama
ūkinė veikla priskiriama E sekcijai „ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS“: 38
skyriui „Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas“: 38.1 grupei „Atliekų
surinkimas“; 38.21 klasei „Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas“; 38.3 grupei „Medžiagų
atgavimas“, 38.32 klasei „Išrūšiuotų medžiagų atgavimas“.
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3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos
paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų)
paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas,
kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Esama veikla. UAB „Gilmera“ užsiima kelių ir šaligatvių įrengimo darbais, statybos,
remonto darbais, todėl yra įrengtos administracinės patalpos, o įmonės teritorijoje, uždarose
patalpose sandėliuojamos statyboms reikalingos medžiagos, tokios kaip trinkelės, bordiūrai,
rezerviniai vamzdžiai, kabeliai, gatvių apšvietimo atramos, pamatai, pralaidos ir pan. Visa esama
veikla vykdoma tame pačiame pastate darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Pastato sienos
sudarytos iš skardos. Dėl esamos sandėliavimo veiklos kiekvieną dieną į esamą UAB „Gilmera“
teritoriją atvyksta viena sunkioji transporto priemonė, kuri privažiuoja prie pastato durų ir
iškrovimas vyksta pastato viduje. Krova lauke nevyksta, krautuvų nėra, jie nenaudojami. Krova
vykdoma rankiniu būdu vidaus patalpose, transporto priemonei privažiavus prie sandėlio durų. Į
sandėlį per darbo dieną atvyksta tik 1 vnt. sunkaus transporto, darbo valandomis (dažniausia iki
pietų). Pastate šiuo metu dirba 5 darbuotojai. Į įmonės teritoriją per darbo dieną atvažiuoja iki 20
lengvųjų automobilių, tai darbuotojai ir klientai. Pastatas šildomas elektra, dujų katilo ar kitų
stacionarių oro taršos įrengimų nėra. Ant pastato išorės yra oro kondicionierius, kuris dirba tik
darbo valandomis. Pastate yra įvesti centralizuoti vandens ir nuotekų tinklai, susidaro buitinės
atliekos.
Po plėtros planuojama gretimame sklype vykdyti asfaltbetonio gamybą bei statybinių
inertinių atliekų perdirbimą (gaminti produkciją iš atliekų, kurią sudarys smulkintas betonas,
trupintas asfaltbetonis). Dėl šių planuojamų veiklų numatoma pastatyti asfaltbetonio gamybos
įrenginį ir mobilų trupintuvą, medžiagas sandėliuoti atskirose sekcijose, atitvertose vertikaliomis iki
3,5 m aukščio gelžbetoninėmis pertvaromis, taip atskiriant saugomas medžiagas, kurios taip pat
neleidžia saugomos medžiagoms iš kaupų slinkti ar sklisti į įmonės teritoriją. Veikla taip pat bus
vykdoma darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Pastatų sklype nebus, numatoma tik įrenginiai ir
aikštelės. Lauko teritorijoje krovą vykdys 1 dyzelinis krautuvas. Į naujai planuojamą teritoriją
papildomai darbo dieną atvyks apie 10 vnt. sunkaus transporto, darbo valandomis nuo 8.00 iki
17.00 val. Lauke dirbs iki naujų 5 darbuotojų, kurie naudosis gretimame sklype esamo
administracinio ir sandėliavimo pastato patalpomis. Planuojama, kad į įmonės teritoriją papildomai
per darbo dieną atvažiuos iki 10 vnt. darbuotojų ar klientų lengvųjų automobilių. Šiuo metu į
teritoriją galima patekti per du įrengtus (esamus) įvažiavimus. Vienas įvažiavimas iš pietų pusės
kitas iš šiaurės. Projektu planuojama įrengti dar vieną įvažiavimą iš šiaurės. Visa teritorija
aptveriama 1,8-2 m, aukščio tvora, vakarinėje pusėje nuo griovio įrengiamas 2-2,5 m aukščio
pylimas.
Naujai planuojama teritorija bus padengta asfalto danga, paviršinių nuotekų valymui
įrengiama naftos gaudyklė.
Planuojama veikla apims asfaltbetonio gamybą apie 30000 tonų per metus arba apie 215
tonų per parą bei produkciją iš atliekų, kurią sudarys smulkintas betonas (frakcija iki 80 mm) 7000
tonų per metus, trupintas asfaltbetonis (frakcija nuo 11 iki 16 mm) apie 3000 tonų per metus.
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1. lentelė. Planuojama pagaminti produkcija ir jos kiekiai
Produkcija

Mato
vnt.

Planuojama pagaminti per
metus

Asfaltbetonis (įvairių markių)

t

30000

Produkcija iš atliekų
Smulkintas betonas (frakcija iki 80 mm)

t

7000

Trupintas asfaltbetonis (frakcija nuo 11 iki 16 mm)

t

3000

2. lentelė. Gamyboje numatomos naudoti medžiagos ir žaliavos.
Eil.
Nr.

Žaliavos arba medžiagos
pavadinimas

Mato
vnt.

Planuojama
sunaudoti
per metus (~)

Pavojingumas

1.

Dolomitinė skalda

t

9100

Nepavojinga

2.

Smėlis

t

6900

Nepavojinga

3.

Aktyvinti mineraliniai
milteliai (smulkintas
dolomitas)

t

1000

Nepavojinga

4.

t

850

Nepavojinga

t

10000

Nepavojinga

6.

Granitinė skalda
Dolomito atsijų ir skaldelės
mišinys
Granitinės atsijos

t

600

Nepavojinga

7.

Kelių bitumas

t

1550

Neklasifikuojamas kaip
pavojingas pagal EB 1272/2008

8.

Trupintas asfaltbetonis

t

3000

5.

Konkrečių statybinių atliekų, kurias numatoma apdoroti kodai pagal Atliekų tvarkymo
taisyklių (Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06) IV skyriaus atliekų sąrašą: betonas (17 01 01),
plytos (17 01 02), betono, plytų mišiniai (17 01 07), kelių skalda 17 05 08.
Atliekų tvarkymo veiklų kodai pagal Atliekų tvarkymo taisyklų (Suvestinė redakcija nuo
2018-12-06) 2 priedo atliekų tvarkymo veiklų sąrašą:
•
•
•

R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba)
atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš
R1-R11 veiklų;
S503 – smulkinimas.

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir
įrenginių išdėstymo planas
Asfaltbetonio gamybos detalizavimas.

Asfaltbetonio gamyboje naudojamos medžiagos: kelių bitumas, granitinė skaldelė,
granitinės atsijos, smėlis, dolomito atsijų ir skaldelės mišinys, dolomitinė skaldelė, aktyvinti
mineraliniai milteliai. Mineraliniai milteliai yra svarbiausias struktūrą formuojantis mišinio
elementas, nes dėl savo didelio paviršiaus ploto „suriša“ ir struktūrizuoja bitumą mišinyje. Ši
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m.

medžiaga sumažina bitumo sąnaudas, padidina maišyklės našumą, palengvina asfaltbetonio mišinio
klojimą, pagreitina kelio dangos struktūros formavimąsi bei sulėtina bitumo senėjimą asfaltbetonio
eksploatacijos procese.
Asfaltbetonio gamybai naudojama maišyklė „Beninhoven“, šildoma dujiniu kuru
(gamtinėmis dujomis). Maišyklės pajėgumas yra 160 t/val., ją sudaro šie technologiniai įrenginiai:
1. Pirminio dozavimo įrenginys;
2. Džiovinimo būgnas ir kaitinimo įrenginys;
3. Išmetimo dujų kaminas su dulkių filtravimo įrenginiu;
4. Sijojimo ir maišymo bokštas, karštų medžiagų elevatorius;
5. Aprūpinimo mineraliniais milteliais sistema;
6. Aprūpinimo bitumu sistema;
7. Valdymo centras.
Bitumas į gamyklos teritoriją atsigabenamas autotransportu po 24 tonas ir
perpumpuojamas į rezervuarus. Numatoma, kad bus 4 rezervuarai po 25m3, kurie bus sujungti į
vieną ventiliacinį alsuoklį.
Bitumo talpykla šildoma elektra. Bitumas atvežamas paruoštas naudojimui, jo lydymas
vietoje nenumatomas.
Asfaltbetonio gamyboje naudojami mineraliniai milteliai – smulkintas dolomitas
(medžiaga analogiška cementui). Milteliai bus atvežami cementovežiais, iš kurių milteliai
iškraunami panaudojant suspaustą orą. Suspaustu oru milteliai paduodami į silosą – sandėliavimo
bokštus (tai vertikali talpykla, į kurią saugomos medžiagos paduodamos viršuje, o iškraunamos
apačioje, analogiški naudojami cemento sandėliavimui), bokštų numatoma 4vnt, kiekvienas bokštas
numatomas su rankoviniu filtru viršuje. Perkrovimo metu dulkantys milteliai sulaikomi
rankoviniuse filtruose ir nubyra atgal į bokšto vidų, išvalytas oras patenka į aplinką. Mineraliniai
milteliai į maišyklę paduodami pneumotransportu.
Inertinės medžiagos atvežamos autotransportu ir išpilamos atskiroje aikštelėje (0,12 ha
ploto) atskirose sekcijose.
Aikštelėje numatomos sandėliuoti medžiagos: dolomitinė skalda, smėlis, granitinė skalda,
dolomito atsijų ir skaldelės mišinys, granitinės atsijos. Kad šios medžiagos nesimaišytų tarpusavyje,
aikštelę numatoma suskirstyti į atskiras sekcijas – aikštelės plote įrengiamos vertikalios
gelžbetoninės pertvaros suformuojančios iš trijų pusių atitvertas sekcijas, atskiriančios saugomas
medžiagas, kurios taip pat neleidžia saugomos medžiagoms iš kaupų slinkti, sklisti į įmonės
teritoriją.
Numatomas vienu metu laikyti kiekis:
•
•
•
•
•

dolomitinė skalda ~1500 t;
smėlis ~1300 t;
granitinė skalda ~200 t;
dolomito atsijų ir skaldelės mišinys ~1300 t;
granitinės atsijos ~200 t.
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1 pav.
Inertinių medžiagų sandėliavimo sekcijos
suformuojančios iš trijų pusių atitvertas sekcijas).

pavyzdys

(vertikalios

gelžbetoninės

pertvaros

Mineralinės medžiagos iš sandėliavimo aikštelių į pirminio dozavimo bunkerius
paduodamos frontaliniu krautuvu. Į kokį bunkerį ir kokias mineralines medžiagas krauti, nurodo
asfaltbetonio maišyklės operatorius. Pirminis mineralinių medžiagų dozavimas atliekamas pagal
technologinėje kortelėje pateiktą mineralinių medžiagų santykį keičiant po kiekvienu bunkeriu
esančių padavimo juostų judėjimo greičius. Iš pirminio dozavimo bunkerių mineralinės medžiagos
juostiniu transporteriu paduodamos į maišyklės džiovinimo būgną. Į kokį bunkerį ir kokias
mineralines medžiagas krauti, nurodo asfalto maišyklės operatorius. Nuo pirminio dozavimo
bunkerių padavimo juostų mineralinės medžiagos juostiniu transporteriu paduodamos į džiovinimo
būgną.
Mineralinės medžiagos prieš joms patenkant į asfaltbetonio maišytuvą bus džiovinamos
mineralinių medžiagų džiovinimo būgne. Mineralinių medžiagų džiovinimo būgno kaitinimui
(žaliavų mišinio pašildymui) naudojamos gamtinės dujos. Mineralinių medžiagų džiovinimo būgne
nuo 150oC iki 190oC temperatūra palaikoma pusiau automatiniu būdu, dujinio degiklio
reguliatoriumi. Džiovinimo būgne medžiagos džiovinamos ir sukantis būgnui sumaišomos. Iš
džiovinimo būgno išeinančio mineralinio mišinio temperatūrą, distancinio termometro pagalba,
stebi asfalto maišyklės operatorius. Maišant medžiagas susidariusios dulkės iš būgno nukreipiamos
į oro valymo rankovinį filtrą, kur nusodinamos ir grąžinamos į gamybą. Projektinis filtro išvalymo
efektyvumas 98,5 proc.
Iš džiovinimo būgno įkaitintos, sumaišytos ir išdžiovintos inertinės medžiagos kaušiniu
elevatoriumi patenka į sijojimo įrenginius (iš sijojimo įrenginio oras taip pat nukreipiamas į
rankovinį filtrą), kaupiamos karštų medžiagų dozavimo bunkeriuose, iš kurių kartu su bitumu
patenka į asfaltbetonio maišyklę.
Mineraliniai milteliai iš sandėliavimo silosų, taip pat rankoviniame filtre nuo džiovinimo,
sijojimo, dozavimo bunkerių surinktos dulkės sraigtinių transporterių ir kaušinių elevatorių pagalba
bus paduodami į dozavimo bunkerius. Iš karštų medžiagų dozavimo bunkerių persijotos medžiagos
patenka ant dozatoriaus, kur sveriamos pagal frakcijas. Svėrimo būdu dozuojama rišiklio, aktyvintų
mineralinių miltelių kiekis. Sudozuotos, asfalto mišiniui gaminti reikalingos, medžiagos supilamos į
maišyklę. Bitumas į maišyklę įpurškiamas, o jo kiekį nustato ir kontroliuoja operatorius.
Dozuojama pagal paruoštas technologines korteles. Maišyklėje asfalto mišinys bus maišomas
nustatytą ir į kompiuterį įvestą laiką.
Iš maišyklės asfaltas iškraunamas į kaupimo bunkerį (numatomas vienas bunkeris, 50t
talpos, į kurį bus iškraunama 30proc viso pagaminto kiekio) arba tiesiai į transporto priemonės
12
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kėbulą (70proc viso pagaminto kiekio), kraunamo asfalto mišinio temperatūrą stebės maišyklės
operatorius.
Statybinių inertinių atliekų perdirbimas.
Veiklos metu be asfaltbetonio gamybos planuojama vykdyti ir statybinių inertinių atliekų
perdirbimą. Per metus numatoma perdirbti (susmulkinti) iki 10000 t atliekų ir gauti iki 7000 t
smulkinto betono (iki 80 mm frakcijos) bei iki 3000 t trupinto asfaltbetonio (nuo 11 iki 16 mm
frakcijos). Gautą produkciją numatoma pakartotinai panaudoti UAB „Gilmera“ veiklai, apimančiai
kelių, šaligatvių įrengimo ir kitus statybos darbus, o nepanaudotą produkciją – parduoti.
UAB „Gilmera“ veikloje susidaro nepavojingos inertinės statybinės atliekos: betonas,
betono ir plytų mišiniai, panaudotas asfaltas, kelių skalda. Šias atliekas numatoma atsigabenti į
planuojamos veiklos vietą Fortų g. 2 Alytuje. Visos atsigabenamos atliekos bus pasveriamos
metrologiškai tvarkingomis 60t keliamosios galios automobilinėmis svarstyklėmis. Atliekos
iškraunamos į jų priėmimo-sandėliavimo zoną, kur laikomos atskirose sekcijose (sekcijos
analogiškos inertinių medžiagų sekcijoms). Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis vienu
metu – 1980 t (900 m3) (priimama, kad 1 m3 tokio tipo atliekų sveria 2,2 t). Numatomas tokių
atliekų laikymo plotas iki 300 m2.
Atliekos į smulkinimo įrenginį, stovintį perdirbimo zonoje, bus pakraunamos frontaliniu
krautuvu. Atliekų smulkinimui bus naudojamas mobilus trupintuvas, kurio našumas 25 m3/val. (55
t/val.). Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms gamtinėms
sąlygoms, teritorija bus drėkinama vandentiekio vandeniu (smulkinamų atliekų drėkinimas
smulkinimo metu nenumatomas). Metinis drėkinimui sunaudojamo vandens kiekis - apie 8
m3/metus.
Gauta produkcija – smulkintas betonas ir trupintas asfaltbetonis iki išgabenimo laikomas
atskirose sekcijose (sekcijos analogiškos inertinių medžiagų sekcijoms), kurių aukštis iki 3,5 m.
Didžiausias numatomas laikyti produkcijos kiekis vienu metu – 2640 t (1200 m3) (priimama, kad 1
m3 produkcijos sveria 2,2 t). Numatomas tokios produkcijos laikymo plotas iki 400 m2. Gauta
produkcija išgabenant iš teritorijos pasveriama metrologiškai tvarkingomis 60t keliamosios galios
automobilinėmis svarstyklėmis.
Įmonės teritorijoje numatomos šios nepavojingų inertinių statybinių atliekų tvarkymo
zonos:
•
•
•
•

Nesmulkintų inertinių statybinių atliekų priėmimo-sandėliavimo zona;
Atliekų perdirbimo zona (t.y. zona kur stovi ir dirba mobilus trupintuvas) zona;
Iš perdirbtų atliekų gautos produkcijos (smulkinto betono ir trupinto asfaltbetonio)
laikymo zona/aikštelė;
Žaliavų zona/aikštelė.
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2 pav.

Situacijos schema
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3 pav.

Planuojamas analogiško tipo asfaltbetonio gamybos įrenginys

Dulkėtumo mažinimui kiekviename procese veiklos vykdytojas planuoja taikyti vieną iš
žemiau išvardintų priemonių ar net kelias priemones:
•

Žaliavos ir produkcijos transportavimas (atvežimas, išvežimas) į veiklos teritoriją
bus vykdomas transportu su tentais, siekiant sumažinti dulkėjimo riziką
transportuojant.
• Atvežtinės atliekos laistomos prieš išpilant, tokiu atveju į atliekas patekusi drėgmė
mažintų drėgnumą tiek saugant, tiek pervežant jas į tolimesnį apdorojimą.
• Pakrovimo metu jei saugomos produkcijos paviršius yra sausas, numatomas
drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant laistymo žarną arba kaip
alternatyva išpylimo/pakrovimo vietose naudoti rūko barjerą. Tokiu atveju šalia
išpylimo/pakrovimo vietų įrengiami purkštukai, kurie išpylimo metu drėkina pačią
išpylimo/pakrovimo vietą, taip nusodinant dulkes.
• Sandėliuojant atliekas, esant galimybei numatoma įrengti tentines uždangas tarp
saugojimo sekcijų sienų, kurias būtų galima išskleisti sausu metu, o krovos metu ar
lyjant suskleisti arba kaip alternatyva jei saugomos produkcijos paviršius yra
sausas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant laistymo
žarną.
• Smulkinimo metu – planuojamas smulkintuvas su drėkinimu, kai kartu su
paduodamomis atliekomis ant smulkintuvo angos įrengtais purkštukais yra
išpurškiamas vanduo. Tas vanduo mažina dulkėjimą ne tik smulkinimo metu, bet ir
saugant produkciją.
Šių priemonių panaudojimą užtikrins atsakingas direktoriaus pavestas darbuotojas,
atsižvelgiant į oro sąlygas, taip pat atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų faktinį
drėgnumą ir dulkėtumą.
3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto
naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla);
SAZ nustatomas planuojamai veiklai, kuri bus pradėta gavus leidimą.
Planuojama veiklos pradžia – 2021 m.
Ūkinė veikla neterminuota.
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Numatomas ilgalaikis objekto naudojimas.
3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos,
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar
kt. –atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas taršos leidimo gavimo etape siekiant
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas planuojamai ūkinei veiklai.
3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės
apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Alternatyvos nenagrinėjamos, SAZ nustatomas konkrečioje vietoje, kadangi veikla
planuojama pagal Alytaus miesto savivaldybės su UAB „Gilmera“ 2020-03-03 pasirašytą
investicijų sutartį Nr. SRN-53. Sutartis buvo parengta vadovaujantis 2020 m. vasario 27 d. Nr. T-49
Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 2021-03-08 Alytaus miesto savivaldybė ir UAB
„Gilmera“ pasirašė naują susitarimą Nr. SRN-5-(3.9E), kuriame numatoma ir asfaltbetonio gamyba.
Pakeitime sutarta: 1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ 2020-03-03
investicijų sutarties Nr. SRN-53 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „3. Sutarties dalykas – investicijos į
Alytaus pramonės parko valstybinės žemės sklypo sutvarkymą ir aptvėrimą, kietų dangų bei
stacionarių įrenginių įrengimą nepavojingų statybinių inertinių atliekų bei asfaltbetonio mišinių
perdirbimo ir asfaltbetonio gamybos veiklai vykdyti.“

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ:
4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus,
jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis,
kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3
metų žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės
informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis
pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama
ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir
pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla,
svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar
kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija;
Planuojamos veiklos adresas: Alytaus apskritis, Alytus, Fortų g. 2.
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PŪV atitinka galiojančius planavimo dokumentus. Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą PŪV
ir aplinkinės teritorijos patenka į pramonės teritorijas: gamybos ir statybinių medžiagų įmonių
sandėlių teritoriją. Šiose teritorijose plėtojama pramonės veikla.

Ištrauka iš galiojančio Alytaus miesto bendrojo plano reglamentų brėžinio, geoportal
informacija.

4 pav.

Veiklos vieta reikšminga ekonominiu požiūriu. PŪV planuojama pramoninėje zonoje, todėl
šalia gausi pramoninių, komercinių objektų. Šalia gausiu pramoninių, komercinių objektų: šiame
pramoniname rajone įsikūrusios: iš vakarų pusės Pramonės g. 12A UAB „Nydlas“, pietvakariuose
Pramonės g. 10A yra AB „Lytagra“ Alytaus filialas, UAB „Vektrona“, pietuose Pievų g. 9 yra UAB
„Koslita“, Pievų g. 7 registruota UAB "Medinė sija", Alytus, Pievų g. 15 įsikūręs UAB
„Baltmetas“, Alytus, Pievų g. 13 įsikūrusios UAB „Pareso, Uždaroji akcinė bendrovė „Lipeka“,
UAB „Bioresus“, UAB „Bildresta“, Uždaroji akcinė bendrovė „Dusmenėliai.
Aplinkos apsaugos požiūriu veiklos vykdymo vieta taip pat nėra reikšminga, kadangi
saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra. Teritorija yra Alytaus miesto vakariniame
pramonės. Tai skurdi vieta estetinių, biologinės įvairovės vieta, kadangi aplink vyrauja užstatyti
plotai, kuriuose įsikūrusios daugiausia gamyklos, sandėliai ir panašaus tipo pastatai. Veikla
nepatenka į žaliųjų plotų, miškų, rekreacinių vietų ar gamtinio karkaso teritorijas. Nemuno slėnis
nutolęs apie 1 km pietryčių kryptimi.
Rekreacinių, visuomeninių ar intensyviai gyvenamų teritorijų prie PŪV nėra. Rekreacinių
objektų prie PŪV nėra, rekreacijai naudojama Nemuno upė ir jos pakrantės yra už ~1 km.
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Artimiausias pavienis individualus gyvenamas namas Sidabrio g. 14 nuo analizuojamos teritorijos
nutolęs ~210 m atstumu.
Veikla nesiriboja su „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia buveinė BAST Vidzgirio
miškas (LTALY0001) yra nutolusi apie 4,4 km atstumu, kita buveinė BAST Sabališkių miškas
(LTALY0006) apie 5,2 km. Artimiausias Gulbynės ornitologinis draustinis yra už 1,4 km, Alytaus
šilo pušies genetinis draustinis yra už 3,3 km.
Artimiausia pievų buveinė (Nr. 6210) yra už 670 m nuo PŪV. Kertinių miško buveinių
prie PŪV nėra, jos nutolusios apie 1,2 km. Valstybinis Bakšių miškas nutolęs apie 650 m.
PŪV nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas.
Artimiausia vertybė - Pirmoji forto dalis (kodas 30527) nutolusi apie 620 m. Kitos vertybės yra dar
toliau: Bakšių senovės gyvenvietė (kodas 16153) už ~800 m, Pastato sienų tapyba "Audėjos" (kodas
15468) už ~920 m.
Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro išrašą, sklypas nepatenka į gretimų
objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. Specialiosios sklypo sąlygos pateiktos kitame
ataskaitos skyriuje.
Artimiausios vandenvietės yra VšĮ „Alytaus apskr. tub. Ligoninė“ (registracijos Nr. LGT
sistemoje 5000) ir Strielčių (Alytaus r.) (registracijos Nr. LGT sistemoje 4), kurios nutolusios 1,73,8 km. Vandenvietės ir jų apsaugos zonos nuo PŪV nutolusios pakankamai toli, veikla
neprieštarauja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms
vandenviečių apsaugą.
Šalia nėra tokių vandens telkinių, kuriems būtų nustatytos vandens telkinių apsaugos zonos
ar pakrančių apsaugos juostos (nustatomos vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540
(Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18)).
PŪV gretimybės pateiktos šiame ir kituose ataskaitos skyriuose esančiuose paveiksluose.
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Ištrauka iš Žemės gelmių registro su pažymėtomis vandenviečių apsaugos zonų ribomis ir
ūkinės veiklos vieta. Vandenvietės ir jų apsaugos zonos yra toliau kaip 1,7 km atstumu (Lietuvos
geologijos
tarnybos
prie
Aplinkos
ministerijos
informacija,
šaltinis
https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml), 2021 m.

5 pav.
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6 pav.

PŪV vieta europinės ir nacionalinės svarbos ST atžvilgiu, 2020 m.

4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis,
naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko kopija);
Esama įmonės veikla yra įsikūrusi privačiame UAB „Gilmera“ valdomame 0,7484 ha sklype
(unikalus Nr. 4400-0890-7017), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypo
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kuriame vykdomas sandėliavimas,
įsikūrusi administracija.
Įmonės veiklos plėtra planuojama gretimame esamai veiklai esančiame valstybiniame
1,9466 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5065-6638), sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Dėl
planuojamos veiklos sklypo paskirtis nesikeičia. Planuojama veikla apims ne visą 1,9466 ha
ploto žemės sklypą, o tik apie 1 ha ploto teritoriją, kurioje bus įrengiama transporto stovėjimo
aikštelė, sandėliavimo aikštelės, stovės asfaltbetonio gamybos įrenginys.
Per abu sklypus veiklos teritorija iš viso sudarys ~1,7484 ha plotą.
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Nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teisė Alytaus miesto savivaldybei. Planuojama veikla apims ne visą 1,9466 ha ploto žemės sklypą. PŪV
bus naudojama tik dalis valstybinio sklypo – apie 1 ha iš 1,9466 ha.
Sklypo RC išrašai pateikti priede.
Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas 0,0373 ha;
• Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis). Plotas 0,0113
ha;
• Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis). Plotas 1,9466 ha.
• Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis). Plotas 0,0026 ha.

PŪV teritorija (apie 1,8 ha bendro ploto): plėtra planuojama vakarinėje pusėje, esama veikla
vykdoma rytinėje pusėje.

7 pav.
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4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas,

valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo,
privažiavimo keliai ir kt.);
Vandens tiekimas. Vanduo gaunamas iš centralizuotų miesto tinklų. Vanduo naudojamas
tik buitinėse patalpose ir teritorijos drėkinimui nuo dulkėtumo esant poreikiui. Planuojama
sunaudoti po plėtros - 71 m3/metus, iš jų 63 m3/metus buitinėms reikmėms ir apie 8 m3/metus, kuris
skirtas siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms gamtinėms
sąlygoms, teritorija bus drėkinama vandentiekio vandeniu.
Gamybai vanduo nenaudojamas.
Šildymas. Esamas sandėliavimo ir administracijos pastatas šildomas elektra. Kadangi esama
veikla vykdoma mažiau kaip metus, o greta planuojama plėtra, nėra žinomas tikslus suvartojamas
elektros kiekius, tačiau planuojama, kad sunaudojamos elektros energijos kiekis per metus gali
sudaryti apie 10 000 kw/h.
Gamtinių dujų poreikis. Gamtinės dujos bus deginamos džiovinimo būgno degiklyje (į
maišyklę paduodamos jau įkaitintos sudedamosios dalys, papildomas kaitinimas nereikalingas),
numatomas preliminarus sudeginamų dujų kiekis Bmet. – 225000 m3/metus.
Gamybinės nuotekos. Gamybinės nuotekos šiuo metu ir po plėtros nesusidarys.
Asfaltbetonio gamybos procese vandens ištekliai nėra naudojami.
Veiklos metu susidarys buitinės bei paviršinės nuotekos.
Buitinės nuotekos susidaro buitinėse patalpose (iš tualetų, praustuvų ir t.t) kurios patenka į
miesto nuotekų tinklus. Bendras darbuotojų skaičius po plėtros sieks 10 (šiuo metu 8). Vidutinis
darbuotojų suvartojamas vandens kiekis apskaičiuojamas remiantis "Vandens suvartojimo normos
RSN 26-90". Metinis nuotekų kiekis – apie 60 m3/metus.
Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Teritorijoje susidarys tiek švarios tiek
užterštos paviršinės nuotekos. Paviršinės nuotekos nuolydžio pagalba per surinkimo šulinėlius
pateks į surinkimo rezervuarą su naftos gaudykle, kurioje bus apvalomos yra išleidžiamos į miesto
tinklus.
Taip pat, siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms
gamtinėms sąlygoms, teritorija bus drėkinama vandentiekio vandeniu. Prognozuojamas metinis
sunaudojamas vandens kiekis drėkinimui sudarys ~8 m3. Drėkinant statybines atliekas šis vanduo
įsigers ir netaps nuotekomis.
Atliekos veiklos vykdymo metu susidaro buitinėse ir gamybinėse patalpose, įrengimų
priežiūros metu. Buitinėse patalpose susidaro mišrios komunalinės atliekos (20 03 01), antrinės
žaliavos (popierius ir kartonas (15 01 01; 20 01 01), plastikai (15 01 02; 20 01 39), medinės
pakuotės (15 01 03)).
Įrengimų priežiūros metu gali susidaryti metalo atliekos (17 04 05), panaudota alyva (13 02
08*).
Įmonėje bus vedama atliekų susidarymo apskaita, visos susidarančios atliekos rūšiuojamos.
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Visos atliekos iki jų perdavimo atliekas tvarkančioms įmonės bus laikomos tam specialiai
skirtuose atskiruose konteineriuose. Konteineriai bus paženklinti pagal nustatytus reikalavimus.
Panaudota alyva bus laikoma sandarioje talpoje (metalinės arba plastikinės talpos).
Visos susidarančios atliekos, perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms įmonėms
registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre, t.y. turinčioms leidimus ir
licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas.
Statybų metu susidarysiančios atliekos. Statant asfaltbetonio gamybos įrenginį, tvarkant
teritoriją atliekų atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo
2018-12-06) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR
Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01).
Susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos ir tinkamas naudoti ar
perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės,
kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). Užbaigus visus įrengimo darbus, visos statybinės
šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos, pakrautos į savivarčius sunkvežimius ir perduotos įmonei
tvarkančiai tokios rūšies atliekas.
Susisiekimas su sklypu geras, papildomai tiesti kelių neplanuojama. Kita inžinerinė
infrastruktūra nėra išvystyta, todėl prisijungimas galimas tik įvykdžius prisijungimo sąlygas.
4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą
ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės
paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 1 dalyje,
ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas,
anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje
nurodytų objektų).
PŪV planuojama pramoninėje zonoje, todėl šalia gausi pramoninių, komercinių objektų.
Šalia gausiu pramoninių, komercinių objektų: šiame pramoniname rajone įsikūrusios: iš vakarų
pusės Pramonės g. 12A UAB „Nydlas“, pietvakariuose Pramonės g. 10A yra AB „Lytagra“ Alytaus
filialas, UAB „Vektrona“, pietuose Pievų g. 9 yra UAB „Koslita“, Pievų g. 7 registruota UAB
"Medinė sija", Alytus, Pievų g. 15 įsikūręs UAB „Baltmetas“, Alytus, Pievų g. 13 įsikūrusios UAB
„Pareso, Uždaroji akcinė bendrovė „Lipeka“, UAB „Bioresus“, UAB „Bildresta“, Uždaroji akcinė
bendrovė „Dusmenėliai.
Rekreacinių, visuomeninių ar intensyviai gyvenamų teritorijų prie PŪV nėra.
Rekreacijai naudojama Nemuno upė ir jos pakrantės yra už ~1 km.
Artimiausias individualus gyvenamas namas Sidabrio g. 14 nuo analizuojamos teritorijos
nutolęs ~210 m atstumu.
Artimiausi mokslo paskirties pastatai: uždaroji akcinė bendrovė „Prizmė“ (Alytus,
Pramonės g. 13) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi apie 280 m atstumu; viešoji
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įstaiga Alytaus profesinio rengimo centras (Alytus, Putinų g. 40) nuo planuojamos ūkinės veiklos
teritorijos nutolęs apie 850 m atstumu; Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ (Alytus, Putinų g. 18)
nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 1,3 km atstumu.
Artimiausias kultūros paskirties pastatas – viešoji įstaiga Alytaus Kultūros centras (Alytus,
Pramonės g. 1B) – nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolęs apie 1,0 km atstumu.
Artimiausias gydymo paskirties pastatas – G. Špucienės individuali įmonė ir V. Adomaitienės
individuali įmonė (Alytus, Pramonės g. 6) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie
500 m atstumu.
Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – svečių namai „Gilės“ (Alytus Gilių g. 9) – nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 3,0 km atstumu.
Artimiausi sporto paskirties pastatai: viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir
sporto centras (Alytus, Pramonės g. 9) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi apie 900 m
atstumu; uždari teniso kortai (Alytus Pramonės g. 6) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolę
apie 500 m atstumu.
Artimiausi religinės paskirties pastatas – Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčia
(Alytus, Kalnėnų g. 2A) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apie 1,4 km atstumu.
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR
KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI
PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ
DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS
SVEIKATAI
ARTIMIAUSIOJE
GYVENAMŲJŲ
PASTATŲ
APLINKOJE,
VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE
TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ
PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE):
5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas),
kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir
neorganizuotų) ir mobilių taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir
išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės
sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro
užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo prognozė: pateikiami duomenys, naudoti
numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai skaičiuoti, naudotos skaičiavimo
metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui naudotas parinktis
(reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo
naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo
duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir
jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis,
modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio
koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas
poveikis visuomenės sveikatai;
Aplinkos oras
Asfaltbetonio gamybai naudojamos inertinės medžiagos (smėlis, dolomito ir granito
skaldelės, atsijos), šių medžiagų pylimo, sandėliavimo metu į aplinką išsiskiria kietos dalelės.
Inertinių medžiagų perkrovimo metu į aplinkos orą patenkantis kietųjų dalelių kiekis
apskaičiuojamas vadovaujantis aplinkos oro taršos skaičiavimo metodikoje „EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2019“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“,
2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija) 2.A.5.c Storage, handling and transport of
mineral products pateikiamą skaičiavimo algoritmą pagal formulę:
Mteršalas = EF teršalo x B;
(1)
čia:
Mteršalas – atitinkamo teršalo į aplinką išmetamas kiekis;
EF – emisijos faktorius, g/t mineralinių medžiagų;
B – perkraunamų medžiagų kiekis, t;

25

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

Inertinių medžiagų sandėliavimo metu į aplinkos orą patenkantis kietųjų dalelių kiekis
apskaičiuojamas pagal formulę:
Mteršalas = EF teršalo x F;
(2)
Čia:
Mteršalas – atitinkamo teršalo į aplinką išmetamas kiekis;
EF – emisijos faktorius, t/ha/metus;
F – sandėliavimui skirtos teritorijos plotas;
Inertinių medžiagų priėmimas ir sandėliavimas teritorijoje. 601
Pagal formulę (1) apskaičiuojama inertinių medžiagų iškrovimo iš savivarčių metu į
aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma iškrauti 27450t inertinių
medžiagų. Numatoma, kad medžiagos bus pristatomos sunkvežimiais po 24t, vienas sunkvežimis
iškraunamas per ~5minutes, bendras iškrovimo laikas 95val/metus. Metodikoje nurodoma, kad
emisijos faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10 pilant – 6g/t; EFKD2,5 pilant – 0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 27450 x 12 x 10-6 = 0,330t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 27450 x 6 x 10-6 = 0,165t/metus;
M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 27450 x 0,6 x 10-6 = 0,017t/metus;

Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,330t/m x 106 / (95val x 3600s/val) = 0,964g/s;
M KD10 pilant = 0,165t/m x 106 / (95val x 3600s/val) = 0,482g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,017t/m x 106 / (95val x 3600s/val) = 0,049g/s;
Pagal formulę (2) apskaičiuojama inertinių medžiagų sandėliavimo metu į aplinkos
orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Inertinių medžiagų sandėliavimo plotas 1200m2 (0,12ha).
Metodikoje nurodoma, kad emisijos faktoriai yra: EFKDsuminis saugant – 16,4ton/ha/metus; EFKD10 saugant
– 8,2ton/ha/metus ; EFKD2,5 saugant – 0,82ton/ha/metus.
M KDsuminis saugant = EF KDsuminis saugant x F = 16,4 x 0,12 = 1,968t/metus;
M KD10 saugant = EF KD10 saugant x F = 8,2 x 0,12 = 0,984t/metus;
M KD25 saugan = EF KD2,5 saugant x F = 0,82 x 0,12 = 0,098t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis saugant = 1,968t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,062g/s;
M KD10 saugan = 0,984t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,031g/s;
M KD 2,5 saugan = 0,098t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,003g/s;
Inertinių medžiagų padavimas krautuvu į pirminio dozavimo bunkerius. Nr 602
Pagal formulę (1) apskaičiuojama inertinių medžiagų pakrovimo į dozavimo
bunkerius metu į aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma pakrauti
27450t inertinių medžiagų. Krovos našumas – 160t/val, bendras krovos laikas 172val/metus.
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Metodikoje nurodoma, kad emisijos faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10
EFKD2,5 pilant – 0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 27450 x 12 x 10-6 = 0,330t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 27450 x 6 x 10-6 = 0,165t/metus;
M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 27450 x 0,6 x 10-6 = 0,017t/metus;

pilant

– 6g/t;

Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,330t/m x 106 / (172val x 3600s/val) = 0,533g/s;
M KD10 pilant = 0,165t/m x 106 / (172val x 3600s/val) = 0,266g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,017t/m x 106 / (172val x 3600s/val) = 0,027g/s;
Asfalto gamyba. Nr 001
Inertines medžiagas džiovinant būgne, maišant maišyklėje išsiskiria kietos dalelės,
kurios nutraukimo sistema bus nutraukiamos į oro valymo rankovinį filtrą, kur surenkamos ir
gražinamos atgal į gamybos procesą. Numatomas filtro efektyvumas – 98,5proc, išvalytas oras
šalinamas per kaminą, taršos šaltinis Nr.001. Tame pačiame filtre valomas oras, nutrauktas nuo
sijojimo įrangos. Per tą patį kaminą šalinami ir džiovinimo būgne susidarę gamtinių dujų degimo
produktai: anglies monoksidas, azoto dioksidas, kietos dalelės, sieros dioksidas. Per tą patį kaminą į
aplinką šalinami asfaltbetonio gamybos metu maišyklėje susidarantys LOJ.
Visi šie taršalai į aplinką šalinami per bendrą kaminą, kurio aukštis H-15,0m, skersmuo 0,8m,
šalinamo oro debitas 10m3/s.

Inertinių medžiagų džiovinimas, maišymas maišyklėje.
Iš taršos šaltinio išsiskiriančių kietų dalelių kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis
aplinkos oro taršos skaičiavimo metodikoje „P 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.1 dalyje Hot asphalt mix
plants pateikiamais duomenimis. Metodika nurodo, kad asfalto gamybos metu naudojant rankovinį
filtrą emisijos faktoriai yra: EFKD suminis gaminant – 0,021kg/t; EFKD10 gaminant – 0,014kg/t. Asfalto
gamybos linijos našumas – 160t/val, bendras gamybos laikas 188val/metus;
M KD suminis gaminant = EF KD10 suminis gaminant x B = 30000 x 0,021 x 10-3 = 0,630t/metus;
M KD10 gaminant = EF KD10 gaminant x B = 30000 x 0,014 x 10-3 = 0,420t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KD suminis gaminant = 0,630t/m x 106 / (188val x 3600s/val) = 0,931g/s;
M KD10 gaminant = 0,420t/m x 106 / (188val x 3600s/val) = 0,621g/s;
Gamtinių dujų deginimas degiklyje
Planuojamo degiklio galingumas iki 10000kW. Sudeginamo kuro kiekio skaičiavimai
atliekami pagal formulę:
Maksimalus momentinis sunaudojamo kuro kiekis
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Bval. = Qval.max x 103/QŽ x , nm3/h;
Qval.max - įrenginio šiluminis našumas; kW;
QŽ – kuro kaloringumas, kcal/ Nm3;
 - naudingumo koeficientas
Kuras – gamtinės dujos, kurių kaloringumas Qž = 8000kcal/Nm3=33,49MJ/m3.
Sudeginamo kuro kiekis:
Bval. = Qval.max x 103/QŽ x  = (10000/1,163x103 )/8000 x 0,9 = 1195m3/h = 332l/s;
Momentinė aplinkos oro tarša
Momentinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal numatomą momentinį kuro
sunaudojimą Bmonet. – 1195m3/valandą = 0,332 m3/s, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą
išmetamų teršalų apskaitos metodiką EMEP/CORINAIR, skyriaus 1.A.4 „Energy industries“ dalimi
„Small combustion“ Tier 2 skaičiavimo algoritmą (2019 redakcija), įvertinant momentinį
sudeginamo kuro kiekį. Metodika nurodo, kad deginant gamtines dujas skaičiavimuose naudojami
emisijų faktoriai (lentelė 3-27): EFCO emisijos faktorius – 30g/GJ, EFNOx emisijos faktorius –
40g/GJ, EFKietųjų dalelių emisijos faktorius – 0,45g/GJ; EFSO2 emisijos faktorius – 0,30g/GJ.
Skaičiuota pagal formulę:
Mteršalo = AR * EFteršalo * 10-6 t/m
čia: EFteršalo– emisijos faktorius;
AR – momentinis išsiskiriančios energijos kiekis, apskaičiuojamas pagal formulę:
ARmomentinis = B* Qž = 0,332 * 0,03349= 0,01112GJ/s;
čia: B- kuro išeiga 0,332 m3/s;
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma 0,03349GJ/m3;
MCO = AR momentinis * EFCO = 0,01112 * 30 = 0,334g/s;
MNOx = AR momentinis * EFNOx = 0,01112 * 40 = 0,445 g/s;
MKD = AR momentinis * EFKD = 0,01112 * 0,45 = 0,005g/s;
MSO2 = AR momentinis * EFSO2 = 0,01112 * 0,30 = 0,003 g/s;
Džiovinimo būgne degimo produktai naudojami tiesioginiam medžiagų džiovinimui,
todėl maksimali galima momentinė aplinkos oro tarša kurą deginančiam įrenginiui pagal „Išmetamų
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas“ (patvirtintos LR aplinkos ministro 2017 m.
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778) nenustatomos.
Metinė aplinkos oro tarša
Metinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal numatomą metinį kuro
sunaudojimą Bmet. – 225000 m3/metus dujų, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą
išmetamų teršalų apskaitos metodiką EMEP/CORINAIR, skyriaus 1.A.4 „Energy industries“ dalimi
„Small combustion“ Tier 2 skaičiavimo algoritmą (2019 redakcija), įvertinant metinį sudeginamo
kuro kiekį.
ARmetinis = B* Qž = 225000 * 0,03349 = 7536GJ/metus;
čia: B- kuro išeiga, 225000 m3/metus;
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma 0,03349GJ/m3;
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MCO = ARmetinis * EFCO = 7536 * 30 * 10-6 = 0,226t/metus;
MNOx = ARmetinis * EFNOx = 7536 * 40 * 10-6 = 0,301 t/metus;
MKD = ARmetinis * EFKD = 7536 * 0,45 * 10-6 = 0,003 t/metus;
MSO2 = ARmetinis * EFSO2 = 7536 * 0,3 * 10-6 = 0,002 t/metus;
Asfaltbetonio maišymas
Iš taršos šaltinio išsiskiriančių LOJ kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis aplinkos oro
taršos skaičiavimo metodikoje „P 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I.
Stationary Point and Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13
d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų
sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.1 dalyje Hot asphalt mix plants
pateikiamais duomenimis. Metodika nurodo, kad asfalto gamybos metu iš maišyklės emisijos
faktoriai yra: EFLOJ gaminant – 0,0041kg/t. Asfalto linijos gamybos linijos našumas – 160t/val, bendras
gamybos laikas 188val/metus
M LOJ = EF LOJ gaminant x B = 30000 x 0,0041 x 10-3 = 0,123t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M LOJ gaminant = 0,123t/m x 106 / (188val x 3600s/val) = 0,182g/s;

Asfaltbetonio iškrovimas iš maišyklės į sunkvežimius. Nr 603
Pagamintas asfaltbetonis iš maišyklės gali būti iškraunamas tiesiai į jį išgabenančius
sunkvežimius arba transporteriu pakraunamas į sandėliavimo bokštą (50t talpos), o vėliau iš bokšto
į jį išgabenančius sunkvežimius.
Asfalto iškrovimo iš maišyklės į sunkvežimius metu, į aplinką išsiskiria LOJ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603. Iš taršos šaltinio išsiskiriančių LOJ kiekis apskaičiuojamas
vadovaujantis aplinkos oro taršos skaičiavimo metodikoje „P 42, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.1 dalyje Hot
asphalt mix plants 14 lentelėje pateikiamais duomenimis. Metodika nurodo, kad asfalto maišyklės
iškrovimo metu emisijos faktoriai yra: EFLOJ iškraunant– 0,0142kg/t. Asfalto iškrovimo našumas –
160t/val, bendras krovos laikas 188val/metus.
M LOJ = EF LOJ iškraunant x B = 30000 x 0,0142 x 10-3 = 0,426t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M LOJ iškraunant = 0,426t/m x 106 / (188val x 3600s/val) = 0,629g/s;
Asfaltbetonio pakrovimas į saugojimo bokštą. Nr. 604
Asfaltas į saugojimo bokštą paduodamas transporteriu, krovos į bokštą metu į aplinką
išsiskiria LOJ, išpylimas į saugojimo bokštą – neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604. Iš taršos
29

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

šaltinio išsiskiriančių LOJ kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis aplinkos oro taršos skaičiavimo
metodikoje „AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point and
Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395
patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio
12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.1 dalyje Hot asphalt mix plants 14 lentelėje pateikiamais
duomenimis (asfalto pakrovimui į saugojimo bokštą yra taikomas 2,93 karto didesnis taršos LOJ
koeficientas nei iškraunant tiesiai į sunkvežimius). Metodika nurodo, kad asfalto pakrovimo į
saugojimo bokštą metu emisijos faktoriai yra: EFLOJ pakraunant bokštą – 0,0417kg/t. Asfalto pakrovimo į
bokštą našumas – 160t/val, saugojimo bokšte laikomo asfaltbetonio kiekis 9000t/m, bendras krovos
laikas 57val/metus.
M LOJ = EF LOJ pilant į bokštą x B = 9000 x 0,0417 x 10-3 = 0,375t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M LOJ gaminant = 0,375t/m x 106 / (57val x 3600s/val) = 1,827g/s;
Asfaltbetonio iškrovimas iš saugojimo bokšto. Nr.605
Asfalto krovos iš saugojimo bokšto metu, į aplinką išsiskiria LOJ. Iš taršos šaltinio
išsiskiriančių LOJ kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis aplinkos oro taršos skaičiavimo
metodikoje „P 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point and
Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395
patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio
12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.1 dalyje Hot asphalt mix plants 14 lentelėje pateikiamais
duomenimis. Metodika nurodo, kad asfalto iškrovimo metu emisijos faktoriai yra: EFLOJ iškraunant –
0,0142kg/t. Asfalto iškrovimo našumas – 160t/val, saugojimo bokšte laikomo asfaltbetonio kiekis
9000t/m, bendras krovos laikas 57val/metus.
M LOJ = EF LOJ iškraunant x B = 9000 x 0,0142 x 10-3 = 0,128t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M LOJ iškraunant = 0,128t/m x 106 / (57val x 3600s/val) = 0,624g/s;
Mineralinių priedų krovimas pneumotransportu į siloso bokštus
Mineraliniai milteliai (medžiaga analogiška cementui) bus sandėliuojami siloso
bokštuose (4vnt), kiekvienas bokštas numatomas su rankoviniu filtru viršuje. Perkrovimo metu
dulkės sulaikomos rankoviniuse filtruos ir nubyra atgal į bokšto vidų. Iš filtro išsiskiriančių kietų
dalelių kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis aplinkos oro taršos skaičiavimo metodikoje „P 42,
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth
Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į
atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali
įsakymo redakcija) 11.12 dalyje Concrete batching pateikiamais duomenimis. Metodika nurodo,
kad krovos metu naudojant rankovinį filtrą emisijos faktoriai yra: EFKD suminis kraunant – 0,0005kg/t;
EFKD10 kraunant – 0,00017kg/t. Metinis kraunamas miltelių kiekis 1550t, krovos pajėgumas –
120t/val, bendras krovos laikas 13val/metus.
M KD suminis pilant = EF KD10 suminis pilant x B = 1550 x 0,0005 x 10-3 = 0,001t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant t x B = 1550 x 0,00017 x 10-3 = 0,0003t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
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M KD suminis pilant = 0,001t/m x 106 / (13val x 3600s/val) = 0,021g/s;
M KD10 pilant = 0,0003t/m x 106 / (13val x 3600s/val) = 0,0064g/s;
Bitumo saugykla
Bitumas į įmonę bus atvežamas su bitumvežiais, vamzdynais perpilamas į elektra
šildomą talpyklą. Talpykla turi šiluminę izoliaciją. Talpykla šildoma viso darbų sezono metu
(palaikoma 160 oC bitumo temperatūra). Per alsuoklį į aplinkos orą patenka LOJ
(angliavandeniliai). Tarša LOJ apskaičiuota Skaičiavimų pagal metodiką „Teršalų, išmetamų į
atmosferą iš statybos pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai (Mietodičieskije
ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami
ministerstva stroitelstva SSSR): I dalis. Asfaltbetonio gamyklos. Maskva, 1990 (Čiast I.
Asfaltbietonyjie zavody. ВРД 86-001-90.Moskva, 1990) (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija). Numatoma sandėliuoti
1550,0 t bitumo, kurio tankis - 1,0 t/m3.
Sandėliuojant bitumą rezervuaruose.
MLOJ sand.mom = 2,52 x V x PS(38) x M x K5 x K6 x K7 x 10-9 kg/val.; čia:
V- perpilto produkto tūris, m3/metus [1550,0];
PS(38) – produkto sočiųjų garų slėgis, hPa [8,8 hPa];
M – molekulinė masė, g/mol [146 g/mol];
K5 – koeficientas, priklausantis nuo saugomo bitumo temperatūros, hPa [12,12 hPa]
K6 – koeficientas, priklausantis nuo rezervuarų metinės apyvartos ir PS(38), [1,26]
K7 – koeficientas, priklausantis nuo rezervuarų įrangos ir eksploatavimo režimo, [1,1]
PLOJ sand.mom. = 2,52 x 1550,0 x 8,8 x 146 x 12,12 x 1,26 x 1,1 x 10-9 = 0,084 kg/val (0,023g/s).
Rezervuaras šildomas 7 mėn., garavimo laikas – 5040 val. Metinis išsiskyrusių teršalų kiekis:
MLOJ metinis = 0,084 x 5040 x 10-3 = 0,423 t/m
Įpilant bitumą iš bitumvežių į rezervuarus
PLOJ įpil.mom. = 0,2485 х V х РS(38) х М х K5 х 10-9 kg/val. ; čia:
V- perpilto produkto tūris, m3/metus [1550,0];
PS(38) – produkto sočiųjų garų slėgis, hPa [8,8 hPa];
M – molekulinė masė, g/mol [146 g/mol];
K5 – koeficientas, priklausantis nuo saugomo bitumo temperatūros, hPa [12,12 hPa]
PLOJ įpil.mom.= 0,2485 x 1550,0 x 8,8 x 12,12 x 10-9 = 0,00004 kg/val.
Karštas bitumas atvežamas bitumvežiais po 25,0 t, vienas bitumvežis iškraunamas per 1 val.,
metinis bitumo talpyklos pildymo laikas – 62 val.
PLOJ metinis = 0,00004 x 62 x 10-3 = 0,000003 t/m;
Inertinių atliekų iškrovimas iš savivarčių ir sandėliavimas, Nr. 606
Pagal formulę (1) apskaičiuojama inertinių medžiagų iškrovimo iš savivarčių metu į
aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma iškrauti 10000t inertinių
medžiagų. Numatoma, kad medžiagos bus pristatomos sunkvežimiais po 24t, vienas sunkvežimis
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iškraunamas per ~5minutes, bendras iškrovimo laikas 35val/metus. Metodikoje nurodoma, kad
emisijos faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10 pilant – 6g/t; EFKD2,5 pilant – 0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 10000 x 12 x 10-6 = 0,120t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 10000 x 6 x 10-6 = 0,060t/metus;
M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 10000 x 0,6 x 10-6 = 0,006t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,120t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,952g/s;
M KD10 pilant = 0,060t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,476g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,006t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,048g/s;
Pagal formulę (2) apskaičiuojama inertinių medžiagų sandėliavimo metu į aplinkos
orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Numatomas inertinių atliekų sandėliavimo plotas 300m2
(0,03ha), vienu metu saugomas kiekis 1980t. Metodikoje nurodoma, kad emisijos faktoriai yra:
EFKDsuminis saugant – 16,4ton/ha/metus; EFKD10 saugant – 8,2ton/ha/metus ; EFKD2,5 saugant –
0,82ton/ha/metus.
M KDsuminis saugant = EF KDsuminis saugant x F = 16,4 x 0,03 = 0,492t/metus;
M KD10 saugant = EF KD10 saugant x F = 8,2 x 0,03 = 0,246t/metus;
M KD25 saugan = EF KD2,5 saugant x F = 0,82 x 0,03 = 0,025t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis saugant = 0,492t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,016g/s;
M KD10 saugan = 0,246t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,008g/s;
M KD 2,5 saugan = 0,025t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,001g/s;
Inertinių medžiagų pakrovimas į trupintuvą, Nr. 607
Pagal formulę (1) apskaičiuojama inertinių medžiagų pakrovimo į trupintuvą metu į
aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma krauti 10000t medžiagų.
Numatoma, kad medžiagų krovos laikas bus 182val/metus. Metodikoje nurodoma, kad emisijos
faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10 pilant – 6g/t; EFKD2,5 pilant – 0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 10000 x 12 x 10-6 = 0,120t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 10000 x 6 x 10-6 = 0,060t/metus;
M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 10000 x 0,6 x 10-6 = 0,006t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,120t/m x 106 / (182val x 3600s/val) = 0,183g/s;
M KD10 pilant = 0,060t/m x 106 / (182val x 3600s/val) = 0,092g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,006t/m x 106 / (182val x 3600s/val) = 0,009g/s;
Inertinių atliekų trupinimas trupintuve. Nr.608
Iš taršos šaltinio išsiskiriančių kietų dalelių kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis
aplinkos oro taršos skaičiavimo metodikoje „AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors,
Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth Edition“ (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašą“, 2019 m. gruodžio 12 d. aktuali įsakymo redakcija) 11.19.2 dalyje Crushed stone
procesing and pulverized miner processing pateikiamais duomenimis. Metodika nurodo, kad
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vykdant trupinimą emisijos faktoriai yra: EFKD suminis trupinat – 0,0195kg/t; EFKD10 trupinat – 0,0075kg/t.
Trupintuvo našumas – 55t/val, bendras gamybos laikas 182val/metus;
M KD suminis trupinat = EF KD10 suminis trupinat x B = 10000 x 0,0195 x 10-3 = 0,195t/metus;
M KD10 trupinat = EF KD10 trupinat x B = 10000 x 0,0075 x 10-3 = 0,075t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KD suminis trupinat = 0,195t/m x 106 / (182val x 3600s/val) = 0,298g/s;
M KD10 trupinat = 0,075t/m x 106 / (182val x 3600s/val) = 0,114g/s;
Trupintos produkcijos padavimas į sandėliavimo zoną. Nr 609
Pagal formulę (1) apskaičiuojama smulkintos produkcijos pakrovimo į sandėliavimo
zoną metu į aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma krauti 10000t
smulkintos produkcijos. Numatoma, kad produkcijos krovos laikas 35val/metus. Metodikoje
nurodoma, kad emisijos faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10 pilant – 6g/t; EFKD2,5 pilant –
0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 10000 x 12 x 10-6 = 0,120t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 10000 x 6 x 10-6 = 0,060t/metus;
M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 10000 x 0,6 x 10-6 = 0,006t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,120t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,952g/s;
M KD10 pilant = 0,060t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,476g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,006t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,048g/s;
Trupintos produkcijos sandėliavimas ir pakrovimas į savivarčius. Nr 610
Pagal formulę (2) apskaičiuojama smulkintos produkcijos sandėliavimo metu į
aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Numatomas smulkintos produkcijos sandėliavimo
plotas 400m2 (0,04ha), vienu metu saugomas kiekis 2640t. Metodikoje nurodoma, kad emisijos
faktoriai yra: EFKDsuminis saugant – 16,4ton/ha/metus; EFKD10 saugant – 8,2ton/ha/metus; EFKD2,5 saugant –
0,82ton/ha/metus.
M KDsuminis saugant = EF KDsuminis saugant x F = 16,4 x 0,04 = 0,656t/metus;
M KD10 saugant = EF KD10 saugant x F = 8,2 x 0,04 = 0,328t/metus;
M KD25 saugan = EF KD2,5 saugant x F = 0,82 x 0,04 = 0,033t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis saugant = 0,656t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,021g/s;
M KD10 saugan = 0,328t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,010g/s;
M KD 2,5 saugan = 0,033t/m x 106 / (8760val x 3600s/val) = 0,001g/s;
Pagal formulę (1) apskaičiuojama smulkintos produkcijos pakrovimo į savivarčius
metu į aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių kiekis. Per metus numatoma pakrauti 10000t
smulkintos produkcijos. Numatoma, kad medžiagos bus išvežamos sunkvežimiais po 24t, vienas
sunkvežimis pakraunamas per ~5minutes, bendras pakrovimo laikas 35val/metus. Metodikoje
nurodoma, kad emisijos faktoriai yra: EFKD suminis pilant – 12g/t; EFKD10 pilant – 6g/t; EFKD2,5 pilant –
0,6g/t.
M KDsuminis pilant = EF KDsuminis pilant x B = 10000 x 12 x 10-6 = 0,120t/metus;
M KD10 pilant = EF KD10 pilant x B = 10000 x 6 x 10-6 = 0,060t/metus;
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M KD25 pilant = EF KD2,5 pilant x B = 10000 x 0,6 x 10-6 = 0,006t/metus;
Vidutinis momentinis išmetimas:
M KDsuminis pilant = 0,120t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,952g/s;
M KD10 pilant = 0,060t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,476g/s;
M KD 2,5 pilant = 0,006t/m x 106 / (35val x 3600s/val) = 0,048g/s;
3. Lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje
Pavadinimas Nr. Koordinatės Aukštis Išmetimo angos
Srauto
Temperatūr
Tūrio
0
,
matmenys, m greitis, m/s
a, C
debitas,
m
Nm3/s
1
2
3
4
5
6
7
8
Maišyklės, 001
501657
15,0
0,8
19,9
70
8,0
džiovinimo
6032242
būgno
kaminas
Mineralinių 002
501652
13,0
0,2
4,1
18
0,13
miltelių
6032251
silosas
Mineralinių 003
501660
13,0
0,2
4,1
18
0,13
miltelių
6032252
silosas
Mineralinių 004
501653
13,0
0,2
4,1
18
0,13
miltelių
6032244
silosas
Mineralinių 005
501661
13,0
0,2
4,1
18
0,13
miltelių
6032245
silosas
Bitumo
006
501664
8,0
0,34
0,03
45
0,007
saugyklos
6032247
0,003
alsuoklis
Inertinių
601
501585
10,0
0,5
5
0
0,98
medžiagų
6032258
aikštelė
Pirminio
602
501649
10,0
0,5
5
0
0,98
dozavimo
6032236
bunkeriai
Asfalto
603
501657
10,0
0,5
5
0
0,98
iškrovimas
6032227
iš maišyklės

Teršalų
išmetimo
trukmė, val./m

9
188

4

4

4

4

62 pilant
5040 saugant
95 pilant
8760 saugant
172 pilant

188
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Asfalto
krova į
saugojimo
bokštą
Asfalto
iškrovimas
iš
saugojimo
bokšto
Medžiagų
priėmimas
saugojimas

604

501657
6032223

10,0

0,5

5

0

0,98

57

605

501658
6032220

10,0

0,5

5

0

0,98

57

606

501553
6032213

10

0,5

5

0

0,98

35 pilant
8760 saugant

Medžiagų 607
pakrovimo
į
trupintuvą
Medžiagų 608
trupinimas
Produkcijo 609
s krova į
sand. zoną

501603
6032213

10

0,5

5

0

0,98

182

501603
6032213

10

0,5

5

0

0,98

182

501599
6032231

10

0,5

5

0

0,98

35

Produkcijos 610
sand. ir
pakrovimas

501587
6032242

10

0,5

5

0

0,98

35 pilant
8760 saugant

4. Lentelė. Tarša į aplinkos orą
Cecho ar kt.
Pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas
1
Maišyklės,džiovinim
o būgno kaminas

Mineralinių miltelių
silosas
Mineralinių miltelių
silosas
Mineralinių miltelių
silosas

Taršos
šaltiniai
Pavadi- Nr.
nimas

Teršalai
Pavadinimas

2
3
4
Kamina 001 CO(B)
s
NOx (B)
KD (B)
KD (C)
SO2 (B)
LOJ
Rankov 002 KD (C)
inis
filtras
Rankov 003 KD (C)
inis
filtras
Rankov 004 KD (C)
inis

Kodas

Numatoma tarša
Vienkartinis dydis

Metinė,
t/m

5
5917
5872
6486
4281
5897
308
4281

Vnt.
7
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

Vid.
8
0,334
0,445
0,005
0,931
0,003
0,182
0,021

9
0,226
0,301
0,003
0,630
0,002
0,123
0,0003

4281

g/s

0,021

0,0003

4281

g/s

0,021

0,0003
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filtras
Mineralinių miltelių Rankov 005 KD (C)
silosas
inis
filtras
Bitumo saugykla
Alsuokl 006 LOJ
is
LOJ
Inertinių medžiagų Aikštelė 601 KD (C)
aikštelė
KD (C)
Pirminio dozavimo Bunkeri 602 KD (C)
bunkeriai
ai
Asfalto iškrovimas iš Aikštelė 603 LOJ
maišyklės
Asfalto krova į
Aikštelė 604 LOJ
saugojimo bokštą
Asfalto iškrovimas iš Aikštelė 605 LOJ
saugojimo bokšto
Inertinių atliekų
Aikštelė 606 KD (C)
priėmimas saugojimas
KD (C)
Krautuv 607 KD (C)
Medžiagų
o
pakrovimo į
kaušas
trupintuvą

4281

g/s

0,021

0,0003

308
308
4281
4281
4281

g/s (pilant)
g/s (saugant)
g/s (pilant)
g/s (saugant)
g/s

0,00001
0,023
0,964
0,062
0,533

0,000003
0,423
0,330
1,968
0,330

308

g/s

0,629

0,426

308

g/s

1,827

0,375

308

g/s

0,624

0,128

4281
4281
4281

g/s (pilant)
g/s (saugant)
g/s

0,952

0,120

0,016
0,183

0,492

Įrengin 608 KD (C)
Medžiagų
ys
trupinimas
trupintuve
Krautuv 609 KD (C)
Produkcijos
o
pakrovimas į
sandėliavimo zoną kaušas

4281

g/s

0,298

0,195

4281

g/s

0,952

0,120

Aikštelė 610 KD (C)
KD (C)

4281
4281

g/s (saugant)
g/s (pilant)

0,021

0,656

0,952

0,120

Produkcijos
sandėliavimas ir
pakrovimas

0,120

Mobilūs taršos šaltiniai. Lengvieji automobiliai ir sunkiasvoris transportas
Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama esama ir projektuojama
automobilių stovėjimo aikštelė, privažiavimai, teritorijoje manevruojantis krautuvas ir veikiantis
mobilus trupintuvas.
Šiuo metu į įmonės teritoriją atvyksta iki 20vnt. lengvųjų automobilių, 1 sunkvežimis į
esamą sandėlį per darbo dieną. Po plėtros, planuojama kad papildomai atvyks iki 10 lengvųjų
automobilių ir 10 sunkvežimių per darbo dieną. Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal
metodiką EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro
1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road
transport. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą
Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
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Įmonės teritorijoje manevruosiantis krautuvas per metus sudegins apie 25t
dyzelinio kuro (0,1 t/d.d.), mobilus trupintuvas apie 5t dyzelinio kuro (0,02t/d.d.). Krovos
technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu
Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su
vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.g.vii Non-road mobile sources and machinery. Skaičiavimai atliekami
pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:
E = ( KSval. x EFi )/t, g/s;
Kur: KSval – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val;
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;
t - darbo laikas, s ( automobilių manevravimo 9val/d.d., krautuvo 4val/dd., trupintuvo 1val/d.d.);
KSval = (Lsum x KSvid; )/1000, kg/val;
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km
KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos
duomenis);

5. Lentelė. Pradiniai duomenys
Transporto
paskirtis

Transporto
priemonių
skaičius per
d.d., vnt.

Kuro
tipas

20

Dyzelis
Benzinas

Transporto
Vienos
Visų transporto Vidutinės
Kuro
priemonių
transporto
priemonių
kuro
sąnauskaičius
priemonės
nuvažiuotas
sanaudos dos, kg/d
pagal kuro
nuvažiuotas
atstumas Lsum,
KSvid,
KSval
tipą
atstumas L, km
km
g/km

Esami srautai
13
5

0,22
0,22

2,86
1,1

60
70

0,172
0,077

LPG

2

0,22

0,44

57,5

0,025

1

Dyzelis

1

0,33

0,33

240

0,079

Planuojami papildomi srautai
10
Lengvieji
automobiliai

Dyzelis

7

0,31

2,17

60

0,13

Benzinas

2

0,31

0,62

70

0,043

LPG

1

0,31

0,31

57,5

0,018

10

0,32

3,2

240

0,768

Lengvieji
automobiliai
Sunkvežimiai

Sunkvežimiai

10

Dyzelis

6. Lentelė. Momentinė automobilių aplinkos oro tarša
AutoKuro
motipas
bilių
tipas
Esami srautai

Kuro
sąnaudos,
kg/d

EFi,
g/kg

Leng-

0,172

2,05

Dyzelis

CO
g/d

0,353

g/s

EFi ,
g/kg

0,41

LOJ
g/ d

0,071

g/s

EFi ,
g/kg

11,2

NOx
g/ d

1,926

g/s

EFi ,
g/kg

0,8

KD
g/ d

g/s

0,138
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vieji

0
Benzinas

0,077

49,0

3,773

5,55

0,427

4,48

0,345

LPG

0,025

38,7

0,968

6,1

0,153

4,18

0,105

viso:

0,00016
0,00001

Sunkv
Dyzelis
0,079
ežimiai
Planuojami srautai

5,73

0,453

Lengvieji

1,33

0,105

2,01E05
3,24E-06 28,3
4

viso:
2,239

Dyzelis

0,13

2,05

0,267

0,41

0,053

11,2

1,456

Benzinas

0,043

49,0

2,107

5,55

0,239

4,48

0,193

LPG

0,018

38,7

0,697

6,1

0,11

4,18

0,075

viso:
Sunkv
ežimiai
Krautu
vas
Trupin
tuvas

viso:

Dyzelis

0,768

Dyzelis
100
Dyzelis
20

5,73

4,401

10,77 1077,
4
4
10,77 215,4
4
8

0,0001

viso:

0,00014

1,33

1,021

0,07482

3,377 337,7

0,05986

3,377 67,54

1,24E-05

viso:

3,15E-05 28,34 21,77

32,62 3262,
9
9
32,62 652,5
0,01876
9
8
0,02345

0,0
2
0

0,002

0,0000
7
0,00007 0,6
1

viso:

4,3E-06

0,048

1,5E-06

0,8
0
0,0
2
0

0

0,104
0,001

0,00005

0
viso:

3,2E-06

0,00067 0,61 0,468

1,4E-05

2,10
4 210,4
2,10
0,18127 4 42,08
0,22659

1,5E-02
1,2E-02

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.
7.

Lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės
Teršalo pavadinimas

Anglies monoksidas
Azoto oksidai
Kietos dalelės KD10
Kietos dalelės KD2,5
Sieros dioksidas

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų 2001 m.
gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640
Periodas
Ribinė vertė
8 valandų
10mg/m3
1valandos
200ug/m3
Kalendorinių metų
40ug/m3
24 valandų
50 ug/m3
Kalendorinių metų
40 ug/m3
Kalendorinių metų
20 ug/m3
1valandos
350 ug/m3
24 valandų
125 ug/m3
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LOJ

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų
2000 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 471/582
Pusės valandos
5,0mg/m3
Paros
1,5mg/m3

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. LR
aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose
„Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo
rekomendacijose“ Aermod modelis yra rekomenduojamas ūkio subjektų poveikiui aplinkos oro
kokybei vertinti. Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai
duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, vėjo
kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti skaičiavimams reikalingi parametrai.
Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti 5 metų (2014-2018m,
interpoliuojant papildyti kasvalandiniais duomenimis) Lazdijų hidrometeorologijos stoties
meteorologiniai duomenys (pridedama įsigijimą patvirtinanti pažyma).
Skaičiavimai atlikti pagal maksimalius teršalų išmetimus dviem variantais:
• 1 variantas – PŪV taršos šaltinių išmetamų teršalų sklaida neįvertinant foninio užterštumo;
• 2 variantas – PŪV išmetamų teršalų sklaida įvertinant foninį užterštumą. Foninis aplinkos
oro užterštumo įvertinimas atliekamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos oro
užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
rekomendacijomis“. Foninės aplinkos oro taršos įvertinimui pagal minėtų rekomendacijų 3.3
punktą, naudojami modeliavimo būdu nustatyti vietovės aplinkos oro užterštumo duomenys
(šaltinis – aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt , 2018m. duomenys): CO – 0,29mg/m3,
NO2 – 19,0µg/m3, KD10 – 19,0µg/m3, KD2,5 – 14,0µg/m3, SO2 – 3,2µg/m3, LOJ –
0,036mg/m3.
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentas 2020-05-05 raštu Nr. (30.3)-A4E3671 (pridedamas) pateikė duomenis apie planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų
nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) apskaičiuotą aplinkos oro taršą.
Duomenys priimti skaičiavimams:
• stačiakampio, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida atmosferoje,
koordinatės X (6030202, 6034202) Y (499646, 503646), centro koordinatės
(6032202,501646).
• atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus, kaip taršos šaltiniai vertinamos lengvųjų
automobilių parkavimo aikštelės ir privažiavimai, taip pat krovininių automobilių
privažiavimai, krautuvo manevravimo ir mobilaus trupintuvo darbo zonos. Atliekant
sklaidos modeliavimą įvertinamas automobilių manevravimo aikštelėje laikas paroje:
lengvieji automobiliai, sunkvežimiai – 9val/d.d., trupintuvas – 1val/d.d., krautuvas –
4val/d.d.;
• Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
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•

•

teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis“, atliekant LOJ
koncentracijos skaičiavimą, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių,
kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (5.12 punktas).
Atliekant kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 sklaidos skaičiavimą, panaudojami pagal
galiojančias metodikas apskaičiuotų emisijų duomenys. Neesant apskaičiuotų
duomenų, vadovaujamasi „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų 8 punkto nuostatomis,
kad KD10 sudaro 70% suminio kietųjų dalelių kiekio, o KD2,5 sudaro 50% kietųjų
dalelių KD10 kiekio.
Sklaidos skaičiavimai atliekami 2.0km spinduliu, žingsnis 100m. Receptorių aukštis –
1,6m nuo žemės paviršiaus (vidutinis žmogaus nosies aukštis). Vietovės reljefo
įvertinimui naudojami programoje „Aermod“ įdiegtos paviršiaus duomenų bazės
STRM3 duomenys. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikiami valstybinėje LKS94
koordinačių sistemoje. Meteorologinių duomenų apdorojimui panaudotas koeficientas
„Urban“, meteorologiniai duomenys pritaikyti urbanizuotai teritorijai.

8. Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė
Eil.
Nr.

Teršalo
pavadini
mas

1.
2.

CO
NO2

3.

KD10

4.
5.

KD2,5
SO2

6.

LOJ

1.
2.

CO
NO2

3.

KD10

4.
5.

KD2,5
SO2

6.

LOJ

Ribinė vertė

10 mg/m3
200 ug/m3
40ug/m3
50 ug/m3
40 ug/m3
20 ug/m3
350 ug/m3
125 ug/m3
5,0 mg/m3
1,5 mg/m3
10 mg/m3
200 ug/m3
40ug/m3
50 ug/m3
40 ug/m3
20 ug/m3
350 ug/m3
125 ug/m3
5,0 mg/m3
1,5 mg/m3

Numatoma maksimali
koncentracija
Absoliutiniais Ribinės
vienetais
vertės
dalimis
1variantas
0,036
<0,1
77,72
0,39
2,154
<0,1
15,16
0,30
6,165
0,15
0,906
<0,1
0,058
<0,1
5,4*10-3
<0,1
0,029
<0,1
0,278
0,19
2 variantas
0,326
<0,1
96,72
0,48
21,40
0,54
34,17
0,68
25,17
0,63
14,91
0,74
3,326
<0,1
3,268
<0,1
0,065
<0,1
0,314
0,21

Numatoma maksimali koncentracija
ant SAZ ribos
Absoliutiniais vienetais
Ribinės
vertės
dalimis
0,026 (pietinė SAZ riba)
77,40(pietinė SAZ riba)
2,15(pietinė SAZ riba)
15,05(pietinė SAZ riba)
6,15(pietinė SAZ riba)
0,90(pietinė SAZ riba)
0,057 (šiaurinė SAZ riba)
5,3*10-3 (šiaurinė SAZ riba)
0,028(šiaurinė SAZ riba)
0,270(pietinė SAZ riba)

<0,1
0,39
<0,1
0,30
0,15
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,19

0,317 (pietinė SAZ riba)
96,20(pietinė SAZ riba)
21,40(pietinė SAZ riba)
34,10(pietinė SAZ riba)
25,12(pietinė SAZ riba)
14,89(pietinė SAZ riba)
3,31(pietinė SAZ riba)
3,26 (pietinė SAZ riba)
0,064 (šiaurinė SAZ riba)
0,313(pietinė SAZ riba)

<0,1
0,48
0,54
0,68
0,63
0,74
<0,1
<0,1
<0,1
0,21

40

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

Išvada. Pagal gautus modeliavimo rezultatus daroma išvada, kad planuojamas objektas
eksploatacijos metu teršalų koncentracijų ribinės vertės nebus viršijamos, neigiamas poveikis
aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas (aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo
rezultatai pridedami priede): ant rekomenduojamos SAZ ribos maksimali koncentracija CO sieks
0,026 ug/m3 (pietinė SAZ riba), NO2 valandos sieks 77,40 ug/m3 (pietinė SAZ riba), NO2 metinė
koncentracija sieks 2,15 mg/m3 (pietinė SAZ riba) ug/m3, KD2,5 sieks 0,90 mg/m3 (pietinė SAZ
riba), SO2 valandos sieks 0,057 mg/m3 (šiaurinė SAZ riba), SO2 paros sieks 5,3*10-3 mg/m3
(šiaurinė SAZ riba), LOJ pusės valandos sieks 0,028 mg/m3 (šiaurinė SAZ riba), LOJ paros sieks
0,270 mg/m3 (pietinė SAZ riba).
Statybos darbų metu, prieš transporto priemonėms išvažiuojant iš teritorijos į miesto gatves, turi
būti nuvalomos prie ratų prilipusios žemės ir purvas. Statybos darbų metu, ties teritorija užteršus
gatvės dangą, turi būti vykdomi gatvės dangos valymo darbai.

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti
veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus
skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti
ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų
emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos
oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų
kvapų koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos,
informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai,
nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota
kompiuterinė programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės,
kvapų koncentracijos skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta
planuojamos ūkinės veiklos esančių kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį
visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų riboms, skleidžiamą taršą) ir jų
analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis,
modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio
koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir
galimas poveikis visuomenės sveikatai;
Vykdant asfaltbetonio gamybą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – LOJ.
Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai, į aplinką išsiskirs kvapą
skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša. Vadovaujantis HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 2 punktu, kvapo koncentracijos
ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos
kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti, todėl galima tarša kvapais iš mobilios taršos nėra
vertinama.
Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų
[HN 121:2010 1]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo
1

HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.
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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 (1OU/m3).
Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis
„Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 2012 m.). Kvapo emisijos
suskaičiuotos įvertinant medžiagų koncentraciją ir kvapo slenksčio vertę, pagal šiuos duomenis
apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama kvapo emisija. Skaičiuota pagal formulę3:
D = C/ T
čia: D – medžiagos kvapo koncentracija , OUE/s;
C – medžiagos koncentracija, mg/m3 (aplinkos oro taršos skaičiavimo duomenys);
T – medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3
Apskaičiavus kvapo koncentraciją ir žinant šalinamo oro debitą, apskaičiuojama kvapo emisija
pagal formulę:
M = D x v, OUE/s
3
čia: v – tūrio debitas, m /s;
9. Lentelė. Kvapų šaltiniai
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Nr.

Maišyklė

001

Bitumo saugykla pilant
Bitumo saugykla
saugant
Asfalto iškrovimas iš
maišyklės
Asfalto krova į
saugojimo bokštą
Asfalto iškrovimas iš
saugojimo bokšto

006
603
604
605

Kvapo
slenksčio vertė
T,
mg/m3
0,3562
0,3 3

Kvapo
koncen
tracija,
D,
OUE/m3
125
60,6
4,77

Debitas,
m3/s

Kvapo
emisija,
OUE/s

10,0
10,0
0,007

1250
606
0,03

25555,3

0,003

76,7

0,3 2

2139,3

0,98

2096

1887,8

0,3 2

6292,7

0,98

6167

636,7

0,3 2

2122,3

0,98

2080

Medžiagos
pavadinimas

Koncentracija
mg/m3

NO2
LOJ
LOJ

44,5
18,2
1,43

LOJ

7666,6

LOJ

641,8

LOJ
LOJ

„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.)
Lietuvos
naftos
produktų
prekybos
http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837

0,3 2

2
3

įmonių

asociacijos

duomenys
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Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”,
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje modeliuoti. Atliekant kvapo modeliavimą programa „AERMOD View” taikomi tie patys
parametrai kaip ir atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą, modeliavimas atliktas 1,6m
aukštyje nuo žemės paviršiaus (aukštis priimtas lygus vidutiniam žmogaus nosies aukščiui).
10. Lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai
Apskaičiuota ūkinės veiklos
skleidžiamo kvapo
koncentracija aplinkos ore

Ribinė vertė
Teršalas

1
Kvapai

vidurkis

OUE/m3

OUE/m3

ribinės vertės
dalimis

2

3

4

5

Pusės valandos

8

0,052

0,01

Apskaičiuota ūkinės veiklos
skleidžiamo kvapo
koncentracija aplinkos ore
ant SAZ ribos
ribinės
OUE/m3
vertės
dalimis
6
7
0,048
0,01
(šiaurinė
SAZ riba)

Išvada. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija ant
rekomenduojamos SAZ ribos ore gali siekti 0,048 (šiaurinė SAZ riba). Vertinimas rodo, kad
Lietuvoje taikoma ribinė 8OUE/m3 vertė visais atvejais nebus viršijama, neigiamas poveikis
aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl kvapų nenumatomas.
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5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių
ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą
(emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo
rezultatai (lentelės, žemėlapiai):
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo
triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų
techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo
šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas
stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių,
esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų oro
garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais
atvejais, kai stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie
planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą,
šie duomenys gali būti gauti pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius
Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų
ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo
matavimus garso galingumui apskaičiuoti;
Fizikinės taršos, galinčios turėti neigiamą poveikį aplinkai (vibracija, šviesa, šiluma,
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ūkinės veiklos vykdymo metu
nebus. Tačiau įvertintas galimas triukšmo poveikis nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių.
Plačiau triukšmo šaltiniai aprašyti žemiau esančiame skyriuje. Licencijuota „Cadna A“
programa suformuoti sklaidos rezultatai ir kita informacija taip pat pateikta skyriuje žemiau.
5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir
pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų
triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės
veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir
judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių
duomenys (plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas;
Modeliuojant triukšmo sklaidą, buvo vertinama esama ir projektinė situacija. Esamos ir
projektinės situacijos triukšmas įvertintas vadovaujantis užsakovo pateikta informacija.
Dabartinėje teritorijoje vykdomas sandėliavimo veikla, tuo tikslu kiekvieną dieną į
teritoriją atvyksta 1 sunkioji transporto priemonė (linijinis triukšmo šaltinis). Krautuvų teritorijoje
nėra, krovos darbai vykdomi rankiniu būdų, todėl triukšmo sklindančio nuo krovos nėra. Į teritoriją
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atvyksta sandėlio ir administracijos darbuotojai 7 lengvaisiais automobiliais (linijinis triukšmo
šaltinis) ir statosi šalia administracinio pastato esančioje 10 vietų aikštelėje (plotinis triukšmo
šaltinis). Kitų mobilių triukšmo šaltinių teritorijoje nėra. Iš stacionarių triukšmo šaltinių, triukšmą
kelia tik 3 vnt. išoriniai blokai (taškinis triukšmo šaltinis) sumontuoti ant administracinio pastato
sienos.
Veiklos vykdytojas planuoja plėtrą ir vykdyti asfaltbetonio gamybą gretimame sklype.
Įgyvendinus ūkinę veiklą, gretimame sklype bus tiek stacionarūs tiek mobilūs triukšmo šaltiniai. Po
plėtros esamame sklype veikla nepakis, triukšmo šaltinių skaičius nepakis ir išliks tie patys.
Planuojami mobilūs triukšmo šaltiniai:
• Žaliavą atvežantys ir produkciją išvežantys sunkvežimiai. Linijinis triukšmo šaltinis,
viso 10 aut./dienoje (07-17 val.)
• Darbuotojų srautas į ir iš PŪV teritorijos lengvaisiais automobiliais. Linijinis triukšmo
šaltinis viso 20 aut./dienoje (07-17 val.)
• Dyzelinis krautuvo manevravimas PŪV teritorijoje. Linijinis triukšmo šaltinis, viso 1
autokrautuvas dirbsiantis vidutiniškai 4 val./dienos (07-17 val.), krautuvo keliamas triukšmas 91
dB(A).
Planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai:
• Asfaltbetonio maišyklė (kurią sudaro pneumotransportas, džiovinimo būgnas, juostinis
transporteris, sijojimo įrenginys, sraigtinis transporteris, vėdinimo įrenginys). Plotinis triukšmo
šaltinis, 94 dB(A), (07-17 val.)
•

Trupintuvas. 1 vnt. taškinis triukšmo šaltinis 96 dB(A), (07-17 val.)

• Krovos darbai žaliavų, produkcijos aikštelėje. Plotinis triukšmo šaltinis, 91 dB(A),
(07-17 val.)
11. Lentelė. Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai
Triukšmo šaltinio
pavadinimas4

Sunkiojo transporto
priemonės
Lengvojo transporto
priemonės (apie 25
stovėjimo vietų)

Šaltinių
Skleidžiamo
skaičius,
triukšmo
srautas per
dydis
parą
Esami triukšmo šaltiniai
1 aut. per/ d.
d.
20 aut. per/d.
d.

-

Triukšmo
šaltinio vieta
Išorės
aplinkoje
Išorės
aplinkoje

Darbo laikas

08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.

Asfaltbetonio maišyklės, trupintuvo, dyzelinio krautuvo ir krovos darbų sukeliami triukšmo rodikliai priimti
vadovaujantis „Noise NavigatorTM Sound Level Database“ dokumentu. Sunkvežimių ir lengvųjų automobilių
sukeliami triukšmo rodikliai priimami triukšmo programinės įrangos.
4
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Išoriniai blokai5

Mobilus trupintuvas
Asfaltbetonio maišyklė
Krovos darbai
Sunkiojo transporto
priemonės
Lengvojo transporto
priemonės (apie 15 naujų
stovėjimo vietų)
Dyzelinis krautuvas

8 pav.

Išorės
aplinkoje
Planuojami triukšmo šaltiniai
Išorės
1 vnt.
96 dB(A)
aplinkoje
Išorės
1 vnt.
94 dB(A)
aplinkoje
Išorės
91 dB(A)
aplinkoje
10 aut. per/ d.
Išorės
d.
aplinkoje
3 vnt.

68 dB(A)

10 aut. per/d.
d.

-

Išorės
aplinkoje

1 vnt.

91 dB(A)

Išorės
aplinkoje

08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.
08.00 – 17.00 val.

Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai

Foniniai triukšmo šaltiniai.

5

Žiūr. tech. pasą priede.
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Informacijos apie gretimybėje esančius mobilius ir stacionarius triukšmo šaltinius neturima
ir nėra žinomi. Jokių strateginių triukšmo kartografavimo žemėlapių nėra, todėl foninis triukšmas
nėra analizuojamas.
Esama ir/ar planuojama aplinka pagal HN 33:2011

Artimiausias gyvenamas namas (Sidabrio g. 14) nuo analizuojamos teritorijos nutolęs ~210
m atstumu.
Modeliavimo variantai
• Sumodeliuota esama situacija
• Sumodeliuota planuojama situacija tik nuo stacionarių šaltinių (visi šaltiniai esantys ir
planuojami teritorijoje)
• Sumodeliuota planuojama situacija tik nuo mobilių šaltinių (atvykstantis ir išvykstantis
transportas)

9 pav.

Artimiausias esamas gyvenamas namas

Triukšmo modeliavimo rezultatai. ESAMA SITUACIJA.
Esamoje situacijoje prie artimiausio gyvenamosios paskirties sklypo ribos, apskaičiuoti
triukšmo lygiai ribinių verčių neviršija pagal HN 33:2011. Triukšmo žemėlapiai pateikti priede.
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12.

Lentelė. Esamos situacijos įvertinimo rezultatai prie gyvenamojo namo sklypo
ribų.
Skaičiavimo
adresas
Sidabrio g. 14

Diena
(dBA)
<35 dB

Vakaras
(dBA)

Naktis
(dBA)

Veikla nevykdoma

Triukšmo modeliavimo rezultatai. Mobilūs triukšmo šaltiniai
Planuojamoje situacijoje nuo planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygis prie artimiausio
gyvenamosios paskirties sklypo ribos, apskaičiuoti triukšmo lygiai ribinių verčių neviršija
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo. Triukšmo žemėlapiai pateikti priede.

13.

Lentelė. Planuojamos situacijos įvertinimo rezultatai prie gyvenamojo namo
sklypo ribų nuo mobilių triukšmo šaltinių
Skaičiavimo
adresas
Sidabrio g. 14

Diena
(dBA)
<35 dB

Vakaras
(dBA)

Naktis
(dBA)

Veikla nevykdoma

Triukšmo modeliavimo rezultatai. Stacionarūs triukšmo šaltiniai
Planuojamoje situacijoje nuo visų įmonėje esančių ir planuojamų stacionarių triukšmo
šaltinių, prie artimiausios gyvenamosios paskirties sklypo ribų, apskaičiuoti triukšmo lygiai ribinių
verčių neviršija veikiamoje pramoninės veiklos sukeliamo triukšmo. Triukšmo žemėlapiai pateikti
priede.

14.

Lentelė. Planuojamos situacijos įvertinimo rezultatai prie gyvenamojo namo
sklypo ribų nuo stacionarių triukšmo šaltinių
Skaičiavimo
adresas
Sidabrio g. 14

15.

Diena
(dBA)
<35 dB

Vakaras
(dBA)

Naktis
(dBA)

Veikla nevykdoma

Lentelė. Triukšmo lygis ant rekomenduojamos SAZ ribos
Ūkinės veiklos sklypo/veiklos riba
Šiaurinė
Vakarinė
Pietinė
Rytinė

Diena (dBA)
52,0
54,8
53,4
33,2
55
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Ribinė vertė pagal HN 33:2011
Triukšmo modeliavimo išvada: atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo
parodė, kad triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 esamoje ir planuojamoje situacijoje nėra ir
nebus viršijamos. Didžiausias triukšmas ties šiaurine SAZ riba sieks 52,0 dB(A), ties vakarine riba
54,8 dB(A), ties pietine riba 53,4 dB(A), ties rytine riba 33,2 dB(A).
Prognozuojama, kad po projektinių sprendinių įgyvendinimo didžiausias triukšmo lygis
nuo stacionarių triukšmo šaltinių ir nuo mobilių triukšmo šaltinių bus prie gyvenamojo sklypo ribos
Sidabrio g. 14: Ldiena <35 dB(A), vakaro ir nakties metus veikla nėra vykdoma. Nustatyta, kad
vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13
įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) nurodytas ribines vertes.

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė
įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės
sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos
žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis;
Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“
paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir
vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines
sąlygas.
Triukšmui nuo automobilių transporto naudota Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika
pagal Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB), nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal
Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos standartą" XPS 31-133.
Pramoninės veiklos triukšmas vertintas pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004
„Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“
(tapatus ISO 9613-2:1996).
Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos
direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma
HN 33:2011.Triukšmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo
įstatymu 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01),
kuriame nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis,
kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir
(ar) mažinti. Taip pat vadovautasi Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos
ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166).
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16.

Lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN
33:2011

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Ekvivalentinis garso Maksimalus garso
Paros laikas* slėgio lygis (LAeqT), slėgio lygis
dBA
(LAFmax), dBA

1

2

3

1.

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

2.

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

3.

4.

4

5

diena
vakaras
naktis

45
40
35

55
50
45

–

45

55

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

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

diena
vakaras
naktis

55
50
45

60
55
50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio
(Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.
Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro
metas (nuo 19 val. iki 22 val.).

Triukšmo lygis skaičiuotas 1,5 m aukštyje.

5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių
objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies
projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2
d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės
spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas,
skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės
sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis;
Ūkinės veiklos metu nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra, todėl galimas jų
poveikis visuomenės sveikatos saugos aspektu šioje ataskaitoje nėra analizuojamas.
5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką
darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės
aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai;
Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių,
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus, todėl jie nėra
vertinami ir aprašomi.
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5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai,
psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose
teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai,
pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos
duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.).
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK
2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“,
UAB „Gilmera“ planuojama ūkinė veikla priskiriama „C“ sekcijai „Apdirbamoji gamyba“, „23“
skyriui „Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba“, „23.6“ grupei „Betono, cemento ir gipso
gaminių bei dirbinių gamyba“ bei „E“ sekcijai „Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų
tvarkymas ir regeneravimas“, „38“ skyriui „Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų
atgavimas“[8]. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie veikiančių ūkio subjektų
skaičiaus pokytį 2017–2021 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje, visoje Alytaus apskrityje
bei visoje Lietuvoje atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ekonominės veiklos rūšis [9].
17.

lentelė. Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus apskrityje bei visoje Lietuvoje
veikiantys ūkio subjektai 2017–2021 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis
(EVRK 2 red.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys).
Veikiantys ūkio subjektai (vnt.)
metų pradžioje
2017
2018
2019
2020 2021
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Apdirbamoji gamyba
155
144
144
148
141
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
14
13
11
11
9
Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
3
3
3
3
3
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
–
–
–
–
–
Prekinio betono mišinio gamyba
1
1
1
1
1
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
6
8
8
8
7
regeneravimas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
4
6
6
6
5
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
3
4
3
2
2
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
2
3
2
2
2
ALYTAUS APSKRITIS
Apdirbamoji gamyba
317
305
314
322
306
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
30
30
29
30
22
Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
8
8
9
10
6
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
3
3
3
3
–
Prekinio betono mišinio gamyba
2
2
2
2
1
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
12
16
19
22
18
regeneravimas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
7
11
13
15
11
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
5
7
6
6
5
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
4
6
5
5
4
LIETUVOS RESPUBLIKA
Apdirbamoji gamyba
7 848 7 789 7 899 8 054 8 066
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
454
451
434
444
410
Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
114
108
110
107
102
Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
72
68
65
62
59
EVRK 2 red.

C
C23
C23.6
C23.61
C23.63
E
E38
E38.2
E38.21
C
C23
C23.6
C23.61
C23.63
E
E38
E38.2
E38.21
C
C23
C23.6
C23.61
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Prekinio betono mišinio gamyba
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

C23.63
E
E38
E38.2
E38.21

13

13

15

14

14

424

426

405

417

392

306
98
84

307
105
88

292
102
87

301
105
92

284
100
87

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje Alytaus miesto
savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) siekė 1 847
vienetus, visoje Alytaus apskrityje – 3 881 vienetą, o visoje mūsų šalyje 108 258 vienetus. Nuo
2017 metų pradžios iki 2021 metų pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičiaus didėjimo tendencija
buvo stebima tiek Alytaus apskrityje (+123 vienetai), tiek visoje Lietuvoje (+4 184 vienetai), tačiau
Alytaus miesto savivaldybėje aukščiau nurodytu laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius
tendencingai mažėjo (–11 vienetų) [9].
Informacija apie 2021 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje veikiančius ūkio
subjektus, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių juose, pateikiama žemiau esančioje lentelėje [9].
Pažymime, jog UAB „Gilmera“ planuojamos ūkinės veiklos metu dirbs 10 darbuotojų.
18.

lentelė. Alytaus miesto savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų
skaičių juose 2021 metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

Darbuotojų skaičiaus grupės
veikiančiuose ūkio subjektuose

Absoliutus skaičius (vnt.)

Procentai

0–4 darbuotojai

1 317

71,3

5–9 darbuotojai

241

13,0

10–19 darbuotojų

119

6,4

20–49 darbuotojai

87

4,7

50–99 darbuotojai

43

2,3

100–149 darbuotojai

14

0,8

150–249 darbuotojai

12

0,7

250–499 darbuotojai

11

0,6

500–999 darbuotojai

3

0,2

1 000 ir daugiau darbuotojų

–

–

Iš viso:

1 847

100

Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Alytaus miesto
savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, vienas iš numatytų
strateginių tikslų – „Didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui“ [10].
Šio tikslo įgyvendinimui yra parengta „Ekonominės plėtros programa“, kurioje numatyti
uždaviniai, susiję su bendrosios verslo aplinkos gerinimu bei efektyvios paramos smulkiajam ir
vidutiniam verslui sistemos kūrimu, priemonės, skirtos uždaviniams pasiekti bei atitinkami
vertinimo kriterijai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Gilmera“ planuojama
ūkinė veikla turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią
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veiklą bus užtikrinamas naujų darbo vietų kūrimas, pažangių technologijų diegimas, veiklos
konkurencingumo augimas taip pat didės dėl žaliavų ir produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į
šalies, tiek į savivaldybės biudžetus.
Profesinės rizikos veiksniai. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro
duomenimis, 2020 metais Lietuvoje iš viso buvo naujai nustatyti 333 profesinės ligos atvejai,
Alytaus apskrityje šių atvejų skaičius siekė 20, o Alytaus miesto savivaldybėje – 11 atvejų [119].
2017–2020 metų laikotarpiu naujai nustatytų profesinių ligų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencija
buvo stebima visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose, t. y. mūsų šalyje šių atvejų
skaičius sumažėjo 203 atvejais, Alytaus apskrityje – 8 atvejais, o Alytaus miesto savivaldybėje – 7
atvejais. Remiantis leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2019 metais“ pateiktais duomenimis,
nustatyta, jog 2019 metais didžiausias profesinių ligų atvejų skaičius (pagal ekonominės veiklos
rūšis (EVRK 2 red.)) buvo nustatytas „Apdirbamosios gamybos“ (C) sektoriuje (Lietuvoje šių
atvejų skaičius siekė 113 iš 366, Alytaus apskrityje – 19 atvejų iš 30, Alytaus miesto savivaldybėje
– 15 atvejų iš 25). 2019 metais dažniausiomis profesinių ligų priežastimis visose aukščiau
nurodytose administracinėse teritorijose nurodyti fizikiniai veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai lėmė
176 profesinės ligos atvejus iš 366, Alytaus apskrityje – 8 atvejus iš 30, Alytaus miesto
savivaldybėje – 7 atvejus iš 25) ir ergonominiai veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai lėmė 178
profesinės ligos atvejus iš 366, Alytaus apskrityje – 21 atvejį iš 30, Alytaus miesto savivaldybėje –
18 atvejų iš 25). Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie profesinių ligų atvejų
skaičių pagal ligų grupes (TLK-10-AM) 2019 metais Alytaus miesto savivaldybėje, Alytaus
apskrityje bei visoje mūsų šalyje.
19.

lentelė. Profesinių ligų atvejų skaičius pagal administracinę teritoriją ir ligų
grupes (TLK-10-AM) 2019 metais (Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės
registro duomenys).
Profesinių ligų atvejų skaičius

Profesinių ligų grupės
(TLK-10-AM)

ADMINISTRACINĖ TERITORIJA
Alytaus miesto
savivaldybė

Alytaus apskritis

Lietuvos Respublika

(A00–B99)
Tam tikros infekcinės ir parazitų
sukeliamos ligos

0

0

3

(G00–G99)
Nervų sistemos ligos

3

4

65

(H60–H95)
Ausies ir speninės ataugos ligos

5

6

62

(I00–I99)
Kraujotakos sistemos ligos

0

0

1

(J00–J99)
Kvėpavimo sistemos ligos

0

1

7

(K00–K93)
Virškinimo sistemos ligos

0

0

1

53

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

(L00–L99)
Odos ir poodžio ligos

0

0

1

(M00–M99)
Jungiamojo audinio ir raumenų bei
skeleto ligos

17

19

226

Iš viso:

25

30

366

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip
vieni iš veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų
motyvų:
• sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą;
• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir / ar kituose dokumentuose keliamus
reikalavimus tokio pobūdžio veikloms;
• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo,
kvapų) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose,
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus.

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI,
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ
APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TARŠOS PREVENCIJOS ARBA
MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ
PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE
GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS
POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS PRIEMONES).
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, kvapų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose
teisės aktuose, artimiausiose gyvenamosiose aplinkose ar už sklypo ribų nebus viršijamos.
Numatomos priemonės, triukšmui, dirvožemio, paviršinio vandens ir ekstremalių situacijų
apsaugai:
•

Planuojant veiklą numatomos iki 3,5 m aukščio atraminės sienutės, kurios ne tik
atskirs atliekų, žaliavų zonas, bet ir izoliuos trupintuvo triukšmą.

•

Visa teritorija aptveriama 1,8-2 m, aukščio tvora, vakarinėje pusėje nuo griovio
įrengiamas 2-2,5 m aukščio pylimas.
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•

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir
Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimu, jei žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos, tai mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo
ploto yra 10 %. Šis normatyvas išlaikomas: ~0,1 ha iš ~1 ha PŪV ploto bus
apželdinama. Želdinimas numatomas palei sklypo pakraščius ir vakarinėje pusėje
ant suformuojamo 2-2,5 m aukščio pylimo. Želdinimo vietos pateiktos ataskaitoje
esančiame paveiksle. Želdinių tipas, skaičius bus detalizuoti parengtame sklypo
sutvarkymo plane.

•

Numatomas teritorijos padengimas nelaidžia vandeniui asfalto danga, numatoma
naftos gaudyklė.

•

Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus.

Numatomos priemonės dulkėtumo mažinimui:
•

Numatomos nuolatinės prevencinės priemonės, siekiant išvengti ekstremalių
situacija: administracijos, darbų saugos ir kitų atsakingų darbuotojų nuolatinė
kontrolė ir priežiūra.
Objekto eksploatacijos metu, prieš transporto priemonėms išvažiuojant iš teritorijos
į miesto gatves, turi būti nuvalomos prie ratų prilipusios žemės ir purvas. Objekto
eksploatacijos metu, ties teritorija užteršus gatvės dangą, turi būti vykdomi gatvės
dangos valymo darbai.

•

Dulkėtumo mažinimui kiekviename procese veiklos vykdytojas planuoja taikyti
vieną iš šių priemonių ar net kelias priemones (Žaliavos ir produkcijos
transportavimas (atvežimas, išvežimas) į veiklos teritoriją bus vykdomas transportu
su tentais, siekiant sumažinti dulkėjimo riziką transportuojant. Atvežtinės atliekos
laistomos prieš išpilant, tokiu atveju į atliekas patekusi drėgmė mažintų drėgnumą
tiek saugant, tiek pervežant jas į tolimesnį apdorojimą. Pakrovimo metu jei
saugomos produkcijos paviršius yra sausas, numatomas drėkinimas vandens srove
su purkštuku panaudojant laistymo žarną arba kaip alternatyva išpylimo/pakrovimo
vietose naudoti rūko barjerą. Tokiu atveju šalia išpylimo/pakrovimo vietų įrengiami
purkštukai, kurie išpylimo metu drėkina pačią išpylimo/pakrovimo vietą, taip
nusodinant dulkes. Sandėliuojant atliekas, esant galimybei numatoma įrengti
tentines uždangas tarp saugojimo sekcijų sienų, kurias būtų galima išskleisti sausu
metu, o krovos metu ar lyjant suskleisti arba kaip alternatyva jei saugomos
produkcijos paviršius yra sausas, numatomas drėkinimas vandens srove su
purkštuku panaudojant laistymo žarną. Smulkinimo metu – planuojamas
smulkintuvas su drėkinimu, kai kartu su paduodamomis atliekomis ant smulkintuvo
angos įrengtais purkštukais yra išpurškiamas vanduo. Tas vanduo mažina dulkėjimą
ne tik smulkinimo metu, bet ir saugant produkciją. Šių priemonių panaudojimą
užtikrins atsakingas direktoriaus pavestas darbuotojas, atsižvelgiant į oro sąlygas,
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taip pat atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų faktinį drėgnumą ir
dulkėtumą.
7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE
ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS
STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL
GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI
RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS
STATISTIKOS APŽVALGA):
7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų,
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys);
Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius
2020 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje siekė 49 895 asmenis, o 2016 metų pradžioje – 54 431
asmenį. Tai rodo, jog gyventojų skaičius Alytaus miesto savivaldybėje 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu
sumažėjo 8,3 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo
stebima tiek visoje Alytaus apskrityje (nuo 145 109 asmenų 2016 metų pradžioje iki 134 070 asmenų 2020
metų pradžioje), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 2 888 558 asmenų 2016 metų pradžioje iki 2 794 090 asmenų
2020 metų pradžioje).

Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Alytaus miesto savivaldybėje 2016–2020 metų
pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

10 pav.
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Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Alytaus apskrityje 2016–2020 metų pradžioje
(Lietuvos statistikos departamento duomenys).

11 pav.

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje gyventojų
tankis Alytaus miesto savivaldybėje siekė 1 247,4 gyv./km2, Alytaus apskrityje – 24,7 gyv./km2, o Lietuvoje
– 42,8 gyv./km2. Šis rodiklis 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu mažėjo tiek aukščiau nurodytoje
savivaldybėje, tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 1 360,8 gyv./km2
(Alytaus miesto savivaldybėje); 26,8 gyv./km2 (Alytaus apskrityje); 44,2 gyv./km2 (Lietuvoje) (2016 metų
pradžios rodikliai)).
Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020
metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje 54,4 proc. gyventojų sudarė moterys (27 129 moterys), o 45,6
proc. – vyrai (22 766 vyrų). Pažymėtina, jog vyrų bei moterų pasiskirstymas 2020 metų pradžioje tiek
Alytaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje buvo panašus – moterų dalis sudarė 53,3 proc. visų gyventojų, o
vyrų dalis siekė 46,7 proc.
2020 metų pradžioje daugiau kaip pusę Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sudarė darbingo
amžiaus gyventojai (30 626 asmenys), kiek mažiau nei ketvirtadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai
(12 383 asmenys), o likusią dalį (13,8 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Tuo tarpu visoje
Alytaus apskrityje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 60,2 proc. visų gyventojų, kiek daugiau kaip
ketvirtadalį (26,1 proc.) – pensinio amžiaus gyventojai, o likusią dalį (13,7 proc.) sudarė gyventojai, kurių
amžius 0–15 metų.
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Alytaus miesto savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2020 metų pradžioje
(proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

12 pav.

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis
gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Alytaus miesto savivaldybėje buvo 8,8 gimusieji/1000 gyventojų.
Tais metais šioje savivaldybėje gimė 440 asmenų. Pažymėtina, jog tuomet visoje Alytaus apskrityje bendrojo
gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) buvo mažesnis ir siekė 8,0 gimusiuosius/1000 gyventojų. 2019
metais visoje mūsų šalyje bendrojo gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) buvo didesnis tiek už Alytaus
miesto savivaldybės, tiek už Alytaus apskrities bendrojo gimstamumo rodiklius ir siekė 9,8
gimusiuosius/1000 gyventojų.
Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis
natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Alytaus miesto savivaldybėje buvo -3,9/1000
gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -197 asmenys). Šis rodiklis visoje Alytaus apskrityje tuomet siekė 8,6/1000 gyventojų (natūrali gyventojų kaita buvo -1 160 asmenų), o Lietuvoje – -3,9/1000 gyventojų
(natūrali gyventojų kaita – -10 888 asmenys).

58

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

Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Alytaus miesto savivaldybėje,
Alytaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

13 pav.

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis
mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Alytaus miesto savivaldybėje buvo 12,7 mirusieji/1000 gyventojų.
Tais metais šioje savivaldybėje mirė 637 asmenys. Papildomai pažymime, jog tiek visoje Alytaus apskrityje,
tiek visoje mūsų šalyje bendrojo mirtingumo rodikliai (1000 gyventojų) 2019 metais buvo didesni ir siekė
atitinkamai 16,6 mirusiuosius/1000 gyventojų bei 13,7 mirusiuosius/1000 gyventojų.
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Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Alytaus miesto savivaldybėje,
Alytaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys).

14 pav.

Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019
metais Alytaus miesto savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo
kraujotakos sistemos ligų (653,9/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (301,0/100 000 gyv.), o mažiausi
gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai
12,0/100 000 gyv.; 33,9/100 000 gyv.). Tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje 2019 metais
mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų
mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Alytaus apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos
ligų (atitinkamai 926,7/100 000 gyv.; 748,0/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų (atitinkamai 343,0/100 000
gyv.; 287,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei kvėpavimo sistemos ligų.

60

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

Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Alytaus miesto
savivaldybėje, Alytaus apskrityje ir Lietuvoje 2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos
centro duomenys

15 pav.

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami
savivaldybės ar apskrities duomenys);
Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus apskrities bei visos
mūsų šalies gyventojų sergamumo rodiklius, stebima suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklių
didėjimo tendencija. 2016 metais suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis Alytaus miesto
savivaldybėje siekė 3310,3/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3743,3/1000 suaugusiųjų, Alytaus apskrityje šis
rodiklis 2016 metais siekė 3124,3/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3601,9/1000 suaugusiųjų, o visoje
Lietuvoje suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis 2016 metais buvo 3005,7/1000 suaugusiųjų, 2019
metais – 3333,2/1000 suaugusiųjų. Tuo tarpu 2016–2019 metų laikotarpiu vaikų (0–17 metų) sergamumo
rodikliai tiek Alytaus miesto savivaldybėje, tiek visoje Lietuvoje buvo linkę mažėti, o Alytaus apskrityje –
neženkliai didėti. 2016 metais vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis Alytaus miesto savivaldybėje siekė
4536,6/1000 vaikų (2019 metais – 4329,6/1000 vaikų), Alytaus apskrityje – 3929,6/1000 vaikų (2019 metais
– 3988,8/1000 vaikų), Lietuvoje – 3660,0/1000 vaikų (2019 metais – 3580,1/1000 vaikų).
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Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 suaugusiųjų (nuo 18 metų) pokytis Alytaus miesto
savivaldybėje, Alytaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos
informacijos centro duomenys).

16 pav.

Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 vaikų (0–17 metų) pokytis Alytaus miesto savivaldybėje,
Alytaus apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
duomenys).

17 pav.
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Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2016–2019 metų laikotarpiu tiek
Alytaus miesto savivaldybės, tiek visos Alytaus apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1000
gyventojų buvo kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), o
mažiausias – tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi ydomis,
deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99).

20.

Eil.
Nr.

lentelė. Alytaus miesto savivaldybės ir Alytaus apskrities sergančių įvairiomis
ligomis asmenų skaičius 1000 gyventojų 2016–2019 metais (Higienos instituto
Sveikatos informacijos centro duomenys).
Alytaus apskrities

Alytaus miesto savivaldybės
sergančių asmenų skaičius

sergančių asmenų skaičius

1000 gyventojų

1000 gyventojų

Metai

Metai

Diagnozė

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

1.

A00-B99 Tam tikros infekcinės
ir parazitų sukeliamos ligos

67,2

64,9

72,6

69,2

57,8

58,3

66,8

65,6

2.

C00-D48 Navikai

81,5

80,7

81,9

86,8

68,2

67,2

70,7

76,5

3.

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros
organų ligos bei tam tikri
sutrikimai, susiję su imuniniais
mechanizmais

31,9

27,6

39,5

36,8

27,1

25,1

33,5

32,4

4.

E00-E90 Endokrininės, mitybos
ir medžiagų apykaitos ligos

182,6

181,1

200,0

209,8

148,3

155,4

177,9

191,6

5.

F00-F99 Psichikos ir elgesio
sutrikimai

91,0

93,6

93,0

95,7

85,5

86,3

89,0

93,9

6.

G00-G99 Nervų sistemos ligos

105,4

107,6

126,6

143,1

121,5

123,0

134,5

149,7

7.

H00-H59 Akies ir jos priedinių
organų ligos

223,5

226,2

224,7

227,5

177,0

181,0

184,6

192,1

8.

H60-H95 Ausies ir speninės
ataugos ligos

79,3

80,4

83,5

95,1

66,1

68,8

74,0

82,2

9.

I00-I99 Kraujotakos sistemos
ligos

282,4

272,7

285,8

279,9

279,0

276,7

276,3

284,5

10.

J00-J99 Kvėpavimo sistemos
ligos

344,2

325,2

355,8

351,3

317,3

314,0

332,9

327,1

11.

K00-K93 Virškinimo sistemos
ligos

219,6

210,7

235,0

261,7

224,1

214,4

223,7

252,5

12.

L00-L99 Odos ir poodžio ligos

92,3

87,9

95,3

87,3

84,2

83,7

90,6

86,3
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13.

M00-M99 Jungiamojo audinio ir
raumenų bei skeleto ligos

202,3

189,0

198,4

219,2

179,5

175,7

187,7

203,6

14.

N00-N99 Lytinės ir šlapimo
sistemos ligos

165,5

152,4

179,4

191,7

142,3

131,7

145,3

159,8

15.

O00-O99 Nėštumas, gimdymas
ir laikotarpis po gimdymo

16,7

16,0

18,3

19,3

13,8

13,5

14,2

15,7

16.

P00-P96 Tam tikros
perinatalinio laikotarpio būklės

1,1

0,9

1,1

1,1

1,8

1,5

1,6

1,6

17.

Q00-Q99 Įgimtos formavimosi
ydos, deformacijos ir
chromosomų anomalijos

14,3

15,0

14,0

13,3

13,2

13,1

12,3

11,7

18.

R00-R99 Simptomai, požymiai
ir nenormalūs klinikiniai bei
laboratoriniai radiniai,
neklasifikuojami kitur

134,2

137,9

150,7

173,5

112,8

118,6

130,5

154,3

19.

S00-T98, U50-Y98 Sužalojimai,
apsinuodijimai ir tam tikri
išorinių poveikių padariniai

153,9

144,6

153,0

158,5

147,5

144,7

150,2

154,8

7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos
grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius
žmones, mažas pajamas turinčiuosius ir kt.);
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metais Alytaus miesto savivaldybėje iš
viso buvo užregistruotas 4 321 bedarbis. 2018–2020 metų laikotarpiu bedarbių skaičius Alytaus
miesto savivaldybėje padidėjo 1 286 asmenimis (2019 metais bedarbių skaičius šioje savivaldybėje
siekė 2 991 asmenį, o 2018 metais – 3 035 asmenis). Bedarbių skaičiaus didėjimo tendencija 2018–
2020 metų laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje. 2018
metais bedarbių skaičius Alytaus apskrityje siekė 8 738 asmenis (Lietuvoje – 148 242 asmenis), o
2020 metais – 11 792 asmenis (Lietuvoje – 216 187 asmenis). 2018–2020 metų laikotarpiu
registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) padidėjo tiek Alytaus miesto
savivaldybėje, tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2020 metais šis rodiklis
Alytaus miesto savivaldybėje siekė 14,1 proc., Alytaus apskrityje – 14,6 proc., o visoje mūsų šalyje
– 12,6 proc. 2018 metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)
Alytaus miesto savivaldybėje buvo 9,4 proc., Alytaus apskrityje – 10,4 proc., o Lietuvoje – 8,5
proc.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Alytaus miesto savivaldybėje
vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius siekė
12 362 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius,
tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 400 asmenų). 2015–2019 metų
laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų
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skaičius padidėjo tiek Alytaus miesto savivaldybėje (1 273 asmenimis), tiek visoje Alytaus
apskrityje (1 002 asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje (11 402 asmenimis).
Analizuojant 2016–2020 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką,
stebima akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Alytaus miesto savivaldybėje, tiek visoje
Alytaus apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2016 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Alytaus
miesto savivaldybėje siekė 1 748 asmenis, Alytaus apskrityje – 6 631 asmenį, visoje mūsų šalyje –
87 898 asmenis, o 2020 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Alytaus miesto savivaldybėje
siekė 933 asmenis, Alytaus apskrityje – 3 943 asmenis, Lietuvoje – 56 039 asmenis.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų pabaigoje socialinės rizikos šeimų
skaičius Alytaus miesto savivaldybėje siekė 151 šeimą, Alytaus apskrityje – 527 šeimas, o visoje
mūsų šalyje – 9 235 šeimas. 2015–2018 metų laikotarpiu socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo
tiek Alytaus apskrityje (33 šeimomis), tiek visoje Lietuvoje (522 šeimomis), tačiau Alytaus miesto
savivaldybėje socialinės rizikos šeimų skaičius padidėjo (12 šeimų). Vaikų skaičius socialinės
rizikos šeimose 2015–2018 metais tendencingai mažėjo tiek Alytaus miesto savivaldybėje (nuo 272
asmenų (2015 metais) iki 256 asmenų (2018 metais)), tiek visoje Alytaus apskrityje (nuo 1 202
asmenų (2015 metais) iki 1 035 asmenų (2018 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 19 043
asmenų (2015 metais) iki 17 430 asmenų (2018 metais)).
7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos
duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.);
Aukščiau aprašyti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Alytaus miesto
savivaldybės, Alytaus apskrities bei visos Lietuvos kontekste.

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei.
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės.
Poveikis gyventojams dėl fizikinės taršos. Triukšmo modeliavimas licencijuota
„CADNA A 4.6“ programa parodė, kad triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:2011 esamoje ir
planuojamoje situacijoje nėra ir nebus viršijamos. Didžiausias triukšmas ties šiaurine SAZ riba
sieks 52,0 dB(A), ties vakarine riba 54,8 dB(A), ties pietine riba 53,4 dB(A), ties rytine riba 33,2
dB(A).
Prognozuojama, kad po projektinių sprendinių įgyvendinimo didžiausias triukšmo lygis
nuo stacionarių triukšmo šaltinių ir nuo mobilių triukšmo šaltinių bus prie gyvenamojo sklypo ribos
Sidabrio g. 14: Ldiena <35 dB(A), vakaro ir nakties metus veikla nėra vykdoma. Nustatyta, kad
vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13
įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) nurodytas ribines vertes.
Cheminė tarša. Asfaltbetonio gamybai naudojamos inertinės medžiagos (smėlis, dolomito
ir granito skaldelės, atsijos), šių medžiagų pylimo, sandėliavimo metu į aplinką išsiskiria kietos
dalelės. Atlikti oro taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamas objektas eksploatacijos
metu teršalų koncentracijų ribinės vertės nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir
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visuomenės sveikatai nenumatomas: ant rekomenduojamos SAZ ribos maksimali koncentracija CO
sieks 0,026 ug/m3 (pietinė SAZ riba), NO2 valandos sieks 77,40 ug/m3 (pietinė SAZ riba), NO2
metinė koncentracija sieks 2,15 mg/m3 (pietinė SAZ riba) ug/m3, KD2,5 sieks 0,90 mg/m3 (pietinė
SAZ riba), SO2 valandos sieks 0,057 mg/m3 (šiaurinė SAZ riba), SO2 paros sieks 5,3*10-3 mg/m3
(šiaurinė SAZ riba), LOJ pusės valandos sieks 0,028 mg/m3 (šiaurinė SAZ riba), LOJ paros sieks
0,270 mg/m3 (pietinė SAZ riba).
Poveikis dėl kvapų. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo
koncentracija ant rekomenduojamos SAZ ribos ore gali siekti 0,048 (šiaurinė SAZ riba). Vertinimas
rodo, kad Lietuvoje taikoma ribinė 8 OUE/m3 vertė visais atvejais nebus viršijama, neigiamas
poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl kvapų nenumatomas.
8. SANITARINĖS APSAUGOS
PAGRINDIMAS:

ZONOS

RIBŲ

NUSTATYMO

ARBA

TIKSLINIMO

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
nuostatomis
UAB „Gilmera“ planuoja užsiimti statybinių atliekų (betono, asfaltbetonio) atvežimu,
trupinimu, sandėliavimu, išvežimu ir asfaltbetonio gamyba, todėl vadovaujantis 2019 m. birželio 6
d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, 3 priedo
„KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS 2 lentelės 7 punktu
veiklos “Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai (statiniai)“ sanitarinės
apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis yra 100 metrų.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos
zonos ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitoje
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8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje
pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio
mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei
dokumentuose bus pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi
būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius duomenis,
pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo
pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai,
viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo,
sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su
apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1
metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas);
Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo
sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB
„Gilmera“ planuojamai ūkinei veiklai – statybinių atliekų (betono, asfaltbetonio) atvežimui,
trupinimui, sandėliavimui, išvežimui ir asfaltbetonio gamybai, adresu Fortų g. 2, Alytuje –
sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su PŪV teritorijos ribomis,
apimančiomis ~1 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5065-6638) plotą Fortų g.2 ir privačiame
UAB „Gilmera“ valdomame 0,7484 ha sklype (unikalus Nr. 4400-0890-7017), Pievų g. 3. Per abu
sklypus rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 1,7484 ha.
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18 pav.

Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ)
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19 pav.

Nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ), ortofoto pagrindas
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais pagal
fizikinę ir cheminę taršą:
•

atlikus objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos
modeliavimą, nustatyta, kad visų teršalų koncentracijos neviršys teisės aktuose
nustatytų aplinkos oro teršalų ribinių verčių už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos
ribų ir artimiausiose visuomeninėse bei gyvenamosiose aplinkose.

•

atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio
triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už
siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose visuomeninėse bei
gyvenamosiose aplinkose.

•

atliktas kvapų vertinimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu skleidžiami
kvapai neviršys teisės aktuose nustatytos kvapo koncentracijos ribinės vertės už
siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų visuomeninėse bei gyvenamosiose
aplinkose.

Pažymime, kad į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties
pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo,
poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su
apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos nepatenka.

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų
sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais;
Atliktas vertinimas parodė, jog fizikinė, cheminė ir kvapų ribinės vertės už siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribų nėra viršijamos. Triukšmo izolinijos su vertėmis ir oro teršalų
sklaidos izolinijos pateiktos pačioje ataskaitoje arba ataskaitos prieduose.
8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos
ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys
duomenys, gauti remiantis faktiniais vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir
cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis (pvz., matavimų, skaičiavimų,
modeliavimo duomenimis)
Atlikus į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei triukšmo sklaidos
vertinimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės
aktuose, tiek ties siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, tiek ir artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje nebus viršijamos.
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS:
9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų
pasirinkimo pagrindimas;
Atliekant planuojamos ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie
kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai:
•

aplinkos informacijos analizė;

•

ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos
apie veiklą, analizė;

•

literatūros apžvalga;

•

teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis,
analizė;

•

statistinių duomenų analizė;

•

triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta
pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės
triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines
sąlygas;

•

teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“.
Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai
duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas,
vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti
skaičiavimams reikalingi parametrai;

•

Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu
AERMOD nustatytas koncentracijas aplinkos ore, buvo apskaičiuotos sukeliamo
kvapo koncentracijos aplinkos ore.

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į visus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-68 redakcija) „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.
Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo
problemomis nesusidurta.
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS
VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO
DALIS, PUNKTAS).
Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei
triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės,
reglamentuotos teisės aktuose nebus viršijamos nei gyvenamojoje aplinkoje, nei už sklypo ribų,
todėl SAZ gali būti sutapatintas su sklypų ribomis.
11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI),
NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS.
PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS
(TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS
SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS.
Siūlomas taršos šaltinio – UAB „Gilmera“ planuojamai ūkinei veiklai – statybinių atliekų
(betono, asfaltbetonio) atvežimui, trupinimui, sandėliavimui, išvežimui ir asfaltbetonio gamybai,
adresu Fortų g. 2, Alytuje, sanitarinės apsaugos zonos dydis: 17484 m2 (1,7484 ha).
Į SAZ patenkantis sklypas (unikalus Nr. 4400-5065-6638), Fortų g. 2, kuriame veikla apims
tik 1 ha plotą iš 1,9466 ha ploto, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės
žemės patikėjimo teisė - Alytaus miesto savivaldybei.
Į SAZ patenkantis sklypas (unikalus Nr. 4400-0890-7017), Pievų g.3 priklauso UAB
„Gilmera“, kuri ir yra PŪV organizatorius.
SAZ ribos pateiktos aukščiau esančiame paveiksle.
12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.

SVEIKATAI

VERTINIMO

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų
kontrolės ir pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metu neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.
13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
1. „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių
aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr. 100-3185; Žin. 2007, Nr. 672627; Žin. 2008, Nr. 70-2688)
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2. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d.
įsakymo Nr. D1-831 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, su vėlesniais
pakeitimais.
3. Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios
aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios
aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.
4. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, pakeista 2018 m.
5. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d.
Nr. XIII-2166), aktuali redakcija 2021-01-01.
6. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesni
pakeitimai.
7. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai
nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-491 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d.
įsakymo Nr. V-68 redakcija) „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, suvestinė redakcija nuo 2020-01-01.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“;
9. Lietuvos statistikos departamentas. Oficialiosios statistikos portalas. Prieiga per internetą:
https://osp.stat.gov.lt;
10. Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Alytaus
miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e26d310648311eb9dc7b575f08e8bea;
11. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija:
https://www.hi.lt/lt/plr-statistine-informacija.html.
8.
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14. PRIEDAI. Prie Ataskaitos pridedami Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose
nurodymuose ir jų priede paminėti žemėlapiai, brėžiniai, schemos, nuotraukos, teršalų
matavimų ir (ar) sklaidos skaičiavimų rezultatai, skaičiavimai, grafinė informacija,
papildoma naudota informacija apie gyventojų demografinę arba sveikatos būklę, Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474
„Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos
aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, minimi dokumentai, susiję su visuomenės
informavimu, ir kiti Ataskaitai rengti naudoti dokumentai.
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1 PRIEDAS.
Įmonės kvalifikacijos dokumentas – PVSV licencijos kopija
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2 PRIEDAS.
Sklypų (esamos ir planuojamos veiklos) kadastro išrašai, kadastro žemėlapio
ištraukos
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m.

3 PRIEDAS.
Triukšmo žemėlapiai. Esama situacija

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

4 PRIEDAS.
Triukšmo žemėlapiai. Prognozuojamas triukšmas nuo mobilių šaltinių

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

5 PRIEDAS.
Triukšmo žemėlapiai. Prognozuojamas triukšmas nuo stacionarių šaltinių

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

6 PRIEDAS.
Oro tarša. Informacija apie foninius duomenis

Elektroninio dokumento nuorašas
.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
El. paštas: info@ekostruktura.lt

2020-05

Nr. Nr.
(30.3)-A4E-

Į2020-04-06

Nr.20-136

Į

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos
oro užterštumo duomenis UAB „Gilmera“ planuojamai ūkinei veiklai Fortų g. 2, Alytuje teršalų
pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.
Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų
(anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir lakiųjų organinių junginių)
sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų
vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos
PAOV skaičiavimams“. Atliekant prašyme nurodytų kitų teršalų sklaidos modeliavimą, turi būti
naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2
kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Inventorizacijų ataskaitų
įforminimo tvarka3 duomenys, taip pat, visiems prašyme nurodytiems teršalams, turi būti įvertinti
planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas
sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos
dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka4.
1

Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“;
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“;
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

PRIDEDAMA. Gretimybėse planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) bei iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų
ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitas, pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys, 8 lapai.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Dainora Puvačiauskienė, tel.: (8 315) 56756, el. paštas: dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

(UAB „Ekostruktūra“ 2020-04- 06 raštas Nr. 20-136 )
UAB „Gilmera“ Fortų g. 2, Alytus 2 km spinduliu esančių įmonių, turinčių galiojančias aplinkos oro taršos šaltinių
ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas duomenys

Taršos šaltiniai

Teršalo
pavadini
mas

Koordinatės
X
Y

Darbo
laikas

Aukštis,
m

Taršos šaltinio parametrai :
Diametra
Greitis,
Tūris, m3/h
s, m
m/s

Temperat. Išmetimas
t/m
, oC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UAB
„Traidenis“

Mangano
oksidai

6032766

501086

252

4,5

0,16

6,8

0,13

19,3

0,00003

Geležis ir
jos
junginiai

6032766

501086

252

4,5

0,16

6,8

0,13

19,3

0,00035

Mangano
oksidai

6032667

501041

188

9,0

0,32

6,11

0,129

17,5

0,00010

Geležis ir
jos
junginiai

6032667

501041

188

9,0

0,32

6,11

0,129

17,5

0,00133

Mangano
oksidai

6032600

501362

3400

3,8

0,32

7,6

0,556

27

0,00114

AB „Kauno
grūdai“ Alytaus
sandėliai

UAB „Lanksti
linija“

Geležis ir
jos
junginiai

UAB „Stora
Enso Lietuva”

0,01699

Mangano
oksidai

6032503

501386

1260

4,5

0,25

4,165

0,188

23

0,00003

Geležis ir
jos
junginiai

6032503

501386

1260

4,5

0,25

4,165

0,188

23

0,00045

Mangano
oksidai

6032895

500655

120

12,0

0,20

4,0

0,115

17

0,00055

Formaldehi
das

6032759

501600

4800

8,5

0,33

13,6

1,058

27

0,002

Formaldehi
das

6032762,4

501515,5

4800

8,5

0,33

14,9

1,151

29

0,002

Manganas
ir jo
junginiai

6032464

500989

800

10

0,3

6,22

0,52

21

0,0001

UAB „Lisiplast“

UAB
„Liteurofoto“

Geležis ir
jos
junginiai

6032464

500989

800

10

0,3

6,22

Geležis ir
jos
junginiai

6033101

502163

15

4,5

0,20

2,85

Geležis ir
jos
junginiai

6033096

502163

15

4,5

0,20

2,63

Geležis ir
jos
junginiai

6032810

500360

1584

9

0,6

Manganas
ir jo
junginiai

6032810

500360

1584

9

Geležis ir
jos
junginiai

6031898

501506

347

Manganas
ir jo
junginiai

6031898

501506

347

0,52

21

0,002

22,4

0,00019

0,076

22,3

0,00019

4,8

1,36

40

0,002

0,6

4,8

1,36

40

0,0002

16,8

0,44

2,2

0,305

26,2

1,6739

16,8

0,44

2,2

0,305

26,2

0,05

0,083

UAB „Moller
Auto Alytus“

AB „Stalių
gaminiai“

AB „Snaigė”

Geležis ir
jos
junginiai

6031924

501487

20

14,2

0,35

6,3

0,553

26,1

0,0965

Manganas
ir jo
junginiai

6031924

501487

20

14,2

0,35

6,3

0,553

26,1

0,0029

Geležis ir
jos
junginiai

6031930

501523

834

12,1

0,5x0,5

6

1,082

24

0,00001

Manganas
ir jo
junginiai

6031930

501523

834

12,1

0,5x0,5

6

1,082

24

0,000001

Geležis ir
jos
junginiai

6031905

501452

347

14,8

0,45x0,45

7

0,794

29,3

1,6739

Manganas
ir jo
junginiai

6031905

501452

347

14,8

0,45x0,45

7

0,794

29,3

0,05

Geležis ir
jos
junginiai

6031860

501463

20

14,8

0,4

11,1

1,297

20,4

0,0965

Manganas
ir jo
junginiai

6031860

501463

20

14,8

0,4

11,1

1,297

20,4

0,0029

Geležis ir
jos
junginiai

6031875

501913

849

11,8

0,25

15,3

0,702

19,1

0,0002

Manganas
ir jo
junginiai

6031875

501913

849

11,8

0,25

15,3

0,702

19,1

0,00002

Geležis ir
jos
junginiai

6031934

501906

44

6,4

0,4

3,6

0,105

21,9

0,0001

Manganas
ir jo
junginiai

6031934

501906

44

6,4

0,4

3,6

0,105

21,9

0,000013

Geležis ir
jos
junginiai

6031878

501640

156

10,5

0,35x0,35

10,8

0,913

20,1

0,0008

Manganas
ir jo
junginiai

6031878

501640

156

10,5

0,35x0,35

10,8

0,913

20,1

0,0001

UAB „Alytaus
aliuminis”

Geležis ir
jos
junginiai

6031931

501448

66

15,9

0,41

6,2

0,761

20,4

0,0004

Manganas
ir jo
junginiai

6031931

501448

66

15,9

0,41

6,2

0,761

20,4

0,00003

Manganas
ir jo
junginiai

6033548

501365

3456

100

3,5

2,94

1,497

103

0,000065

Geležis ir
jos
junginiai

6033548

501365

3456

100

3,5

2,94

1,497

103

0,002013

Manganas
ir jo
junginiai

6033605

501325

300

10

0,5

3,0

-

0

0,0007

Geležis ir
jos
junginiai

6033605

501325

300

10

0,5

3,0

-

0

0,0022

Manganas
ir jo
junginiai

6031934

500341

701

13,3

0,49

8,35

1,506

16,5

0,0007

Geležis ir
jos
junginiai

6031934

500341

701

13,3

0,49

8,35

1,506

16,5

0,03528

UAB „Alkesta”

Planuojamos veiklos
Planuojama UAB „Bioresus“ Pievų g. 13, Alytus
Taršos
šaltiniai
1

Teršalo
pavadini
mas
2
Kietosios
dalelės A

Koordinatės
X
Y
3

4

Darbo
laikas

Aukštis,
m

5

6

Taršos šaltinio parametrai :
Diametras, Greitis,
Tūris, m3/h
m
m/s
7

8

9

Temperat. Išmetimas
t/m
, oC
10

0,0269

Azoto oksidai A
Katilinė

Katilinė

Anglies
monoksidas A

11

2,5489
6032185,1

501811,9

4160

10

0,4

8,3

1,042

180
0,9989

Sieros dioksidas
A

0,0231

Kietosios
dalelės A

0,0018

Azoto oksidai A

0,1662

Anglies
monoksidas A

6032145,5

501806,2

4160

7,6

0,1

7,1

0,056

120

Sieros dioksidas
A

0,0651
0,0015

Gamybinis
pastatas

Azoto oksidai C

6032154,0

501807,9

8700

7,6

0,22

10,3

0,392

40

0,0003

Gamybinis
pastatas

Azoto oksidai C

6032194,3

501798,3

4160

7,6

0,1

7,1

0,056

120

0,0058
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7 PRIEDAS.
Oro tarša. Hidrometeorologijos pažyma

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019)

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS

2019 m. spalio�fd. Nr. (5.58-10)-B8El6..
Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis:
Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m;
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m;
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m;
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m;
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m;
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m;
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m;
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m;
Nidos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m;
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m;
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m;
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m;
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m;
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m;
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m;
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m;
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m;
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m.
Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).
LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS
Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

'

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos

orui

pakeitimo".
PRIDEDAMA:
1.

Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas

ivertinti"

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

8 PRIEDAS.
Oro teršalų sklaidos žemėlapiai

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - anglies monoksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 8
valandos;

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,036 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - anglies monoksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 8
valandos;

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,326 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1 valanda
(99,8procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

77,72 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1 valanda
(99,8procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

96,72 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

21,40 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - azoto dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

2,154 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

15,16 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para
(90,4procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonòs ir foninò

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

34,17 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

6,165 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

25,17 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonûs aplinkos oro

1681

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,906 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - metai;

Tinklelis

Vertinama þmonòs ir foninò

1681

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

14,91 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7 procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,058 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(99,7 procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonñs

ir foninñ

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,326 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para (99,2
procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

5,4E-03 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - sieros dioksidas;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para (99,2
procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonñs

ir foninñ

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

3,268 ug/m^3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,029 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,5procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonñs

ir foninñ

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,065 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonûs

1681

aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,278 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - LOJ;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - para;

Tinklelis

Vertinama þmonñs

1681

ir foninñ

aplinkos oro tarša;

Skaiÿiuojama

SCALE:

1:10 000

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,314 MILIGRAMAI/M3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

0

0,3 km

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

9 PRIEDAS.
Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai

Projektas
Statybiniù atliekù (betono,asfaltbetonio) atveãimas,trupinimas,
sandÿliavimas, iùve÷imas ir asfaltbetonio gamyba FortÝ g.2 Alytus

Komentarai

ÿaltiniý skaiúius

Modeliavimas atliktas:

Teršalas - kvapai;

26

Terra studija

Vidurkinimo periodas - 1valanda
(98,08 procentilis);

Tinklelis

1681
Vertinama þmonûs aplinkos oro

tarša;

Skaiÿiuojama

Ribiný vertý - 8,0 OUE/m3;

Concentration
Maksimali koncentracija

0,052 OUE/M**3
AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0

1:10 000
0,3 km

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

10 PRIEDAS.
Atrankos išvada

Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekostruktūra“
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Sveikatos apsaugos ministerijos
El.p. info@nvsc.lt
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
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ATRANKOS IŠVADA
DĖL UAB „GILMERA“ PLANUOJAMOS VEIKLOS – STATYBINIŲ ATLIEKŲ
(BETONO, ASFALTBETONIO) ATVEŽIMO, TRUPINIMO, SANDĖLIAVIMO,
IŠVEŽIMO IR ASFALTBETONIO PERDIRBIMO IR GAMYBOS, ADRESU
FORTŲ G. 2, ALYTUS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2021-04-

NR. (30.4)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys (fizinio asmens vardas,
pavardė; juridinio asmens ir (ar) jo padalinio (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas, kodas,
adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).
UAB „Gilmera“, Pievų g. 3, Alytus, tel. +370 622 03179, el.p. info@gilmera.lt
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas,
kodas, adresas, telefono numeris, el.pasto adresas).

2
UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 228 A - 9, Kaunas, tel. +370 607 23980, el.p.
info@ekostruktura.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama PAV įstatymo1 2 priedo 5 papunkčio
nuostatomis - mineralinių statybinių medžiagų pramonė: 5.4. mineralinių medžiagų lydymas (pvz.
asfalto gamyba), įskaitant mineralinių pluoštų gamybą ir 11.5 papunkčio nuostatomis - nepavojingųjų
atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti,
kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) numatoma vykdyti adresu Fortų g. 2, Alytus. Veikla
bus vykdoma Lietuvos Respublikai nuosavybės teise, Alytaus miesto savivaldybei valstybinės žemės
patikėjimo teise priklausančiame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5065-6638), kurio bendras plotas
1,9466 ha, tačiau UAB „Gimera“ PŪV numato vykdyti tik dalyje teritorijos, užimančioje apie 1 ha
bendro teritorijos ploto. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Dėl PŪV šiame žemės sklype yra pasirašyta UAB
„Gilmeta“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos investicinė sutartis. Gretimame sklype yra
UAB „Gilmera“ priklausantis 0,7484 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-0890-7017), žemės
sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorija.
Vadovaujantis Alytaus miesto teritorijos bendruoju planu, PŪV teritorija patenka į pramoninę
Alytaus miesto teritoriją. Artimiausias pavienis gyvenamas namas, adresu Sidabrio g. 14, Alytus,
nutolęs 0,21 km atstumu nuo PŪV šiaurės kryptimi. PŪV žemės sklypas ribojasi su pramoninės ir
komercinės paskirties objektais: iš vakarų pusės su UAB „Nydlas“, pietvakariuose – su UAB
„Lytagra“ Alytaus filialu, iš pietų pusės – su UAB „Vektrona“, UAB „Koslita“, UAB "Medinė sija",
UAB „Baltmetas“, UAB „Pareso“, UAB „Lipeka“, UAB „Bioresus“, UAB „Bildresta“, UAB
„Dusmenėliai“.
Artimiausias visuomeninės paskirties objektas - svečių namai „Gilės“, adresu Gilių g. 9,
Alytus, esantis už 3,0 km į pietus nuo PŪV sklypo ribos. PŪV objektui artimiausios ugdymo įstaigos
yra UAB „Prizmė“, adresu Pramonės g. 13, Alytus, nutolusi apie 0,28 km atstumu vakarų kryptimi,
VšĮ Alytaus profesinio rengimo centras, adresu Putinų g. 40, Alytus, esantis už 0,85 km pietų
kryptimi, Alytaus lopšelis - darželis „Putinėlis“, adresu Putinų g. 18, Alytus, esantis už 1,3 km nuo
PŪV sklypo ribo pietų kryptimi. Artimiausia kultūros paskirties įstaiga - VšĮ Alytaus Kultūros
centras, adresu Pramonės g. 1 B, Alytus nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 1 km pietvakarių
kryptimi. Artimiausias gydymo paskirties objektas - G. Špucienės individuali įmonė ir V.
Adomaitienės individuali įmonė, adresu Pramonės g. 6, Alytus, nuo PŪV nutolęs apie 0,5 km atstumu
pietų kryptimi. Artimiausi sporto paskirties objektai - VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto
centras, adresu Pramonės g. 9, Alytus, esantis už 0,9 km pietvakarių kryptimi ir uždari teniso kortai,
adresu Pramonės g. 6, Alytus esantis už 0,5 km pietvakarių pryptimi nuo PŪV sklypo ribos.
Pagal kraštovaizdžio vizualinę struktūrą PŪV patenka į V1H2-d tipą. Tai silpnos vertikaliosios
sąskaidos (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopų
kompleksais), pusiau atvirų didžiąją dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kur kraštovaizdžio
erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominantų.
PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su „Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia „Natura
2000“ teritorija - Vidzgirio miškas yra nutolusi apie 4,4 km atstumu pietų kryptimi, kita buveinė Sabališkių miškas, nutolęs apie 5,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausia saugoma
teritorija - Gulbynės ornitologinis draustinis yra už 1,4 km į pietus, Alytaus šilo pušies genetinis
1
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draustinis - už 3,3 km į rytus. Kertinių miško buveinių prie PŪV nėra. Artimiausias valstybnis Bakšių
miškas yra už 0,65 km rytų kryptimi.
Natūralių vandens telkinių arti nėra, Nemuno upė yra už 1 km rytų kryptimi. Nuomojamame
sklype yra griovys, kuris nuo PŪV teritorijos nutolęs 7 m, nuo sandėliavimo zonų, aikštelių - apie
30 m. Griovys įteka į kitoje Fortų gatvės pusėje esančius mažus (kelių arų ploto) vandens telkinius,
kurie nebeturi jokių kitų susijungimų su didesnėmis vandens tėkmėmis ar telkiniais. PŪV žemės
sklypas nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas. SRIS sistemoje užfiksuotų
saugomų rūšių nėra nei PŪV teritorijoje, nei gretimybėse. Artimiausios vandenvietės yra VšĮ
„Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė“ priklausanti vandenvietė, kuri yra už 1,7 km ir Strielčių
k. vandenvietė, kuri yra už 3,8 km. PŪV teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas ir juostas.
Artimiausi geotopai – Alovės atodanga, Siponių atodanga, Panemunininkų skardis yra toliau kaip už
9 km. PŪV teritorija nepatenka į karstines ar kitas jautrias teritorijas, į eroduojamas ar kt. geologinių
reiškinių vietas.
PŪV nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas.
Artimiausios kultūros vertybės - Pirmoji forto dalis nutolusi apie 0,62 km į šiaurės rytus, Bakšių
senovės gyvenvietė už 0,8 km į šiaurės rytus, pastato sienų tapyba "Audėjos" už 0,92 km į rytus.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Greta nagrinėjamos teritorijos yra UAB „Gilmera“ nuosavybės teise valdomas 0,7484 ha
sklypas (unikalus Nr. 4400-0890-7017), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Esama UAB „Gilmera“ veikla yra
kelių ir šaligatvių įrengimo darbai, statybos, remonto darbai. Šiame sklype yra įrengtos
administracinės patalpos, taip pat uždarose patalpose sandėliuojamos statyboms reikalingos
medžiagos (trinkelės, bordiūrai, rezerviniai vamzdžiai, kabeliai, gatvių apšvietimo atramos, pamatai,
pralaidos). Statybinių medžiagų pakrovimas, iškrovimas vykdomas šio pastato viduje.
Po plėtros planuojama gretimame sklype vykdyti asfaltbetonio gamybą bei statybinių inertinių
atliekų perdirbimą (gaminti produkciją iš atliekų, kurią sudarys smulkintas betonas, trupintas
asfaltbetonis). Dėl šių planuojamų veiklų numatoma pastatyti asfaltbetonio gamybos įrenginį ir
mobilų trupintuvą, medžiagas sandėliuoti atskirose sekcijose, atitvertose vertikaliomis iki 3,5 m
aukščio gelžbetoninėmis pertvaromis, taip atskiriant saugomas medžiagas, kurios taip pat neleidžia
saugomoms medžiagoms iš kaupų slinkti ar sklisti į įmonės teritoriją. Pastatų sklype nebus,
numatoma tik įrenginiai ir aikštelės. Naujai planuojama teritorija bus padengta asfalto danga.
Planuojama asfaltbetonio pagaminti apie 30000 t/m arba apie 215 t/p. Produkcijos iš statybinių
atliekų, kurią sudarys smulkintas betonas (frakcija iki 80 mm) planuojama pagaminti 7000 t/m,
trupinto asfaltbetonio (frakcija nuo 11 iki 16 mm) - apie 3000 t/m. Planuojama apdoroti šias atliekas:
betono atliekas kodu 17 01 01, plytų atliekas kodu 17 01 02, betono, plytų mišinių atliekas kodu 17
01 07, kelių skaldos atliekas kodu 17 05 08. Statybnės atliekos bus tvarkomos atliekų naudojimo
veiklos kodais R3, R12, S5.
Asfaltbetonio gamybos detalizavimas. Asfaltbetonio gamyboje bus naudojamas kelių bitumas,
granitinė skaldelė, granitinės atsijos, smėlis, dolomito atsijų ir skaldelės mišinys, dolomitinė skaldelė,
aktyvinti mineraliniai milteliai. Asfaltbetonio gamybai numatoma naudoti 16 t/val našumo maišyklę
„Beninhoven“, šildomą dujiniu kuru (gamtinėmis dujomis). Maišyklėlę sudarys šie technologiniai
įrenginiai: pirminio dozavimo įrenginys, džiovinimo būgnas ir kaitinimo įrenginys, išmetimo dujų
kaminas su dulkių filtravimo įrenginiu, sijojimo ir maišymo bokštas, karštų medžiagų elevatorius,
aprūpinimo mineraliniais milteliais sistema, aprūpinimo bitumu sistema ir valdymo centras. Bitumas
į gamyklos teritoriją bus atsigabenamas autotransportu po 24 tonas ir perpumpuojamas į rezervuarus.
Numatoma, kad bus 4 rezervuarai po 25 m3, kurie bus sujungti į vieną ventiliacinį alsuoklį. Bitumo
talpykla bus šildoma elektra. Bitumas atvežamas paruoštas naudojimui, jo lydymas vietoje
nenumatomas. Asfaltbetonio gamyboje naudojami mineraliniai milteliai - smulkintas dolomitas
(medžiaga analogiška cementui). Milteliai bus atvežami cementovežiais, iš kurių milteliai bus
iškraunami panaudojant suspaustą orą. Suspaustu oru milteliai bus paduodami į silosą – sandėliavimo
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bokštus (vertikalias talpyklas, į kurią saugomos medžiagos paduodamos viršuje, o iškraunamos
apačioje), numatomi 4 sandėliavimo bokštai, kiekvienas bokštas numatomas su rankoviniu filtru
viršuje. Perkrovimo metu dulkantys milteliai bus sulaikomi rankoviniuse filtruose ir nubirs atgal į
bokšto vidų, išvalytas oras pateks į aplinką. Mineraliniai milteliai į maišyklę bus paduodami
pneumotransportu. Inertinės medžiagos atvežamos autotransportu ir išpilamos atskiroje 0,12 ha ploto
aikštelėje atskirose sekcijose. Aikštelėje numatoma sandėliuoti 1500 t dolomitinės skaldos, 1300 t
smėlio, 200 t granitinės skaldos, 1300 t dolomito atsijų ir skaldelės mišinio, 200 t granitinės atsijos.
Kad šios medžiagos nesimaišytų tarpusavyje, aikštelę numatoma suskirstyti į atskiras sekcijas –
aikštelės plote įrengiamos vertikalios gelžbetoninės pertvaros suformuojančios iš trijų pusių atitvertas
sekcijas, atskiriančios saugomas medžiagas, kurios taip pat neleis saugomos medžiagoms iš kaupų
slinkti, sklisti į įmonės teritoriją. Mineralinės medžiagos iš sandėliavimo aikštelių į pirminio
dozavimo bunkerius bus paduodamos frontaliniu krautuvu. Į kokį bunkerį ir kokias mineralines
medžiagas krauti, nurodys asfaltbetonio maišyklės operatorius. Mineralinės medžiagos prieš joms
patenkant į asfaltbetonio maišytuvą bus džiovinamos mineralinių medžiagų džiovinimo būgne.
Mineralinių medžiagų džiovinimo būgno kaitinimui (žaliavų mišinio pašildymui) bus naudojamos
gamtinės dujos. Mineralinių medžiagų džiovinimo būgne nuo 150o C iki 190o C temperatūra bus
palaikoma pusiau automatiniu būdu, dujinio degiklio reguliatoriumi. Džiovinimo būgne medžiagos
džiovinamos ir sukantis būgnui sumaišomos. Iš džiovinimo būgno išeinančio mineralinio mišinio
temperatūrą, distancinio termometro pagalba, stebi asfalto maišyklės operatorius. Maišant medžiagas
susidariusios dulkės iš būgno nukreipiamos į oro valymo rankovinį filtrą, kur nusodinamos ir
grąžinamos į gamybą. Numatomas projektinis filtro išvalymo efektyvumas - 98,5 proc. Iš džiovinimo
būgno įkaitintos, sumaišytos ir išdžiovintos inertinės medžiagos kaušiniu elevatoriumi pateks į
sijojimo įrenginius (iš sijojimo įrenginio oras taip pat nukreipiamas į rankovinį filtrą), kaupiamos
karštų medžiagų dozavimo bunkeriuose, iš kurių kartu su bitumu patenks į asfaltbetonio maišyklę.
Mineraliniai milteliai iš sandėliavimo silosų, taip pat rankoviniame filtre nuo džiovinimo, sijojimo,
dozavimo bunkerių surinktos dulkės sraigtinių transporterių ir kaušinių elevatorių pagalba bus
paduodami į dozavimo bunkerius. Iš karštų medžiagų dozavimo bunkerių persijotos medžiagos
pateks ant dozatoriaus, kur bus sveriamos pagal frakcijas. Svėrimo būdu dozuojamas rišiklio,
aktyvintų mineralinių miltelių kiekis. Sudozuotos, asfalto mišiniui gaminti reikalingos, medžiagos
bus supilamos į maišyklę. Bitumas į maišyklę bus įpurškiamas, o jo kiekį nustatys ir kontroliuos
operatorius. Dozuojama bus pagal paruoštas technologines korteles. Maišyklėje asfalto mišinys bus
maišomas nustatytą ir į kompiuterį įvestą laiką. Iš maišyklės asfaltas bus iškraunamas į kaupimo
bunkerį (numatomas vienas 50 t talpos bunkeris, į kurį bus iškraunama 30 proc. viso pagaminto
kiekio) arba tiesiai į transporto priemonės kėbulą (70 proc. viso pagaminto kiekio), kraunamo asfalto
mišinio temperatūrą stebės maišyklės operatorius.
Statybinių inertinių atliekų perdirbimas. Per metus numatoma perdirbti (susmulkinti) iki 10000
t atliekų ir gauti iki 7000 t smulkinto betono (iki 80 mm frakcijos) bei iki 3000 t trupinto asfaltbetonio
(nuo 11 iki 16 mm frakcijos). Gautą produkciją numatoma pakartotinai panaudoti UAB „Gilmera“
veiklai - šaligatvių įrengimui ir kitiems statybos darbams, o nepanaudotą produkciją planuojama
parduoti. Vykdant esamą UAB „Gilmera“ veiklą (kelių, šaligatvių įrengimą, statybos darbus)
susidaro nepavojingos inertinės statybinės atliekos: betonas, betono ir plytų mišiniai, panaudotas
asfaltas, kelių skalda. Šias atliekas numatoma atsigabenti į PŪV. Visos atsigabenamos atliekos bus
pasveriamos metrologiškai tvarkingomis 60 t keliamosios galios automobilinėmis svarstyklėmis.
Atliekos iškraunamos į jų priėmimo - sandėliavimo zoną, kur laikomos atskirose sekcijose (sekcijos
analogiškos inertinių medžiagų sekcijoms). Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis vienu metu
– 1980 t (900 m3). Numatomas tokių atliekų laikymo plotas iki 300 m2. Atliekos į smulkinimo
įrenginį, stovintį perdirbimo zonoje, bus pakraunamos frontaliniu krautuvu. Atliekų smulkinimui bus
naudojamas mobilus trupintuvas, kurio našumas 25 m3/val. (55 t/val). Gauta produkcija – smulkintas
betonas ir trupintas asfaltbetonis iki išgabenimo bus laikomas atskirose sekcijose, analogiškose
inertinių medžiagų sekcijoms, kurių aukštis iki 3,5 m. Didžiausias numatomas laikyti produkcijos
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kiekis vienu metu – 2640 t (1200 m3). Numatoma produkcijos laikymui skirti 400 m2 ploto. Gauta
produkcija išgabenant iš teritorijos pasveriama metrologiškai tvarkingomis 60 t keliamosios galios
automobilinėmis svarstyklėmis.
Įmonės teritorijoje numatomos šios nepavojingų inertinių statybinių atliekų tvarkymo zonos:
nesmulkintų inertinių statybinių atliekų priėmimo - sandėliavimo zona, atliekų perdirbimo zona (t.y.
zona kur stovės ir dirbs mobilus trupintuvas), iš perdirbtų atliekų gautos produkcijos (smulkinto
betono ir trupinto asfaltbetonio) laikymo zona/aikštelė, žaliavų zona/aikštelė.
Dulkėtumo mažinimui kiekviename procese veiklos vykdytojas planuoja taikyti pasirinktinai
šias priemones: transportuojant žaliavas ir produkciją (atvežimui, išvežimui) bus naudojamos
transporto priemonės su tentais, atvežtos atliekos prieš iškrovimą pagal poreikį bus sulaistomos, tam
kad į atliekas patekusi drėgmė mažintų dulkėtumą, pakrovimo metu jei saugomos produkcijos
paviršius bus sausas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant laistymo žarną
arba kaip alternatyva išpylimo/pakrovimo vietose naudoti rūko barjerą, tokiu atveju, šalia
išpylimo/pakrovimo vietų būtų įrengiami purkštukai, kurie išpylimo metu drėkintų pačią
išpylimo/pakrovimo vietą, taip nusodinant dulkes. Taip pat sandėliuojant atliekas, esant poreikui ir
galimybėms numatoma įrengti tentines uždangas tarp saugojimo sekcijų sienų, kurias būtų galima
išskleisti sausu metu, o krovos metu ar lyjant suskleisti arba kaip alternatyva jei saugomos
produkcijos paviršius būtų sausas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant
laistymo žarną, smulkinimo metu planuojamas smulkintuvas su drėkinimu, kai kartu su
paduodamomis atliekomis ant smulkintuvo angos įrengtais purkštukais būtų išpurškiamas vanduo.
Šių priemonių panaudojimą užtikrins atsakingas direktoriaus pavestas darbuotojas, atsižvelgiant į oro
sąlygas, taip pat atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų faktinį drėgnumą ir dulkėtumą.
Numatomas produkcijos sertifikavimas. Pagamintas asfaltbetonis ir iš statybinių atliekų
apdorojimo metu pagaminta produkcija bus sertifikuojama ir atitiks visus kokybei keliamus
reikalavimus, kurie bus griežtai kontroliuojami laboratorijos. Pagamintus produktus sertifikuos
Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau - SPSC). Esant teigiamam įvertinimui, SPSC
nuspręs dėl sertifikato išdavimo. SPSC išduoduos eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą arba
gamybos kontrolės atitikties sertifikatą. Atlikęs vertinimą ir nusprendęs, kad gaminys atitinka
reikalavimus SPSC išduos Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad gauta medžiaga
yra produktas, o ne atlieka.
Vanduo bus gaunamas iš centralizuotų miesto tinklų, naudojamas tik buitinėse patalpose ir
teritorijos drėkinimui nuo dulkėtumo esant poreikiui. Po veiklos plėtros planuojama sunaudoti 71
m3/m vandens, iš šio kiekio 63 m3/m numatoma naudoti buitinėms reikmėms, 8 m3/m – statybinių
atliekų drėkinimui, siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms
gamtinėms sąlygoms. Gamybai vanduo nenaudojamas.
Gamybinės nuotekos esamos veiklos metu ir po PAV sprendinių įgyvendinimo nesusidarys.
PŪV metu susidarys buitinės bei paviršinės nuotekos. Buitinės nuotekos susidarys buitinėse patalpose
(iš tualetų, praustuvų) ir bus nuvestos į miesto nuotekų tinklus. Planuojamas buitinių nuotekų kiekis
– apie 60 m3/m. Švarios paviršinės nuotekos susidaro nuo UAB „Gilmera“ teritorijoje esančio pastato
stogo. Lietaus vandeniui surinkti nuo stogo yra įrengta lietaus nuvedimo sistema iš metalinių latakų
ir lietvamzdžių. Šios paviršinės nuotekos yra nukreipiamos į šalia esančias pievas natūraliai
infiltruotis į gruntą. Likusi esama teritorija padengta gruntu, todėl švarios nuotekos infiltruojasi į jį.
PŪV teritorija ir veikla priskiriamai galimai teršiamai teritorijai, todėl PŪV teritorija bus padengta
kieta danga, kurios bendras plotas sudarys ~8700 m2. Paviršinės nuotekos nuolydžio pagalba per
surinkimo šulinėlius pateks į surinkimo rezervuarą su naftos gaudykle, kurioje bus apvalomos ir
išleidžiamos į miesto tinklus. Bendras šių nuotekų kiekis - 5055 m3/m.
PŪV aplinkos oro tarša numatoma iš 10 stacionarių ir 1 organizuoto šaltinio: inertinių medžiagų
priėmimo ir sandėliavimo teritorijoje, inertinių medžiagų padavimo krautuvu į pirminio dozavimo
bunkelius, asfaltbetonio gamybos įrengio, kuris apima inertinių medžiagų džiovinimo, maišymo
maišyklę, gamtinių dujų degiklį, asfaltbetonio iškrovimo iš maišyklės į sunkvežimius, taip pat
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asfaltbetonio iškrovimo iš maišyklės į sunkvežimius, asfaltbetonio pakrovimo į saugojimo bokštą,
asfaltbetonio iškrovimo iš saugojimo bokšto, inertinių atliekų iškrovimo iš savivarčių ir
sandėliavimo, inertinių medžiagų pakrovimo į trupintyvą, inertinių atliekų trupinimo trupintuve,
trupintos produkcijos padavimo į sandėliavimo zoną, trupintos produkcijos sandėliavimo ir
pakrovimo į savivarčius. Asfaltbetonio gamybai naudojamų inertinių medžiagų pylimo, sandėliavimo
metu į aplinką išsiskirs kietos dalelės. Bendras numatomas išmesti į aplinkos orą teršalų kiekis –
7,089 t/m, iš jų 0,026 t/m anglies monoksido, 0,301 t/m azoto oksido, 0,003 t/m kietųjų dalelių (B),
5,082 t/m kietųjų dalelių (C), 0,002 t/m sieros dioksido, 1,475 t/m lakiųjų organinių junginių (toliau
- LOJ).
Modeliuojant aplinkos oro taršą vertinami ir mobilūs taršos šaltiniai. Kaip neorganizuotas
aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama esama ir projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė,
privažiavimai, teritorijoje manevruojantis krautuvas ir veikiantis mobilus trupintuvas. Šiuo metu į
įmonės teritoriją atvyksta iki 20 vnt. lengvųjų automobilių, į esamą sandėlį per darbo dieną atvyksta
1 sunkvežimis. Po plėtros, planuojama kad papildomai atvyks iki 10 lengvųjų automobilių ir 10
sunkvežimių per darbo dieną. Teršalų ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. PŪV
eksploatacijos metu teršalų koncentracijų ribinės vertės aplinkos ore nebus viršijamos, reikšmingas
neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas.
Vykdant asfaltbetonio gamybą, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – LOJ.
Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai į aplinką išsiskirs kvapą
skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša. Kvapo sklaidos modeliavimui
reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo metodinėmis
rekomendacijomis“. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD
View”, AERMOD matematiniu modeliu. Modeliavimas atliktas 1,6 m aukštyje nuo žemės paviršiaus
(aukštis priimtas lygus vidutiniam žmogaus nosies aukščiui). Atliktas kvapų koncentracijos
vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija aplinkos ore gali siekti 0,052 OUE/m3. 8 OUE/m3 vertė
visais atvejais nebus viršijama, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl kvapų
nenumatomas.
Triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA 4.6“ paketo programa. Modeliuojant
triukšmo sklaidą, buvo vertinama esama ir projektinė situacija. Buvo vertinami mobilūs triukšmo
šaltiniai - žaliavą atvežantys ir produkciją išvežantys sunkvežimiai, darbuotojų srautas į ir iš PŪV
teritorijos lengvaisiais automobiliais, dyzelinio krautuvo manevravimas PŪV teritorijoje ir
stacionarūs triukšmo šaltiniai - asfaltbetonio maišyklė (kurią sudaro pneumotransportas, džiovinimo
būgnas, juostinis transporteris, sijojimo įrenginys, sraigtinis transporteris, vėdinimo įrenginys),
trupintuvas, krovos darbai žaliavų, produkcijos aikštelėje. Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA
A 4.6“ programa, parodė, kad triukšmo ribinės vertės pagal HN 33:20112 esamoje ir planuojamoje
situacijoje nėra viršijamos. Prognozuojama, kad po projektinių sprendinių įgyvendinimo didžiausias
triukšmo lygis nuo stacionarių triukšmo šaltinių ir nuo mobilių triukšmo šaltinių prie artimiausios
gyvenamojo sklypo ribos, adresu Sidabrio g. 14, Alytus, nutolusios 210 m nuo PŪV, dienos metu
bus 35 dB(A), vakaro ir nakties metus veikla nebus vykdoma, todėl triukšmas nevertinamas.
Nustatyta, kad vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 nurodytas ribines vertes.
Dėl gamtinių nelaimių ekstremalūs įvykiai nenumatomi, teritorija nepatenka į potvynių, į
karstinį ar į kitą pavojingą regioną. Ekstremalios situacijos galimos dėl gaisro pavojaus ar avarijų
atveju, tačiau tokių įvykių tikimybė menka, bus dirbama nepažeidžiant darbų bei eismo saugos normų
ir reikalavimų. Saugaus darbo užtikrinimui bus laikomasi technologinio reglamento normų ir
įrengimų eksploatavimo instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011);
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Numatomos prevencinės priemonės: administracijos, darbų saugos ir kitų atsakingų darbuotojų
nuolatinė kontrolė ir priežiūra. Atsitikus nelaimei/ekstremaliai situacijai nedelsiant bus iškviestos
gelbėjimo tarnybos ir panaudotos PŪV vietoje būtinosios pirminės priešgaisrinės apsaugos priemonės
(gesintuvai, smėlis ir kt.). PŪV bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės
saugos taisyklėmis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais.
6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.
6.1.Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas didesnis poveikis aplinkai nei buvo
vertinamas atrankos dokumentuose, veikos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį
aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis, nutraukti veiklą.
6.2.Veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui, atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
6.3. PŪV pradėti vykdyti tik tuomet, kai teritorija bus padengta kieta danga, atsparia benzino ir
kitų skysčių ardančiajam poveikiui ir atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento IV skyriaus
nuostatas.
6.4. Vykdant statybinių atliekų krovos ir smulkinimo darbus į aplinkos orą bus išmetamos
kietosios dalelės. Siekiant sumažinti kietųjų dalelių patekimą į aplinkos orą, sausuoju metų laiku
privalu drėkinti statybines atliekas ir produkciją.
6.5. Atliekos gali būti laikomos, vadovaujantis AT įstatymo3 2 straipsnio 10 dalyje nustatytais
terminais.
6.6. PŪV organizatorius nustatys ūkinei veiklai taikomą sanitarinę apsaugos zoną teisės aktų
nustatyta tvarka. Bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą PŪV patenka į pramonės teritoriją - gamybos ir
statybinių medžiagų įmonių sandėlių teritoriją. Artimiausias gyvenamas namas nuo PŪV nutolęs 210
m atstumu šiaurės kryptimi. PŪV žemės sklypas iš visų pusių ribojasi su pramoninės ir komercinės
paskirties objektais.
7.2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritoriją ar artimą jai aplinką, PŪV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar
retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.
7.3. PŪV teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną.
7.4. Gamybinėms reikmės vanduo naudojamas nebus, gamybinių nuotekų nesusidarys. Vanduo
numatomas naudoti iš centralizuotų vandentiekio tinklų, planuojama sunaudoti 71 m3/m vandens (63
m3/m buities reikmėms, 8 m3/m – statybinių atliekų drėkinimui). Susidariusios buitinės nuotekos (60
m3/ metus) bus išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus. Paviršinės nuotekos, surinktos nuo galimai
teršiamos teritorijos, prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus, bus išvalomos naftos produktų
gaudytuve.
7.5. Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad ribinė vertė sieks 0,052 OUE/m3, todėl
leistina 8 OUE/m3 vertė nebus viršijama, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl
kvapų nenumatomas.
7.6. Atlikus skaičiavimus įvertinta, kad veiklos metu sukeliamas triukšmas artimiausiai
gyvenamajai aplinkoje dienos metu sieks 35 dBA ir neviršys HN 33:2011 nurodytų ribinių dydžių
(6-18 val. - 55 dBA), todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų
sveikatai nebus. Dėl PŪV triukšmas gyvenamojoje aplinkoje nepadidės.
7.7. Planuojama ūkine veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos orui. PŪV metu
planuojama išmesti 7,089 t/m teršalų. Įvertinus į aplinkos orą PŪV metu išmetamų teršalų kiekį (iš
3
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stacionarių ir mobilių taršos šaltinių) ir foninį užterštumą, tarša į aplinkos orą neviršys nustatytų
ribinių verčių (toliau – RV). Sumodeliuotos didžiausios teršalų koncentracijos pažemio sluoksnyje,
įvertinus foninį užterštumą: kietųjų dalelių KD10 (kalendorinių metų) – 25,17 µg/m3 (0,63 RV);
kietųjų dalelių KD10 (paros) – 34,17 µg/m3 (0,68 RV), KD2,5 (kalendorinių metų) – 14,91 µg/m3
(0,60 RV), anglies monoksido (8 valandų) – 0,326 mg/ m3 (<0,1 RV ), azoto oksidų (kalendorinių
metų) – 21,40 µg/m3 (0,54 RV); azoto oksidų (valandos) – 96,72 µg/m3 (0,48 RV), sieros dioksido
(valandos) – 3,326 µg/m3 (<0,1 RV), sieros dioksido (paros) – 3,268 µg/m3 (<0,1 RV); LOJ (pusės
valandos) – 0,065 mg/m3 (<0,1 RV), LOJ (paros) – 0,314 mg/m3 (0,21 RV).
7.8. PŪV vieta į jautrias aplinkos požiūriu teritorijas, paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonas ir apsaugos juostas nepateks, todėl šiems aplinkos komponentams PŪV poveikio nesukels.
Sklype esantis griovys numatomas nuo PŪV teritorijos atskirti 2,5 m aukščio ir 70 m pločio pylimu.
7.9. Prieš pradedant veiklą PŪV teritorija bus padengta kieta danga, atsparia benzino ir kitų
skysčių ardančiajam poveikiui (asfaltuota). PŪV asfaltbetonio gamyba ir atliekų tvarkymas bus
vykdomas atviroje aikštelėje, kurioje bus įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema,
todėl vykdant veiklą dirvožemio ir vandens taršos nenumatoma, nelaimingų atsitikimų rizika
minimali.
7.10. Prieš pradedant veiklą numatomas papildomas sklypo apželdimimas sklypo pakraščiuose
ir vakarinėje pusėje ant suformuoto 2,5 m aukščio pylimo.
7.11. PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse kultūros vertybių nėra. Artimiausios nuo PŪV kultūros
vertybės yra už 0,62 km, todėl įvertinus atstumą iki artimiausių kultūros vertybių, veikla įtakos
kultūros vertybėms neturės.
7.12. Šalia planuojamos veiklavietės 0,5 km spinduliu nėra mokyklų, ligoninių, miegamųjų
miesto rajonų, kitų visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingų objektų, todėl poveikio
visuomeninės paskirties objektams PŪV nesukels.
7.13. Pagal pateiktą informaciją į aikštelę priimtos atliekos bus tvarkomos laikantis atitinkamų
atliekų srautų tvarkymui keliamų reikalavimų, nustatytų AT įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse4
ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
7.14. Vadovaujantis Specialiųjų ŽNS įstatymo5 nuostatomis, PŪV turi būti nustatoma 100 m
norminio dydžio sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties
teritorijos į SAZ ribas nepatenka. Veiklos vykdytojas įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka
nustatyti ir įteisinti SAZ.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti pasiūlymai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus
departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių,
darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-09-28
raštu Nr. (1-11 14.3.5 E)2-73370 informavo, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Alytaus savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą,
atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio
aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei
galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės
aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2021-04-06 raštu Nr. SD-2901(6.17E) informavo, kad
Atrankos informacija papildyta pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2020-11-25 raštu
Nr. SD-8129(6.17E) „Dėl informacijos, reikalingos atrankos išvadai priimti, pateikimo“ teiktus
pasiūlymus. Taip pat informavo, kad Alytaus miesto savivaldybė ir UAB „Gilmera“ 2021-03-08
pasirašė naują susitarimą Nr. SRN-5-(3.9E), kuriame numatoma ir asfaltbetonio gamyba. Šalys
Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės);
5 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (toliau – Specialiųjų
ŽNS įstatymas);
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susitarė pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ 2020-03-03 investicijų sutarties Nr.
SRN-53 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „3. Sutarties dalykas – investicijos į Alytaus pramonės parko
valstybinės žemės sklypo sutvarkymą ir aptvėrimą, kietų dangų bei stacionarių įrenginių įrengimą
nepavojingų statybinių inertinių atliekų bei asfaltbetonio mišinių perdirbimo ir asfaltbetonio gamybos
veiklai vykdyti.“
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pagal kompetenciją,
nustatytą PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punkte, pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir PŪV
per nustatytą terminą nepateikė.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Alytaus - Marijampolės skyrius
pagal kompetenciją nustatytą PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkte, pasiūlymų dėl atrankos
informacijos ir PŪV per nustatytą terminą nepateikė.
Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo,
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.
8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei
priemones numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, priimama atrankos
išvada: planuojamai ūkinei veiklai, apimančiai statybinių atliekų (betono, asfaltbetonio) atvežimą,
trupinimą, sandėliavimą, išverimą ir asfaltbetonio perdirbimą ir gamybą, adresu Fortų g. 2, Alytus,
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agentūros tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2020 metai
> 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Alytaus regionas ir yra atrankos
išvados sudedamoji dalis.
9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka
Jūs turite teisę apskųsti šią atrankos išvadą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
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