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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas veikiančiai UAB „Davi“ 

medienos dirbinių įmonei, adresu Kašonys, Prienų r., Plento g. 19, 21, 23, siekiant objektui 

nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ). Gaminami vaikiški žaidimų 

nameliai ir sodo nameliai (įrankinės), smėlio dėžės, taip pat surenkami garažai, konteinerinės, 

malkinės. Gamybai naudojama džiovinta obliuota spygliuočių medieną. Mediena perkama iš 

tiekėjų džiovinta ir obliuota. Tai pat naudojama OSB plokštės, furnitūra (varžtai, tvirtinimo 

elementai, laikikliai, rankenėlės ir pan.), poliesterio stiklas (apet stiklas), ruberoidas. Šiuo metu 

sunaudojama apie 4850 m3  medienos per metus, planuojama, kad ateityje šis kiekis gali 

padvigubėti. 

Veikla vykdoma anksčiau buvusios kiaulių fermos pastatuose, sugriuvę pastatai 

atnaujinami/atstatomi, tvarkomi vidiniai kiemai (dalis teritorijomis jau šiuo metu padengta 

trinkelėmis). 

Vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą „Gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zonų dydis“ punktais 16. Medienos pjaustymas ir obliavimas, kai gamybos 

pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą; 19. Kitų statybinių dailidžių ir stalių 

dirbinių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą ir 20. Kuro 

granulių iš presuotos medienos ar pakaitalų, aglomeruotos kamštienos gamyba, dirbinių gamyba 

iš natūralios ar aglomeruotos kamštienos 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. Objektui SAZ ribos tikslinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

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

2002, Nr. 56-2225; aktuali redakcija 2020-05-01 - 2020-12-31) 24 straipsnio 3 punktu: „Atlikus 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį 

visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti 

sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose“. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

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

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

vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo sklaidos, oro taršos, modeliavimai. Vadovautasi 

teisės aktais ir rekomendacijomis. 

Planuojama ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2017-11-01) 1 ar 2 priedų sąrašą, 

todėl veiklai neatliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Davi“ 

Adresas – Plento g. 23, Kašonys, LT-59339 Prienų r. 

Tel.:   +370 31944431 

Faks.  - 

El. p. info@timbela.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

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

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552. 

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

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

3.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

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

veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 

Pavadinimas: Medienos dirbinių įmonė, adresu Kašonys, Prienų r., Plento g. 19, 21, 

23. 

Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 

2 red.1) – sekcija C „Apdirbamoji gamyba“: skyrius 16 „Medienos bei medienos ir kamštienos 

gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“: 

• grupė 16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas; 

• grupė 16.2 „Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba“, klasė 16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių 

gamyba ir klasė 16.29 „Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“. 

 
1 Patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ 
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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 situacija 

UAB „Davi“ šiuo metu vykdo medienos dirbinių gamybą. Gaminami vaikiški žaidimų 

nameliai ir sodo nameliai (įrankinės), smėlio dėžės, taip pat surenkami garažai, konteinerinės, 

malkinės.  

Gamybai naudojama džiovinta obliuota spygliuočių medieną. Mediena perkama iš 

tiekėjų džiovinta ir obliuota. Tai pat naudojama OSB plokštės, furnitūra (varžtai, tvirtinimo 

elementai, laikikliai, rankenėlės ir pan.), poliesterio stiklas (apet stiklas), ruberoidas. Žaliavos 

atvežamos sunkvežimiais, iškraunamos krautuvais ir sandėliuojamos tam skirtuose sandėliuose 

įmonės teritorijoje (situacijos plane pažymėta Nr. 4,7,8). 

1 Lentelė. Esamos produkcijos, žaliavos kiekiai 

Žaliava, medžiaga (pavadinimas) Esamas kiekis/metus (vnt, 

t, m2, m3) 

Gaminama produkcija 

Mediena 4850 m3 Vaikiški žaidimų nameliai ir 

sodo nameliai (įrankinės), 

smėlio dėžės, taip pat surenkami 

garažai, konteinerinės, malkinės 

– 23000 vnt. 

OSB plokštė 407 m3 

Klijai D4 Holzleim  200 kg 

Klijai D3 Holzleim 200kg 

Roberoidas 105890 m2 

Furnitūra 8876 tūkst.vnt 

Plėvelė 30239 kg 

Apet stiklas 7338 m2 

PP juosta 192500 m 

Kartonas 3500 m2 

 

Žaliava iš sandėlių elektrokrautuvais atvežama į gamybos cechą (situacijos plane 

pažymėta Nr. 6, 5). Medienos žaliava skersuojama reikiamais ilgiais, ruošiniuose atliekamos 

kitos reikalingos operacijos: frezavimas, gręžimas, obliavimas. Visos operacijos atliekamos 

naudojant cechuose įrengtas tam skirtas stakles. Esant poreikiui detalės klijuojamos. Įmonėje 

naudojami tik vandens pagrindu pagaminti klijai. Įmonėje dažymas nevykdomas, visa gaminama 

produkcija natūralaus medžio.  

Pagamintos detalės komplektuojamos pagal gaminio rūšį, pakuojamos naudojant 

plėvelę arba į kartonines dėžes (situacijos plane pažymėta Nr. 5). Supakuota produkcija 

krautuvais išvežama į gatavos produkcijos sandėlį (situacijos plane pažymėta Nr. 1), arba per 

esamus pakeliamus vartus (pastatas situacijos plane pažymėtas Nr. 2) pakraunama tiesiai į 

sunkvežimius ir išvežama. 
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Medienos apdirbimo cechuose įrengtos įvairios medžio apdirbimo staklės. Darbo metu 

susidariusios drožlės ir pjuvenos pneumotransportu tiekiamos į naujai įrengtą rankovinį filtrą 

„Nederman“.  Surinktos rankoviniame filtre pjuvenos pertransportuojamos į uždarą cikloną 

HEKS 800 ir surenkamos bunkeryje. Dalinai išvalytas oras iš ciklono grąžinamas į filtrą. Filtre 

išvalytas oras iš rankovinio filtro per 2 ortakius šalto periodo metu grąžinamas į patalpas, šiltuoju 

metu - vidutiniškai apie 8 mėnesius išmetamas į aplinką.  

Įmonėje įrengta kieto kuro katilinė (situacijos plane pažymėta Nr. 3), esamas katilas 

630kW galios. Katile deginamos gamybos metu susidariusios pjuvenos, kurios į katilinę 

tiekiamos uždara sistema iš pjuvenų surinkimo bunkerio.  

Šiuo metu įmonėje dirba 75 darbuotojai, dirbama dviem pamainomis 6.30-23.30 

valandomis. Įmonės administracijos, taip pagamintos produkcijos pakrovimo išgabenimo laikas 

8.00-16.00 valandomis. Administracinės patalpos, darbuotojų persirengimo ir poilsio patalpos 

įrengtos administraciniame pastate (situacijos plane pažymėta Nr. 2). 

 

1 pav. Gaminama produkcija (įvairūs gaminiai iš medienos) 

 

Planuojama 

Planuojama rekonstruoti teritorijoje esantį pastatą ir jame įrengti gamybos cechą 

(situacijos plane pažymėta Nr. 9). Įmonės naudojamos žaliavos ir gaminama produkcija išliks 

nepakitusi. Į planuojamą gamybos pastatą bus perkelta surenkamų garažų, malkinių, 

konteinerinių gamyba, kas leis padidinti pagaminamos produkcijos kiekį. Produkcijos laikymui 

bus pritaikytas esamas sandėlis (situacijos plane pažymėta Nr. 10), taip pat anksčiau jau 

suprojektuotas sandėlis (situacijos plane pažymėta Nr. 11).  

2 Lentelė. Planuojami produkcijos, žaliavos kiekiai 

Žaliava, medžiaga (pavadinimas) Planuojamas kiekis/metus (vnt, t, m2, 

m3) 

Gaminama produkcija 

Mediena 10063 m3 Vaikiški žaidimų 

nameliai ir sodo nameliai 

(įrankinės), smėlio dėžės, 

taip pat surenkami 

garažai, konteinerinės, 

malkinės – 33100vnt 

OSB plokštė 120480 m2 

Klijai D4 Holzleim  200 kg 

Klijai D3 Holzleim 200kg 
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Žaliava, medžiaga (pavadinimas) Planuojamas kiekis/metus (vnt, t, m2, 

m3) 

Gaminama produkcija 

Roberoidas 127068 m2 

Furnitūra 10651 tūkst.vnt 

Plėvelė 36286 kg 

Apet stiklas 8805 m2 

PP juosta 23100 m 

Kartonas 4200 m2 

 

Gamybai kaip iki šiol bus naudojama džiovinta obliuota spygliuočių mediena. Mediena 

perkama iš tiekėjų džiovinta ir obliuota, džiovinimas vietoje nenumatomas. Tai pat bus 

naudojama OSB plokštės, furnitūra (varžtai, tvirtinimo elementai, laikikliai, rankenėlės ir pan.), 

poliesterio stiklas (apet stiklas), ruberoidas. Žaliavos kaip iki šiol atvežamos sunkvežimiais, 

iškraunamos krautuvais ir sandėliuojamos tam skirtuose sandėliuose įmonės teritorijoje 

(situacijos plane pažymėta Nr. 4,7,8). 

Žaliava iš sandėlių elektrokrautuvais bus atvežama į esamus ir planuojamą gamybos cechą. 

Naujame ceche medienos žaliava bus skersuojama reikiamais ilgiais, sukalami atitinkamo dydžio 

skydai, skydai supakuojami. Įmonėje dažymas kaip iki šiol nebus vykdomas, visa gaminama 

produkcija natūralaus medžio.  

Projektuojamame ceche darbo metu susidariusios drožlės ir pjuvenos pneumotransportu 

bus tiekiamos į šiuo metu įrengtą rankovinį filtrą, tam bus įrengtas papildomas šiam cechui 

skirtas pjuvenų nutraukimo ortakis, nauja sistema neplanuojama.  Visos rankoviniame filtre 

surinktos pjuvenos kaip iki šiol bus pertransportuojamos į uždarą cikloną HEKS 800 ir 

surenkamos surinkimo bunkeryje. Dalinai išvalytas oras iš ciklono grąžinamas į filtrą. Filtre 

išvalytas oras iš rankovinio filtro šalto periodo metu bus grąžinamas į patalpas, šiltuoju metu - 

vidutiniškai apie 8 mėnesius išmetamas į aplinką. Projektuojamo cecho šiaurinėje dalyje 

numatoma įrengti elektrokrautuvų akumuliatoriams krauti skirtą patalpą. 

Planuojama, kad įvykdžius plėtrą įmonėje dirbs iki 90 darbuotojų, bus dirbama dviem 

pamainomis 6.30-23.30 valandomis. Įmonės administracijos, taip pagamintos produkcijos 

pakrovimo išgabenimo laikas išliks 8.00-16.00 valandomis. 
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2 pav. PŪV schema 

 

  

3 pav. Įmonės pastatai (fotografuota 2020-01-12) 
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4 pav. Teritorija (anksčiau buvusios kiaulių fermos) šiuo metu tvarkoma, pastatai 

atnaujinami/atstatomi, tvarkomi vidiniai kiemai (dalis teritorijomis jau padengta trinkelėmis 

(fotografuota 2020-01-12) 

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

įrenginių išdėstymo planas 

Naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 

išdėstymo planas yra detaliau pateikti ir aprašyti ankstesniame 3.2 skyriuje. 

 

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

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

SAZ nustatomas objekto naudojimo etape – jau vykdomai medienos dirbinių gamybai ir 

su ja susijusiai plėtrai. 

Ūkinė veikla neterminuota. 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 sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymo etape.  

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. 
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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: Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Jiezno 

seniūnija, Kašonys, Plento g. 19, 21, 23. 

Planuojama veikla pagal Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius2, patenka į 

žemės ūkio teritorijas. Veikla vykdoma buvusios kiaulių fermos pastatuose. 

Veiklos vieta nereikšminga ekonominiu požiūriu: aplinkui nėra įsikūrę didesnių įmonių ar 

aktyvesnės ūkinės veiklos. 

Artimiausi gyvenamieji namai Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių kaime Žvejų g. 25, 

Žvejų g. 27, Žvejų g. 29, Žvejų g. 31, nutolę apie ~410 m ir didesniu  atstumu.  

Saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra. Nemuno kilpų regioninis 

parkas nutolęs apie 1,4 km, parke esančios artimiausios „Natura 2000“ teritorijos Nemuno kilpos 

(LTPRI0010) nutolusios apie km 3,4 km. 

Iki kultūros paveldo objektų – Valiūniškių senosios kapinės (kodas 3784) ir Dukurnonių 

piliakalnis su gyvenviete (kodas 22581) ir jo apsaugos zonos yra daugiau kaip 2,3 km. 

Nuo PŪV ribos iki Kašonių ežero 100 m. 

Nuo PŪV ribos iki Kašonių kaimo (kaimas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, prie 

kelio  129  Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, 5 km į šiaurę nuo Jiezno) yra 390-490 m 

atstumas. Kaime gyvena 239  gyventojai (2011 m. surašymo duomenimis). 

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

gretimų objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. Specialiosios sklypų sąlygos pateiktos 

kitame ataskaitos skyriuje žemiau. 

PŪV gretimybės pateiktos kituose ataskaitos skyriuose esančiuose paveiksluose. 

 

 
2  Patvirtintas 2012-02-29 sprendimo Nr. T3-65 
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5 pav. PŪV vieta:  Prienų rajono savivaldybė, Jiezno seniūnija, Kašonys. 

 

6 pav. Atstumas 500 m spinduliu nuo PŪV centro (maps.lt) ištrauka 
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo 

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

sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija); 

 

7 pav. PŪV sudaro trys sklypai. Regia.lt ištrauka 

 

4,1883 ha PŪV teritoriją sudaro trys sklypai: 

• Sklypas plento g. 19, plotas 0,801 ha (unikalus numeris 6920-0004-0045) kurio 

paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Užstatyta teritorija sudaro 0,615 ha. Sklypas, nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai, statiniai priklauso UAB „Davi“. 

• Sklypas Plento g. 21, plotas 1,67 ha (unikalus numeris 6920-0004-0046) kurio 

paskirtis – Kita, naudojimo būdas – nenurodytas. Užstatyta teritorija sudaro 1,58 

ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Davi“. 

• Sklypas Plento g. 23, plotas 1,7173 ha (unikalus numeris 6920-0004-0047) kurio 

paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Užstatyta teritorija sudaro 1,6203 ha. Nuosavybės teise priklauso Lietuvos 

Respublikai. Sklypą nuomoja UAB „Davi“. 

Taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pateikiamos lentelėje 

3 Lentelė. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Nr. Sklypas Taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

1. Sklypas plento g. 19, plotas 

0,8010 ha (unikalus 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). 

Plotas: 0.801 ha 
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numeris 6920-0004-0045) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 0.061 ha. 

2. Sklypas Plento g. 21, plotas 

1,67 ha (unikalus numeris 

6920-0004-0046) 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas nenurodytas. 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas 

nenurodytas. 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Plotas nenurodytas. 

3. Sklypas Plento g. 23, plotas 

1,7173 ha (unikalus 

numeris 6920-0004-0047) 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas 0,262 ha. 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis. Plotas 0,045 ha. 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas 

0,1035 ha. 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (IV skyrius, 

antrasis skirsnis). Plotas 0,467 ha. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)/ 

Plotas 0,161 ha. 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas  0,102 ha. 

 

RC išrašai pateikiami prieduose. 

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. 

Planuojamoje ūkinėje veikloje vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms ir tualete. 

Buitinėms reikmėms sunaudojama ~240 m3/metus vandens. Vanduo buitinėms reikmėms 

tiekiamas iš gręžinio. Po plėtros kiekis nepasikeis, nebent bus nuspręsta priimti daugiau 

darbuotojų, tuomet atitinkamai neženkliai padidės. 

Nuotekų surinkimas, tvarkymas.  

Gamybinės nuotekos nesusidaro - technologiniams procesams vanduo nenaudojamas nei 

šiuo metu, nebus poreikio ir po plėtros. 

Darbuotojai asmens higienos reikmėms naudojasi įrengtu tualetu. Buitinės nuotekos 

nesurenkamos į miesto buitinių nuotekų centralizuotus tinklus. Įmonėje įrengtas vietinis valymo 

įrenginys „TRAIDENIS“. Iš jo, išvalytas vanduo patenka į gaisro gesinimui skirtą vandens 

telkinį. Susidaro apie 230,0 m3/metus buitinių nuotekų. 

Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007 

m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 reikalavimus teritorija nėra priskiriama prie galimai 

teršiamų teritorijų, todėl paviršinės nuotekos nevalomos. 
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Šilumos energijos tiekimas. 

Apšvietimui, apšildymui bei elektros įrankiams bus sunaudojama apie 20 000 kw/h 

elektros energijos per metus.    

Patalpų apšildymui įrengta kieto kuro (biokuro) katilinė (medienos džiovinimas 

nevykdomas). Joje sumontuotas vandens šildymo katilas „Laka PS“. Katilo nominali šiluminė 

galia - 630 kW. Kuras – pjuvenos. Dūmų valymui nuo kietųjų dalelių įrengtas baterinis ciklonas. 

Katilinė pilnai patenkina įmonės šilumos poreikį. Padidėjus šildomų patalpų plotui, 

padidės metinis sudeginamo kuro kiekis iki 300 tonų/metus. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. 

Susisiekimas su įmone yra geras, asfaltuotas: į įmonę patenkama nuo krašto kelio 129  

Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, atstumas iki Jiezno važiuojant šiuo keliu yra apie 5 km. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas.  

Kaip iki šiol, po ūkio plėtros visos ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus 

tvarkomos pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06), 

perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms įmonėms, kurios yra 

registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. Įmonė sudariusi sutartis su šiais atliekų 

tvarkytojais UAB „EKONOVUS“, UAB „ŽALVARIS“ ir UAB „EKOBAZĖ“. Pavojingas 

atliekas laiko tam skirtame sandėliuke, konteineryje. Buitinės atliekos laikomos – tam skirtuose 

konteineriuose iki ištuštinimo. Plėvelės ir kartonas saugoma didmaišiuose lauke. Medinės 

pakuotės laikomos lauke. 

Įmonėje susidaro šios atliekos: (15 01 01) popieriaus ir kartono pakuotės 3,97 t, (15 01 

03) medinės pakuotės 4,58 t, (20 01 35 06*) smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš 

išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) 0,001 t, (20 01 36 05) smulki įranga (nė vienas iš išorinių 

išmatavimų neviršija 50 cm) 0,01 t, (20 03 01) mišrios komunalinės atliekos 3,553 t, (20 01 21 

01*) dienos šviesos lempos 0,001 t, (16 02 15*) pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos 0,001 t, (20 01 01) popierius ir kartonas 0,1 t, (10 01 03) lakieji durpių 

ir neapdorotos medienos pelenai 0,22 t, (15 01 02 02) kitos plastikinės pakuotės 6,42 t, (15 01 

10*) pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 

0,024 t, (16 01 03) naudotos padangos 0,039 t. 

Po plėtros kai atliekų kiekis gali padidėti iki 20 proc. 

Šiuo metu susidarančios atliekos, jų kodai ir kiekiai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 
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4 Lentelė. Atliekos pagal atliekų susidarymo apskaitą (GPAIS) 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Pavojinga 

atlieka 

Likutis 

pradžioje, t 

Susidaręs 

kiekis, t 

Perduota 

atliekų 

tvarkytojui, t 

Perduota ne 

atliekų 

tvarkytojui, t 

Perduota iš 

viso, t 
Nurašyta, t 

Likutis 

pabaigoje, t 

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės Ne 0.000000 3.970000 3.970000 0.000000 3.970000 0.000000 0.000000 

15 01 03 medinės pakuotės Ne 0.000000 4.580000 4.580000 0.000000 4.580000 0.000000 0.000000 

20 01 35 

06* 

smulki IT ir telekomunikacijų 

įranga (nė vienas iš išorinių 

išmatavimų neviršija 50 cm) 

Taip 0.000000 0.001000 0.001000 0.000000 0.001000 0.000000 0.000000 

20 01 36 

05 

smulki įranga (nė vienas iš 

išorinių išmatavimų neviršija 

50 cm) 

Ne 0.000000 0.010000 0.010000 0.000000 0.010000 0.000000 0.000000 

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos Ne 0.000000 3.553000 3.553000 0.000000 3.553000 0.000000 0.000000 

20 01 21 

01* 
dienos šviesos lempos Taip 0.000000 0.001000 0.001000 0.000000 0.001000 0.000000 0.000000 

16 02 15* 

pavojingos sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos 

Taip 0.000000 0.001000 0.001000 0.000000 0.001000 0.000000 0.000000 

20 01 01 popierius ir kartonas Ne 0.000000 0.100000 0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 0.000000 

10 01 03 
lakieji durpių ir neapdorotos 

medienos pelenai 
Ne 0.060000 0.160000 0.000000 0.220000 0.220000 0.000000 0.000000 

15 01 02 

02 
kitos plastikinės pakuotės Ne 0.000000 6.420000 6.420000 0.000000 6.420000 0.000000 0.000000 

15 01 10* 

pakuotės, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų likučių 

arba kurios yra jomis užterštos 

Taip 0.000000 0.024000 0.024000 0.000000 0.024000 0.000000 0.000000 

15 02 02* 

absorbentai, filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, užteršti 

pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 

Taip 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

16 01 03 naudotos padangos Ne 0.000000 0.039000 0.039000 0.000000 0.039000 0.000000 0.000000 
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Naujų galimų statybų metu gali susidaryti šios atliekos: betono atliekos (kodas 17 01 

01), mišrios statybinės atliekos (17 09 04), medis (17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), 

plastiko pakuotė (15 01 02), popieriaus pakuotė (15 01 01), medienos pakuotė (15 01 03) bei 

kitos panašios atliekos. Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, 

vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse nustatyta tvarka. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, 

statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad 

statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie 

neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. Atliekos tvarkomos pagal galiojančias „Statybinių 

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

transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. 

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

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

visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, 

nurodytus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 

straipsnio 1 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus 

objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki 

kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

 

Artimiausi gyvenamieji namai. Artimiausi gyvenamieji namai Kašonių kaime Žvejų g. 

25, Žvejų g. 27, Žvejų g. 29, Žvejų g. 31 (Prienų r. sav., Jiezno sen.), nutolę apie ~410 m ir 

didesniu  atstumu. Visi pastatai yra mažaaukščiai. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Prienų r. Jiezno gimnazija (Prienų r. sav., Jieznas, 

Vytauto g. 42) nuo UAB „Davi“ teritorijos nutolusi apie 5,4 km atstumu; Prienų r. Jiezno 

muzikos mokykla (Prienų r. sav., Jieznas, Mokyklos g. 11) nuo planuojamos ūkinės veiklos 

sklypo nutolusi apie 5,2 km atstumu. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos 

priežiūros centras (Prienų r. sav., Jieznas, Vilniaus g. 5) ir UAB „Pagalba ligoniui“ (Prienų r. 

sav., Jieznas, Vytauto g. 25) nuo UAB „Davi“ teritorijos nutolę apie 5,5 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras (Prienų r. 

sav., Jieznas, J. Basanavičiaus g. 20) nuo UAB „Davi“ planuojamos ūkinės veiklos vietos 

nutolęs apie 5,6 km atstumu; Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Kašonių 

biblioteka (Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k., Dvaro g. 6) nuo teritorijos, kurioje planuojama 

ūkinė veikla, nutolusi apie 770 m atstumu. 

Artimiausias sporto paskirties pastatas – sporto klubas „Jieznas“ (Prienų r. sav., Jieznas, 

Taikos g 13) – nuo UAB „Davi“| planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 5,5 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono 

Krikštytojo bažnyčia (Prienų r. sav., Jieznas, Vilniaus g. 2) – nuo sklypo, kuriame planuojama 

UAB „Davi“ ūkinė veikla, nutolusi kiek daugiau kaip 5,5 km atstumu. 

Artimiausi viešbučių bei poilsio paskirties pastatai išsidėstę už Jiezno seniūnijos 

teritorijos ribų. 
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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 

UAB „Davi“ šiuo metu vykdo medienos dirbinių gamybą. Gaminami vaikiški žaidimų 

nameliai ir sodo nameliai (įrankinės), smėlio dėžės, taip pat surenkami garažai, konteinerinės, 

malkinės. 

 

Esama situacija 

Šiuo metu įmonei yra išduotas taršos leidimas Nr.TL-A.5-5/2014. Įmonės vykdoma ūkinė 

veikla atitinka leidime nustatytas sąlygas, aplinkos oro tarša nepasikeitusi.  

Įmonei 2017 m. atlikta ir suderinta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos ataskaita. Inventorizacijos ataskaitoje įvertinti duomenys technologiniai 

duomenys, įmonėje esantys aplinkos oro taršos šaltinių kiekis, jų vietos nepasikeitusios. 

Patalpų apšildymui įrengta kieto kuro (biokuro) katilinė (medienos džiovinimas 

nevykdomas). Joje sumontuotas vandens šildymo katilas „Laka PS“. Katilo nominali šiluminė 

galia - 630 kW. Kuras – pjuvenos. Dūmų valymui nuo kietųjų dalelių įrengtas baterinis ciklonas. 

Per katilinės kaminą (taršos šaltinis Nr.001) į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės, anglies 

monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas.  

Medienos apdirbimo baruose įrengtos įvairios medžio apdirbimo staklės. Darbo metu 

susidariusios drožlės ir pjuvenos pneumotransportu tiekiamos į naujai įrengtą rankovinį filtrą 

„Nederman“.  Surinktos rankoviniame filtre pjuvenos pertransportuojamos į uždarą cikloną 

HEKS 800 ir surenkamos bunkeryje. Dalinai išvalytas oras iš ciklono grąžinamas į filtrą. 

Išvalytas oras iš rankovinio filtro per 2 ortakius šalto periodo metu grąžinamas į patalpas, 
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šiltuoju metu - vidutiniškai apie 8 mėnesius išmetamas į aplinką. Per taršos šaltinius Nr.003 ir 

Nr.004 į aplinką išmetamos kietosios dalelės. 

Gamybos metu susidaro pjuvenos. Esant pjuvenų pertekliui šiltuoju metų laiku, dalis jų 

gali būti parduodama. Ataskaitiniais metais medienos atliekų neparduota, neorganizuoto taršos 

šaltinio Nr. 601 tarša lygi nuliui.  

Klijuotų gaminių gamybai 2016 metais sunaudota 300 kg klijų ADHESIVE 3344 ir 

ADHESIVE 3353. Naudoti klijai  savo sudėtyje neturi lakiųjų organinių junginių (įmonė 

naudojami klijai pagaminti vandens pagrindu).  Taršos šaltinio Nr. 602 tarša lygi nuliui.  

Medienos rąstų pjovimas įmonėje nevykdomas, gateriai nėra eksploatuojami.  
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5 Lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (leidimo, inventorizacijos duomenys) 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje 

teršalų išmetimo  

trukmė, 

val./m. 

 

 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

(X ; Y) 

aukštis, 

m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

°C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Biokuro katilas „LAKA PS“  001 X – 511978; Y– 6057046 16,0 Ø 0,52 11,59 153 0,411 6588 

Medienos apdirbimas. Rankovinis 

filtras „Nederman“  

003 X – 511988; Y – 6057037 3,1 0,80  0,80 2,71 12,5 2,483 1176 

004 X – 511990; Y – 6057037 3,1 0,80  0,80 2,71 12,5 2,483 1176 

Pjuvenų iškrovimas iš bunkerio 601 X – 511984; Y – 6057045 5,0 Ø 0,50 3,0 0 - - 

Medienos klijavimas 602 X – 512002; Y – 6057103 10,0 Ø 0,50 3,0 0 - - 

6 Lentelė. Tarša į aplinkos orą (leidimo, inventorizacijos duomenys) 

Veiklos  

rūšies  

kodas 

Cecho ar kt. 

pavadinimas 

arba  Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis,  Metinė, 

t/metus 
vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

030103 Katilinė. 
Biokuro katilas  

„LAKA PS“ 
001 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 290,2 800,0 0,050 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 1594,2 2272,5 1,016 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 51,3 750 0,162 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 0 2000,0 0,020 

1202 

Medienos apdirbimas.  
Rankovinis filtras 

„Nederman“ 

003 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00394 0,00440 0,017 

004 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00394 0,00440 0,017 

Pjuvenų iškrovimas iš 

bunkerio 

Pjuvenų pakrovimas į 

transportą 
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s - - - 

060405 Medienos klijavimas Klijavimo staklės 602 - - - - - - 

 Iš  viso įrenginiui: 1,282 
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Planuojama 

Įmonės gamybos apimčių didinimui, planuojama esamo pastato rekonstrukcija kuriame bus 

įrengtas gamybos cechas. Į planuojamą gamybos pastatą bus perkelta surenkamų garažų, 

malkinių, konteinerinių gamyba, kas leis padidinti pagaminamos produkcijos kiekį. Taip pat 

numatoma: 

Projektuojamame ceche darbo metu susidariusios drožlės ir pjuvenos pneumotransportu 

bus tiekiamos į šiuo metu įrengtą rankovinį filtrą, tam bus įrengtas papildomas šiam cechui 

skirtas pjuvenų nutraukimo ortakis, nauja sistema neplanuojama. Sistemos momentinė aplinkos 

oro tarša išliks nepakitusi, padidėjus metiniam darbo laikui padidės metinė aplinkos oro tarša; 

Katilinė pilnai patenkina įmonės šilumos poreikį, technologinių pakeitimų nenumatoma, 

momentinė tarša išliks nepakitusi. Padidėjus šildomų patalpų plotui, padidės metinis sudeginamo 

kuro kiekis, padidės metinė aplinkos oro tarša; 

Išaugus gamybos apimtims, esant pjuvenų pertekliui šiltuoju metų laiku, dalis jų gali būti 

parduodama. Numatoma, kad bus parduota iki 60t pjuvenų, taršos šaltinis Nr.601 bus 

eksploatuojamas. 

 Klijuotų gaminių gamybai bus naudojami klijai D4 Holzeim ir D3 Holzeim. Numatomi 

naudoti klijai  savo sudėtyje neturi lakiųjų organinių junginių (žr. saugos duomenų lapus), 

įmonėje kaip iki šiol bus naudojami tik vandens pagrindu pagaminti klijai.  Taršos šaltinio Nr. 

602 tarša kaip iki šiol bus lygi nuliui.  

 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas po plėtros 

 

Katilinės kaminas. Esamas taršos šaltinis Nr. 001 

Katilinėje įrengtas katilas nebus keičiamas, momentinė aplinkos oro tarša išliks kaip 

nustatyta taršos leidime. Maksimali galima momentinė aplinkos oro tarša katilui nustatoma pagal 

„LAND 43-2013“ iki 1MW nominalios šiluminės galios įrenginiams nustatytas ribines vertes: 

CNOx-750mg/Nm3; CKD-800mg/Nm3, CSO2-2000mg/Nm3, CO - nenormuojama. Aplinkos oro 

taršos inventorizacijos metu, išmatuota maksimali tarša CO – 2272,5mg/Nm3. 

Padidėjus šildomų patalpų plotui, padidės metinis sudeginamo kuro kiekis, padidės metinė 

aplinkos oro tarša. Metinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal numatomą metinį kuro 

sunaudojimą Bmet. - 300t/metus, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 

apskaitos metodiką EMEP/CORINAIR, skyriaus 1.A.4 „Energy industries“ dalimi „Small 

combustion“ Tier 1 skaičiavimo algoritmą (2019 redakcija), įvertinant metinį sudeginamo kuro 

kiekį. Metodika nurodo, kad deginant biokurą skaičiavimuose naudojami emisijų faktoriai 

(lentelė 3-10): EFCO emisijos faktorius – 570g/GJ, EFNOx emisijos faktorius – 91g/GJ, EFKietųjų 

dalelių emisijos faktorius – 170 g/GJ; EFSO2 emisijos faktorius – 11g/GJ. 

Skaičiuota pagal formulę: 

Mteršalo = AR * EFteršalo * (1-n) * 10-6 t/m 

čia: EFteršalo– emisijos faktorius; 

n- teršalo išvalymo laipsnis (kietų dalelių išvalymo laipsnis ciklone – 0,814); 

AR – momentinis išsiskiriančios energijos kiekis, apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

ARmetinis = B* Qž = 300 * 6,696 = 2008,8 GJ/metus; 

čia: B- kuro išeiga, 300t/m; 

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma  6,696GJ/kg; 
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MCO = AR * EFCO = 2008,8  * 570 * 10-6 = 1,145 t/metus; 

MNOx = AR * EFNOx = 2008,8  * 91 * 10-6 = 0,183 t/metus; 

MKD = AR * EFKD  = 2008,8   * 170 * (1-0,814) * 10-6 = 0,064 t/metus; 

MSO2 = AR * EFSO2 = 2008,8  * 11 * 10-6 = 0,022 t/metus; 

 

Pjūvenų nutraukimas. Esamas taršos šaltiniai Nr. 003, 004 

Projektuojamame ceche darbo metu susidariusios drožlės ir pjuvenos pneumotransportu 

bus tiekiamos į šiuo metu įrengtą rankovinį filtrą, tam bus įrengtas papildomas šiam cechui 

skirtas pjuvenų nutraukimo ortakis, nauja sistema neplanuojama. Sistemos momentinė aplinkos 

oro tarša išliks nepakitusi kaip nustatyta aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitoje, 

padidėjus metiniam darbo laikui padidės metinė aplinkos oro tarša. 

Numatomas cecho darbo laikas dviem pamainomis, taršos šaltinio darbo laikas 16val/d.d., 

metinis darbo laikas 2688val/metus. 

Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal inventorizacijoje pateikiamus duomenis 

apskaičiuojama pagal formulę: 

MKD = Cvid. * t * 10-6, t/metus 

čia: Cvid – vidutinė momentinė tarša g/s, pagal inventorizacijos duomenis 0,00394g/s; 

t – numatomas darbo laikas, 2688val/metus; 

 

MKD 003 = 0,00394 * (2688*3600) * 10-6= 0,038t/metus; 

MKD 004 = 0,00394 * (2688*3600) * 10-6= 0,038t/metus; 

 

Medienos klijavimas. Esamas taršos šaltinis Nr. 601 

Klijuotų gaminių gamybai bus naudojami klijai D4 Holzeim ir D3 Holzeim. Numatomi 

naudoti klijai  savo sudėtyje neturi lakiųjų organinių junginių (žr. saugos duomenų lapus), 

įmonėje kaip iki šiol bus naudojami tik vandens pagrindu pagaminti klijai.  Taršos šaltinio Nr. 

602 tarša kaip iki šiol bus lygi nuliui. 

 

Pjūvenų pakrovimas į sunkvežimį. Esamas taršos šaltinis Nr. 602 

Išaugus gamybos apimtims, esant pjuvenų pertekliui šiltuoju metų laiku, dalis jų gali būti 

parduodama. Numatoma, kad bus parduota iki 60t/metus pjuvenų. 

Teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal numatomą krauti pjuvenų kiekį Bmet. - 

60t/metus, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką 

EMEP/CORINAIR, skyriaus 2.1 „Wood processing“ skaičiavimo algoritmą (2019 redakcija). 

Metodika nurodo, kad skaičiavimuose naudojami emisijų faktoriai (lentelė 3-1): EFKD emisijos 

faktorius – 1kg/t. 

Skaičiuota pagal formulę: 

Mteršalo = AR * EFteršalo * 10-6 , t/m; 

čia: EFteršalo– emisijos faktorius, 1kg/t; 

AR – kraunamų pjuvenų kiekis, 60t/m; 

MKD metinis = 60 * 1,0 * 10-3 =0,060 t/m; 

 

Pjūvenos į sunkvežimio priekabą kraunamos vidutiniu 10t/val greičiu, metinis šaltinio 

darbo laikas 6val. 

MKD momentinis = (0,06 * 10-6) / 6 * 3600 = 2,778g/s; 
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Krautuvų traukos baterijų pakrovimas. Naujas taršos šaltinis Nr. 005 

Į aplinkos orą išsiskiriančio sieros rūgšties kiekio skaičiavimas atliekamas pagal metodiką 

„Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-

pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (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 dalies 2 skyriaus 

„Automobiliai, geležinkelio ir aviacijos transportas“ 2.1.6 poskyrį. Skaičiuojama pagal formules: 

qH2SO4 = 0,42 x 10-6 m x V, g/s; 

Kur: qH2SO4 – išsiskiriančios sieros rūgšties kiekis, g/s; 

m – sieros rūgšties kiekis, mg/dm3; dengtiems akumuliatoriams – 0,18 mg/dm3; 

V – vandenilio tūris, išsiskiriantis krovimo metu, dm3/h 

 

V = 0,425 x ikrovimo x n, dm3/h 

Kur: ikrovimo – krovimo srovė, A; 

n – celių skaičius kraunamame akumuliatoriuje ar baterijoje; 

 

ikrovimo  = a x C10, A 

Kur: a – koeficientas, pagal metodikos 2.4 lentelę priimamas 0,1; 

C10 – akumuliatoriaus nominali talpa, Ah; 

 

Akumuliatorių įkrovimo poste vienu metu bus galima įkrauti maksimaliai 6 traukos 

baterijas (sudarytas iš rūgštinių akumuliatorių). Skaičiavimui priimame maksimalų variantą, kad 

visi akumuliatoriai yra kraunami vienu metu ir yra vienodo tipo (rūgštiniai). Skaičiavimui 

priimtas variantas: baterijos talpumas C10 - 600 Ah,  traukos baterija sudaryta iš 24 celių, 

įkrovimo trukmė 8 - 10 valandų. 

Skaičiavimas akumuliatorių baterijai: 

ikrovimo baterijai = a x C10 = 0,1 x 600 = 60A; 

V  baterijai = 0,425 x ikrovimo x n = 0,425 x 60 x 24 = 612 dm3/h 

qH2SO4 baterijai= 0,42 x 10-6 x m x V = 0,42 x 10-6 x 0,18 x 612 = 0,00005g/s; 

 

Suminė momentinė tarša sieros rūgštimi nuo 6 kraunamų baterijų: 

qH2SO4 suminė= 0,00005 x 6  = 0,0003g/s; 

 

Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal metinį darbo laiką (kraunama iki 

10valandų/d.d., arba 2520valandų/metus) 

qH2SO4 metinė = 0,0003 x 2520 x 3600 x 10-6 = 0,0027t/metus; 
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7 Lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (po plėtros) 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje 

teršalų išmetimo  

trukmė, 

val./m. 

 

 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

(X ; Y) 

aukštis, 

m 

išmetimo angos 

matmenys, m 

srauto greitis, 

m/s 

temperatūra, 

°C 

tūrio debitas, 

Nm3/s 

Biokuro katilas „LAKA PS“  001 X – 511978; Y– 6057046 16,0 Ø 0,52 11,59 153 0,411 6588 

Medienos apdirbimas. Rankovinis 

filtras „Nederman“  

003 X – 511988; Y – 6057037 3,1 0,80  0,80 2,71 12,5 2,483 2688 

004 X – 511990; Y – 6057037 3,1 0,80  0,80 2,71 12,5 2,483 2688 

Pjuvenų iškrovimas iš bunkerio 601 X – 511984; Y – 6057045 5,0 Ø 0,50 3,0 0 0,5 6 

Medienos klijavimas 602 X – 512002; Y – 6057103 10,0 Ø 0,50 3,0 0 - - 

Akumuliatorių krovimas 005 X – 512035; Y – 6057049 4,0 0,30 2,5 12,5 0,17 2520 

8 Lentelė. Tarša į aplinkos orą (po plėtros) 

Veiklos  

rūšies  

kodas 

Cecho ar kt. 

pavadinimas 

arba  Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vienkartinis dydis,  Metinė, 

t/metus 
vnt. vidut. maks. 

030103 Katilinė. 
Biokuro katilas  

„LAKA PS“ 
001 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 1594,2 2272,5 1,145 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 51,3 750 0,183 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 290,2 800,0 0,064 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 0 2000,0 0,022 

1202 
Medienos apdirbimas.  

Rankovinis filtras 

„Nederman“ 

003 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00394 0,00440 0,038 

004 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00394 0,00440 0,038 

Pjuvenų iškrovimas iš bunkerio 
Pjuvenų pakrovimas į 

transportą 
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,778 2,778 0,060 

060405 Medienos klijavimas Klijavimo staklės 602 - - - - - - 

1202 Akumuliatorių krovimas Ortakis 005 Sieros rūgštis 1761 g/s 0,0003 0,0003 0,0027 

 Iš  viso įrenginiui: 1,5527 
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Transporto priemonių vidaus degimo varikliai  

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinami įmonės teritorijoje esantys 

automobilių privažiavimai ir aikštelės, teritorijoje judantys sunkvežimiai ir dyzeliniai krautuvai.  

Per dieną į objekto darbuotojų parkavimo aikšteles (esama ir planuojama įmonės 

teritorijoje) vidutiniškai atvažiuos/išvažiuos 50 lengvųjų automobilių. Per dieną į objektą 

vidutiniškai atvyks/išvyks 4 sunkvežimiai, atvežantys žaliavą, išvežantys produkciją. 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.  

Pagal organizatoriaus pateiktus duomenis, objekte manevruojantys krautuvai per metus 

sudegins 4,1t dyzelinio kuro (0,0163t/dieną). 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.f.ii 

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

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

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

t- transporto manevravimo laikas, s (lengvieji automobiliai privažiavimuose, parkavimo 

aikštelėje - 17val/d, sunkvežimiai – 8val/dieną, krovos technika – 17val/d); 

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

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 

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

duomenis); 

9 Lentelė. Transportas, pradiniai duomenys 

Transporto 

paskirtis 

Transporto 

priemonių 

skaičius per 

dieną, vnt. 

Kuro 

tipas 

Tranpsorto 

priemonių  

skaičius pagal 

kuro tipą 

Vienos tranporto  

priemonės 

nuvažiuotas 

atstumas L, km 

Visų tranpsorto  

priemonių 

nuvažiuotas 

atstumas Lsum, km 

Vidutinės 

kuro 

sanaudos 

KSvid, g/km 

Kuro 

sąnau-

dos, kg/d 

KSd  

Lengvieji automobiliai 

darbuotųjų 

50 Dyzelis 34 0,26 8,84 60 0,53 

Benzinas 12 0,26 3,12 70 0,218 

LPG 4 0,26 1,04 57,5 0,06 

Sunkvežimiai 4 Dyzelis 4 0,4 1,6 240 0,384 
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10  Lentelė. Momentinė automobilių, krautuvų aplinkos oro  tarša 

Automo
- 

bilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Kuro 
sąnau- 

dos, 
kg/dieną 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s EFi , 
g/kg 

g/d g/s 

Lengvie- 
ji  

Dyzelis 0,53 2,05 1,087  0,41 0,217  11,2 5,936  0,8 0,424  

Benzinas 0,218 49 10,68  5,55 1,21  4,48 0,977  0,02 0,004  

LPG 0,06 38,7 2,322  6,1 0,366  4,18 0,251  0 0  

viso: 0,00023 viso: 2,93E-05 viso: 0,00012 viso: 7,0E-06 

Sunk-
veži-
miai 

Dyzelin

as 

0,384 5,73 2,2 0,00008 1,33 0,511 1,77E-05 28,34 10,883 0,00038 0,61 0,234 8,1E-06 

Krovos 
technik

a 

Dyzelin

as 

16,3 10,8 175,616 0,00287 3,377 55,05 0,0009 32,629 531,9 0,00869 2,10 34,30 5,6E-04 

 

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. 

11 Lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės 

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

11 d. įsakymą Nr. 591/640 

Periodas Ribinė vertė 

Anglies monoksidas 8 valandų 10mg/m3 

Azoto oksidai 1valandos 200ug/m3 

Kalendorinių metų 40ug/m3 

Kietos dalelės KD10 24 valandų 50 ug/m3 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 

Kietos dalelės KD2,5 Kalendorinių metų 20 ug/m3 

Sieros dioksidas 1valandos 350ug/m3 

24 valandų 125ug/m3 

 Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų  

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

LOJ Pusės valandos 5,0 mg/m3 

Paros 1,5 mg/m3 

Sieros rūgštis Pusės valandos 0,3 mg/m3 

Paros 0,1 mg/m3 

 

Aplinkos oro  užterštumo prognozė 

 

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

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

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 

modelių pasirinkimo rekomendacijose“ Aermod modelis yra rekomenduojamas ūkio subjektų 

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

metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro 
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drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 

skaičiavimams reikalingi parametrai (duomenys papildyti trūkstamomis kasvalandinėmis 

debesuotumo reikšmėmis). Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

pateikti 5 metų (2014-2018m. ) Kauno hidrometeorologijos stoties meteorologiniai duomenys 

(pridedama įsigijimą patvirtinanti pažyma; modeliavimą atliko  IĮ „Terra studija“ direktorius 

Mindaugas Bajoras, tel. 8620 26001, el. paštas mindaugas.bajoras@gmail.com). 

 

• Skaičiavimai atlikti pagal apskaičiuotus teršalų išmetimus dviem variantais: 

 

➢ 1 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir  teritorijoje manevruojančių 

transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida neįvertinant foninio užterštumo. 

➢ 2 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir teritorijoje manevruojančių 

transporto priemonių 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 3.1-3.3 punktus, duomenų nėra. Aplinkos apsaugos 

agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamentas 2021 01 25 raštu (30.3)-

A4E-935 duomenų apie gretutinių šaltinių aplinkos oro taršos nepateikė. Pagal 

minėtų rekomendacijų 4 punktą, teršalų foninės taršos įvertinimui naudojami 

Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų 

duomenys (šaltinis – aplinkos apsaugos agentūra). 

 

 
 

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

Nr. AV-200 patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis“, atliekant  teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sklaidos modeliavimą, skaičiuojamas 98,5-asis 

procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (5.12 punktas).  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą įvertinami realūs taršos šaltinių darbo laikai 

metuose ir paroje. 

Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus, kaip taršos šaltiniai vertinamos lengvųjų 

automobilių parkavimo aikštelė ir privažiavimai, taip pat krovininių automobilių privažiavimai, 

krautuvų manevravimo zonos teritorijoje. Taršos šaltiniai vertinami kaip plokštuminiai taršos 

šaltiniai, 0,5m aukščio. 

Stačiakampio, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida atmosferoje, 

koordinatės X(6055046, 6059046) Y(509978, 513978), centro koordinatės (6057046, 511978). 

Sklaidos skaičiavimai atliekami 2000m spinduliu, žingsnis 100m. Receptorių aukštis – 1,6m nuo 
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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 „rural“, meteorologiniai duomenys pritaikyti kaimiškai 

teritorijai. 

12  Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 

Nr. 

Teršalo  

pavadinimas, vidurkio periodas 

Ribinė 

vertė 

Max pažeminė 

koncentracija 

Numatoma max. koncentracija 

ant sklypo ribos 

Absoliutiniais 

vienetais 

Ribinės 

vertės  

dalimis 

Absoliutiniais vienetais Ribinės 

vertės  

dalimis 

1variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,030 <0,1 0,019 (pietrytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

2. NO2 1valandos 200 ug/m3 28,02 0,14 23,50 (pietinė teritorijos 

riba) 

0,12 

Kalendorinių metų 40ug/m3 0,890 <0,1 0,711(pietinė teritorijos 

riba) 

<0,1 

3. Kietos dalelės 

KD10 

24 valandų 50 ug/m3 1,064 <0,1 0,680 (vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Kalendorinių metų 40 ug/m3 0,664 <0,1 0,520 (vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

4. Kietos dalelės 

KD2,5 

Kalendorinių metų 20 ug/m3 0,378 <0,1 0,245 (vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

5. Sieros dioksidas 1valandos 350 ug/m3 24,90 <0,1 12,70(vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

24 valandų 125ug/m3 11,39 <0,1 3,160(vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

6. LOJ Pusės valandos 5,0 mg/m3 1,6*10-3 <0,1 1,2*10-3 (pietinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Paros 1,5 mg/m3 1,6*10-3 <0,1 1,6*10-3 (vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

7. Sieros rūgštis Pusės valandos 0,3 mg/m3 3,3*10-4 <0,1 3,1*10-4 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

Paros 0,1 mg/m3 2,7*10-4 <0,1 2,3*10-4 (rytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

2 variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,220 <0,1 0,210 (pietrytinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

2. NO2 1valandos 200 ug/m3 31,32 0,16 27,00 (pietinė teritorijos 

riba) 

0,14 

Kalendorinių 

metų 

40ug/m3 4,190 <0,1 4,020 (pietinė teritorijos 

riba) 

<0,1 

3. Kietos 

dalelės 

KD10 

24 valandų 50 ug/m3 11,36 0,23 11,01 (vakarinė 

teritorijos riba) 

0,22 

Kalendorinių 

metų 

40 ug/m3 10,96 0,27 10,07(vakarinė 

teritorijos riba) 

0,25 

4. Kietos 

dalelės 

KD2,5 

Kalendorinių 

metų 

20 ug/m3 7,578 0,38 7,440 (vakarinė 

teritorijos riba) 

0,37 

5. Sieros 

dioksidas 

1valandos 350ug/m3 27,70 <0,1 15,50 (vakarinė 

teritorijos riba) 

<0,1 

24 valandų 125ug/m3 14,19 <0,1 5,97 (vakarinė teritorijos 

riba) 

<0,1 

 

 

Išvada. Gauti modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro 

užterštumui turės minimalią įtaką – daugumos įmonės veiklos metu išmetamų teršalų 
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koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 

sveikatai nenumatomas. 

Gauti rezultatai tik nuo įmonės taršos ant rekomenduojamų SAZ ribų: CO 8 valandų 

0,019 mg/m3  (pietrytinė teritorijos riba); NO2, 1valandos 23,50 ug/m3 (pietinė teritorijos riba); 

NO2 Kalendorinių metų 0,711 ug/m3 (pietinė teritorijos riba); kietos dalelės KD10 24 valandų 

0,680 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); kietos dalelės KD10 kalendorinių metų 0,520 (vakarinė 

teritorijos riba) ug/m3; kietos dalelės KD2,5 kalendorinių metų 0,245 ug/m3 (vakarinė teritorijos 

riba); sieros dioksidas 1 valandos 12,70 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); sieros dioksidas 24 

valandų 3,160 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); LOJ pusės valandos 1,2*10-3  mg/m3 (pietinė 

teritorijos riba); LOJ paros 1,6*10-3  mg/m3 (vakarinė teritorijos riba); sieros rūgštis pusės 

valandos 3,1*10-4 mg/m3 (rytinė teritorijos riba); sieros rūgštis paros  2,3*10-4  mg/m3 (rytinė 

teritorijos riba). 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pridedami prieduose. 

 

 

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

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma 

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

kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs 

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

išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės 

meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami 

duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore 

skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos 

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

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

cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos skaičiavimo 

rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių 

kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės 

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

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

taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir 

mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir galimas poveikis 

visuomenės sveikatai; 

 

Kvapai 

Kvapų šaltiniai įmonės teritorijoje – biokuro katilinės kaminas. Eksploatuojant kaminą 

išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas ir sieros dioksidas. Vykdant 

elektrokrautuvų akumuliatorių krovimą, į aplinką išsiskirs kvapą turinti sieros rūgšties aerozolis. 

Įmonėje yra atliekami medienos klijavimo darbai. Kaip iki šiol, įmonėje bus naudojami tik 

vandens pagrindu pagaminti klijai, sudėtyje neturintys lakių organinių junginių, todėl klijai yra 

bekvapiai (žr. pridedamus saugos duomenų lapus). 

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

medžiagų [HN 121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų 

vertinimo kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3, HN121:2010 

Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore, Žin., 2010, Nr.120-6148; TAR, 
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2016-03-23, Nr.5756). 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. 

Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų duomenų iš dujinės katilinės kamino, ventiliacijos 

ortakio skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 

2012 m.). Kvapo emisijos suskaičiuotos įvertinant kvapą turinčių medžiagų koncentraciją ir 

kvapo slenksčio vertę, pagal šiuos duomenis apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama 

kvapo emisija. Skaičiuota pagal formulę1: 

D = C / T 

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

C  – medžiagos koncentracija, mg/m3 

T – medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3 

Apskaičiavus kvapo koncentraciją ir žinant šalinamų dūmų ar oro debitą, apskaičiuojama 

kvapo emisija pagal formulę: 

M = D x v, OUE/s 

Čia: v – tūrio debitas, m3/s 

13  Lentelė. Kvapo emisijos skaičiavimas 

Šaltinis 
Medžiagos 

pavadinimas 

Koncentra- 

cija C, 

 mg/m3 

Kvapo slenks- 

čio vertė T, 

mg/m3 

Kvapo 

koncentracija, 

D , OUE/m3 

Debitas 

v, 

m3/s 

Kvapo 

emisija M, 

OUE/s 

Katilinės 

kaminas Nr.001 

Azoto dioksidas 750 0,3563 2107 0,641 1350,6 

Sieros dioksidas 2000,0 1,8851 1061,0 0,641 680,1 

Akumuliatorių 

krovimas Nr.005 Sieros rūgštis 
1,685 0,6104 

2,8 
0,178 0,50 

 

 

Apskaičiuoti kvapo emisijos rezultatai panaudoti modeliavimo programai Aermod kaip 

įvesties duomenys. 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). Kvapo sklaidos modeliavimas atliekamas skaičiuojant 98,08-ąjį procentilį nuo 

valandinių verčių. Atlikus kvapo sklaidos modeliavimą, gauti rezultatai pateikiami lentelėje.  

14 Lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

 

Tarša 

Ribinė 

vertė 

OUE/ m3 

Apskaičiuota ūkinės veiklos skleidžiamo 

kvapo koncentracija aplinkos ore 

Apskaičiuota ūkinės veiklos skleidžiamo 

kvapo koncentracija aplinkos ore ant 

sklypo ribos  

OUE/m3 
ribinės vertės 

dalimis 
OUE/m3 ribinės vertės dalimis 

Kvapai 8 0,040 <0,1 
0,012 (rytinė 

teritorijos  riba) 
<0,1 

 
3 „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.)  
4 Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards, 2nd edition. Sharon S. Murnane, 

Alex H. Lehocky, and Patrick D. Owens, American industrial Hygiene Association, 2013. 
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Išvada. Atliktas ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 

kvapų koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,040 OUE/m3. Tai rodo, kad aplinkoje kvapas 

nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos 

ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 

sveikatai nenumatomas, todėl taršos kvapais prevencijos priemonės nėra reikalingos ir nėra 

numatomos. Ant rekomenduojamų SAZ ribų siekia 0,012 OUE/m3 (rytinė teritorijos  riba). 

Kvapų sklaidos žemėlapis pateiktas prieduose. 

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. 
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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; 

Analizuojamoje teritorijoje yra tiek mobilūs tiek stacionarūs triukšmo šaltiniai.  

Išorės aplinkoje (lauko teritorijoje) triukšmą kelia 2 dyzelinių krautuvų manevravimas, 

krovos, sandėliavimo darbai, iki 4 elektrinių krautuvų manevravimas, sunkvežimių (SA) 

manevravimas ir lengvojo transporto (LA) srautas į teritorijoje ir iš jos, automobilių rotacija 

stovėjimo aikštelėse, bei 3 vnt. dulkių nusiurbimo įrenginio ventiliatoriai. Gamybiniuose 

pastatuose triukšmą kelia įvairūs medienos apdirbimo technologiniai įrenginiai ir elektrinių 

krautuvų manevravimas, kurie transportuoja žaliavą iš žaliavų sandėlių į gamybinius cechus ir 

išveža produkciją į produkcijos sandėlius. Gamybos technologinių įrenginių triukšmas įvertintas 

remiantis užsakovo pateiktas triukšmo matavimo protokolu. Remiantis triukšmo protokolu, 

momentinis garso slėgis prie skirtingų įrenginių svyruoja nuo 100,3 iki 123,9 dB(A).  

Skaičiavimuose priimta, jog visuose gamybos cechuose yra keliamas didžiausias užfiksuotas 

triukšmo lygis. Protokolas pateiktas triukšmo dalies priede. 

Po plėtros atsiras naujas gamybos cechas, kuriame bus vykdoma analogiška veikla, 

pastatytas naujas produkcijos sandėlis ir rekonstruotas esamas sandėlis ir jame bus laikoma 

produkcija.  

Įmonės veikla apima dvi pamainas, nuo 6:30 iki 23:30 val., po plėtros įmonės darbo 

laikas nekis.  

Triukšmo šaltinių vietos įmonės teritorijoje pateiktos žemiau.  
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8 pav. Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje 
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15 Esami ir planuojami triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje 

 Triukšmo šaltinio vieta ir apibūdinimas s Triukšmo lygio 

įvertinimo būdas 

Triukšmo lygis 

(maksimalus) 

Darbo laikas 

nuo-iki val./ 

Pastaba 

Triukšmo lygis 

pastatų patalpose5 

Nr. 1 Produkcijos sandėlis 

Sandėliavimo darbai elektriniu krautuvu 
Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30  

Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopina tentinės 

sienos Rw 17 dB.6 

Nr. 5 Gamybos cechas, medienos apdirbimo 

technologiniai procesai 
Pagal triukšmo protokolą 123,9 6:30-23:30 

Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopina mūrinės 60 

cm storio sienos Rw 60 dB.7 Nr. 6 Gamybos cechas 

medienos apdirbimo technologiniai procesai 
Pagal triukšmo protokolą 123,9 6:30-23:30 

Nr. 7 Žaliavos sandėlis  

Sandėliavimo darbai elektriniu krautuvu 
Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30 

Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopina tentinės 

sienos Rw 17 dB. 

Nr. 8 Žaliavos sandėlis 

Sandėliavimo darbai elektriniu krautuvu 
Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30 

Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopina tentinės 

sienos Rw 17 dB. 

REKONSTRUOJAMAS 

Nr. 9 gamybos cechas, medienos apdirbimo 

technologiniai procesai 

Pagal triukšmo protokolą 123,9 6:30-23:30 
Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopina mūrinės 60 

cm storio sienos Rw 60 dB.. 

REKONSTRUOJAMAS 

Nr. 10 Produkcijos sandėlis 

Sandėliavimo darbai elektriniu krautuvu 

Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30 
Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopins  sienos 

sudarytos iš metalo skardos lakštų Rw 25 dB8.  

PLANUOJAMAS 

Nr. 11 Produkcijos sandėlis 

Sandėliavimo darbai elektriniu krautuvu 

Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30 
Triukšmo sklidimą į aplinkos į išorę slopins  sienos 

sudarytos iš „sandwich“ panelių Rw 299.  

Triukšmo lygis išorės 

aplinkoje (lauko 

teritorijoje) 

Dyzelinių krautuvų manevravimas, krovos 

darbai 
Pagal triukšmo protokolą 101,8 6:30-23:30 

Manevravimas, krovos darbai (žaliavos iškrovimas, 

produkcijos pakrovimas vykdomas tik 8-16 val., dirba 

du krautuvai. Likusiomis valandomis dirba 1 krautuvas, 

atlieka sandėliavimo ir kitus darbus. 

Po plėtros situacija nekis. 

Žaliavos transportavimas iš sandėlių į 

gamybos cechus ir produkcijos 

transportavimas į sandėlius naudojant 

elektrinius krautuvus 

Pagal triukšmo protokolą 98,2 6:30-23:30 

Po plėtros papildomai žaliava bus tiekiama į naują 

gamybos cechą ir gauta produkciją transportuojama į 

naujus sandėlius  

Šiuo metu viso naudojami 4 krautuvai, po plėtros bus 

naudojami viso 6 krautuvai, kurie pasiskirto po visą 

 
5 Vertinime priimta, kad visų pastatų durys praverti. 
6 https://www.boet-stopson.com/en/building-industry/acoustic-noise-protection-tarpaulins-bsba/ 
7 Design of walls and floors for good sound insulation. Marshall day, Acoustics. 
8 Dėl dokumento "Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10" patvirtinimo. 
9 Sandwich panel SPA Sound insulation values. 08.12.2016 
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 Triukšmo šaltinio vieta ir apibūdinimas s Triukšmo lygio 

įvertinimo būdas 

Triukšmo lygis 

(maksimalus) 

Darbo laikas 

nuo-iki val./ 

Pastaba 

ūkinės veiklos teritoriją, sandėlius, cechus. 

Sunkiojo transporto (SA) judėjimas, 

manevravimas 

Atvežantys žaliavą 

Užsienio literatūra: 

„Noise NavigatorTM 

Sound Level Database 

with Over 1700 

Measurement Values“ 

114  8-16 val. 
Šiuo metu atvyksta 1-2 aut. (skaičiavimuose priimta 2).  

Po plėtros  atvyks 2 aut. 

Sunkiojo transporto (SA) judėjimas, 

manevravimas 

Išvežantis produkciją 

114 8-16 val. 
Šiuo metu 2 aut. 

Po plėtros skaičius nekis. 

Lengvojo transporto (LA) judėjimas  85  6:30-23:30 
Šiuo metu atvyksta 40 aut.  

Po plėtros automobilių srauto kiekis padidės iki 50 aut. 

LA manevravimas stovėjimo aikštelėse 
- 

-- 6:30-23:30 
~40 vietų. Po 3plėtros papildomai bus įrengta 10 vietų 

auto aikštelė. Bendras vietų skaičius ~ 50 vnt. 

Dulkių nusiurbimo ventiliatoriai 

3 vnt. 

Pagal techninį pasą. Žiūr. 

priede 
Po 95  6:30-23:30 Vertinime priimta, kad dirba ištisai  

 

Foniniai triukšmo šaltiniai 

Foninį triukšmą sukuria šalia esantis valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 129. Remiantis eismoinfo.lt informacija VMPEI kelyje siekia 

2628 aut./parą, o sunkiojo transporto dalis siekia 325 aut. 
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Aplinka pagal HN 33:2011 

Gyvenamosios paskirties pastatai nagrinėjamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių 

atžvilgiu nutolę apie ~410 m ir didesniu  atstumu. Visi pastatai yra mažaaukščiai. Artimiausias 

gyvenamas pastatas nutolęs 410 m atstumu, R kryptimi. 

 

9 pav. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai, aplinkos 

 

Triukšmo modeliavimo rezultatai 

Esama situacija 

Atliktas modeliavimas bei remiantis modeliavimo rezultatais  (Ldienos, Lvakaro ir 

Lnakties pateikti ataskaitos priede), matyti, kad triukšmo lygis ties gyventojais siekia mažiau 

kaip 35 dB(A) bet kuriuo paros periodu. 

Prognozuojama situacija  

Atliktas modeliavimas nuo visų PŪV teritorijoje esančių ir planuojamų triukšmo 

šaltinių, skaičiavimai parodė, kad triukšmo lygio viršijimų už  PŪV sklypo ribų nebus, o 

triukšmo lygiai prie gyventojų bus mažesni kaip 35 dB(A) (visais paros periodais). Tuo tarpu 

atliktas PŪV transporto generuojamo srauto ir su tuo susijusio triukšmo modeliavimas kartu su 

foniniu triukšmu parodė, kad aplinkoje dominuos foninis triukšmas, kurį sukuria transporto 
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eismas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 129, o triukšmo lygiai visais paros periodais ties 

gyventojais bus mažesni kaip 35 dB(A). 

Visų modeliavimo scenarijų (PŪV ir PŪV transporto su fonu) triukšmo sklaidos 

žemėlapiai pateikti ataskaitos priede. 

Žemiau pateikta PŪV teritorijoje esančių planuojamų triukšmo šaltinių modeliavimo 

būdu gautos didesnės nei leidžiamos Ldienos, Lvakaro ir Lankties triukšmo zonos. Aukštesnės 

rezoliucijos žemėlapis pateiktas priede. 

 

10 pav. Išskirtos PŪV viršnorminės triukšmo zonos pagal HN 33:2011 

16 Lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai ties PŪV sklypo riba 

PŪV sklypo riba Ldiena Lvakaras Lnaktis 

Šiaurinė 49,9 49,4 43,5 

Rytinė 42,2 40,9 36,9 

Pietinė 44,1 43,2 41,4 

Vakarinė 52,7 49,9 44 

Ribinė vertė pagal 

HN33:2011 

55 50 45 

 

Triukšmo vertinimo išvados. Triukšmo modeliavimo būdu nustatyta, kad po plėtros 

akustinė situacija gyvenamojoje aplinkoje nepakistų. Visi triukšmingiausi triukšmo šaltiniai bei 

procesai bus uždaruose pastatuose ir jų sklidimą į aplinkos išorę slopins pastatų sienos. 
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Prognozuojama, kad po plėtros triukšmo lygiai ties PŪV sklypo ribomis sieks mažiau 

nei kad nustatyta HN 33:2011 reglamente. Didžiausias triukšmo lygis numatomas ties vakarine 

PŪV sklypo riba: Ldiena siektų 52,7 dB(A) (RV 55 dB(A)), Lvakaro – 49,9 dB(A) (RV-50 

dB(A) ir Lnakties – 44 dB(A) (RV 45 dB(A). Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV sanitarinė 

apsaugos zonos riba gali būti sutapatinama su PŪV sklypo išorinėmis ribomis. 

 

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 skaičiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine 

programa CADNA A, kuri įvairių triukšmo šaltinių analizei. Triukšmo modeliavimo metu 

atsižvelgdami į triukšmo šaltinių tipą taikoma atitinkama triukšmo  metodika: 

Pramoninis triukšmas vertintas pagal ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore sklindančio 

garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. 

Triukšmui nuo transporto naudota Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal 

Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 

Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Prancūzijos standartą" XPS 31-133. 

Šias metodikas rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos 

direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma 

HN 33:2011. 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). 

Modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje, įvertintos vietos meteorologinės bei absorbcinės 

savybės, triukšmo šaltinių duomenys, pastatų aukštingumas ir t.t., naudojant LKS 94 koordinačių 

sistemą, modeliavimo žingsnis 3 m. 

17 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje (lentelė iš HN 33:2011) 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

(LAFmax), 

dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 

diena 

vakaras 

45 

40 

55 

50 
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kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų palatos 

naktis 35 45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 

vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

4. 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.). 

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. 

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 
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įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, UAB „Davi“ 

planuojama ūkinė veikla priskiriama „C“ sekcijai „Apdirbamoji gamyba“, „16“ skyriui „Medienos bei 

medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų 

gamyba“, „16.1“ grupei „Medienos pjaustymas ir obliavimas“, „16.2“ grupei „Gaminių ir dirbinių iš 

medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“, „16.23“ klasei „Kitų statybinių dailidžių ir 

stalių dirbinių gamyba“, „16.29“ klasei „Kitų medienos dirbinių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų 

ir pynimo medžiagų gamyba“ [9]. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie veikiančių ūkio 

subjektų skaičiaus pokytį 2017–2021 metų pradžioje Prienų rajono savivaldybėje, visoje Kauno apskrityje 

bei visoje Lietuvoje atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ekonominės veiklos rūšis [10]. 

18 lentelė. Prienų rajono savivaldybėje, Kauno apskrityje bei visoje Lietuvoje veikiantys ūkio subjektai 2017–

2021 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) (Lietuvos statistikos departamento 

duomenys). 

EVRK 2 red. 
Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje (vnt.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 

C Apdirbamoji gamyba 50 57 54 59 61 

C16 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, 

išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba 

15 16 16 18 18 

C16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas 5 5 5 5 5 

C16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 3 4 4 4 3 

C16.29 
Kitų medienos dirbinių gamyba; dirbinių iš kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 
4 4 4 5 6 

KAUNO APSKRITIS 

C Apdirbamoji gamyba 1 832 1 849 1 883 1 906 1 923 

C16 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, 

išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba 

247 235 231 227 222 

C16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas 101 85 79 78 74 

C16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 72 74 77 78 82 

C16.29 
Kitų medienos dirbinių gamyba; dirbinių iš kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 
40 41 45 44 42 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

C Apdirbamoji gamyba 7 848 7 789 7 899 8 054 8 066 

C16 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, 

išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba 

1 265 1 211 1 184 1 194 1 154 

C16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas 533 493 467 462 435 

C16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 345 341 353 363 367 

C16.29 
Kitų medienos dirbinių gamyba; dirbinių iš kamštienos, 

šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 
227 216 213 216 208 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 metų pradžioje Prienų rajono savivaldybėje 

veikiančių ūkio subjektų skaičius (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) siekė 560 vienetų, visoje Kauno 

apskrityje – 22 053 vienetus, o visoje mūsų šalyje 108 258 vienetus. Nuo 2017 metų pradžios iki 2021 

metų pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičiaus didėjimo tendencija buvo stebima visose aukščiau 

nurodytose administracinėse teritorijose, t. y. Prienų rajono savivaldybėje šių subjektų skaičius padidėjo 

33 vienetais, Kauno apskrityje – 1 172 vienetais, o visoje Lietuvoje – 4 184 vienetais [10]. 

Informacija apie 2021 metų pradžioje Prienų rajono savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus, 

atsižvelgiant į darbuotojų skaičių juose, pateikiama žemiau esančioje lentelėje [10]. Pažymime, jog UAB 
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„Davi“ planuojamos ūkinės veiklos metu (įvykdžius plėtrą) dirbs iki 90 darbuotojų (šiuo metu darbuotojų 

skaičius joje siekia 75). 

19 lentelė. Prienų rajono 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 357 63,8 

5–9 darbuotojai 80 14,3 

10–19 darbuotojų 54 9,6 

20–49 darbuotojai 41 7,3 

50–99 darbuotojai 21 3,8 

100–149 darbuotojai 3 0,5 

150–249 darbuotojai 4 0,7 

250–499 darbuotojai – – 

500–999 darbuotojai – – 

1 000 ir daugiau darbuotojų – – 

Iš viso: 560 100 

Prienų rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programos Nr. 5, 

patvirtintos Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T3-2 „Dėl Prienų 

rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Prienų rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-294 redakcija), strateginis tikslas – „Kurti kokybišką ir 

patrauklią gyvenamąją, turizmo ir verslo aplinką“ [11]. Šioje programoje numatoma: teikti finansinę 

paramą smulkaus ir vidutinio verslo bei žemės ūkio subjektams (tai yra sudaryti palankias ūkininkavimo 

sąlygas ir skatinti verslo plėtrą); užtikrinti savivaldybės gyventojams saugią ir ekologiškai švarią 

aplinką, įgyvendinant atliekų tvarkymo bei aplinkos apsaugos rėmimo priemones (tai yra taršos šaltinių 

šalinimas; aplinkai padarytos žalos kompensavimas; lėšų skyrimas gamtosaugos objektams projektuoti, 

statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti; ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymas); atnaujinti 

ir tobulinti kaimo vietovių inžinerinius tinklus (tai yra gerinti melioracijos sistemų būklę). 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Davi“ planuojama ūkinė veikla 

turės teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią 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 nustatytas 231 profesinės ligos atvejis, Kauno apskrityje šių 

atvejų skaičius siekė 70, o Prienų rajono savivaldybėje – 2 atvejus [12]. 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 305 atvejais, 

Kauno apskrityje – 42 atvejais, o Prienų rajono savivaldybėje – 9 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, Kauno 

apskrityje – 39 atvejus iš 94, Prienų rajono savivaldybėje – 2 atvejus iš 4). 2019 metais dažniausiomis 

profesinių ligų priežastimis visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose nurodyti fizikiniai 

veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai lėmė 176 profesinės ligos atvejus iš 366, Kauno apskrityje – 23 atvejus 

iš 94, Prienų rajono savivaldybėje – 2 atvejus iš 4) ir ergonominiai veiksniai (Lietuvoje šie veiksniai 
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lėmė 178 profesinės ligos atvejus iš 366, Kauno apskrityje – 67 atvejus iš 94, Prienų rajono savivaldybėje 

– 2 atvejus iš 4). Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie profesinių ligų atvejų skaičių 

pagal ligų grupes (TLK-10-AM) 2019 metais Prienų rajono savivaldybėje, Kauno apskrityje bei visoje 

mūsų šalyje. 

20 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 grupės  

(TLK-10-AM) 

Profesinių ligų atvejų skaičius 

ADMINISTRACINĖ TERITORIJA 

Prienų rajono 

savivaldybė 
Kauno apskritis Lietuvos Respublika 

(A00–B99)  

Tam tikros infekcinės ir parazitų 

sukeliamos ligos 

0 1 3 

(G00–G99)  

Nervų sistemos ligos 
0 24 65 

(H60–H95)  

Ausies ir speninės ataugos ligos 
1 9 62 

(I00–I99) 

Kraujotakos sistemos ligos 
0 0 1 

(J00–J99) 

Kvėpavimo sistemos ligos 
0 3 7 

(K00–K93) 

Virškinimo sistemos ligos 
0 0 1 

(L00–L99) 

Odos ir poodžio ligos 
0 0 1 

(M00–M99)  

Jungiamojo audinio ir raumenų bei 

skeleto ligos 

3 57 226 

Iš viso: 4 94 366 

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. 
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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 bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose, artimiausiose gyvenamosiose aplinkose ar už sklypo ribų nebus viršijamos.  

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

ar sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai nėra reikalingos,  todėl 

nenumatomos. 

 

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 Prienų rajono savivaldybėje siekė 25 806 asmenis, o 2016 metų pradžioje – 27 676 

asmenis. Tai rodo, jog gyventojų skaičius Prienų rajono savivaldybėje 2016–2020 metų pradžios 

laikotarpiu sumažėjo 6,8 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu 

laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Kauno apskrityje (nuo 577 358 asmenų 2016 metų pradžioje iki 562 

841 asmens 2020 metų pradžioje), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 2 888 558 asmenų 2016 metų pradžioje iki 

2 794 090 asmenų 2020 metų pradžioje). 
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11 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Prienų rajono savivaldybėje 2016–2020 metų 

pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

 

12 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Kauno apskrityje 2016–2020 metų pradžioje 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje gyventojų 

tankis Prienų rajono savivaldybėje siekė 25,0 gyv./km2, Kauno apskrityje – 69,6 gyv./km2, o Lietuvoje – 

42,8 gyv./km2. Šis rodiklis 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu mažėjo tiek aukščiau nurodytoje 

savivaldybėje, tiek visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 26,8 gyv./km2 (Prienų 

rajono savivaldybėje); 71,4 gyv./km2 (Kauno apskrityje); 44,2 gyv./km2 (Lietuvoje) (2016 metų pradžios 

rodikliai)). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

2020 metų pradžioje Prienų rajono savivaldybėje 52,4 proc. gyventojų sudarė moterys (13 516 moterų), o 

47,6 proc. – vyrai (12 290 vyrų). Pažymėtina, jog vyrų bei moterų pasiskirstymas 2020 metų pradžioje 

tiek Kauno apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje buvo panašus (atitinkamai 53,9 proc. moterų ir 46,1 proc. 

vyrų (Kauno apskrityje); 53,3 proc. moterų ir 46,7 proc. vyrų (Lietuvoje)). 

2020 metų pradžioje daugiau kaip pusę Prienų rajono savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (15 376 asmenys), kiek daugiau kaip ketvirtadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai 

(6 716 asmenų), o likusią dalį (14,4 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Tuo tarpu visoje 
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Kauno apskrityje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 61,5 proc. visų gyventojų, kiek daugiau kaip 

penktadalį (22,6 proc.) – pensinio amžiaus gyventojai, o likusią dalį (15,9 proc.) sudarė gyventojai, kurių 

amžius 0–15 metų. 

  

13 pav. Prienų rajono savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2020 metų pradžioje 

(proc.) (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Prienų rajono savivaldybėje buvo 7,4 gimusieji/1000 gyventojų. 

Tais metais Prienų rajono savivaldybėje gimė 192 asmenys. Pažymėtina, jog tuomet tiek visoje Kauno 

apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje bendrojo gimstamumo rodikliai (1000 gyventojų) buvo didesni 

(atitinkamai 9,6 gimusieji/1000 gyventojų (Kauno apskrityje); 9,8 gimusieji/1000 gyventojų (Lietuvoje)). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Prienų rajono savivaldybėje buvo -10,6/1000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -276 asmenys). Šis rodiklis visoje Kauno apskrityje tuomet siekė -

3,7/1000 gyventojų (natūrali gyventojų kaita buvo -2 099 asmenys), o Lietuvoje – -3,9/1000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita – -10 888 asmenys). 
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14 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Prienų rajono savivaldybėje, 

Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Prienų rajono savivaldybėje buvo 18,0 mirusiųjų/1000 gyventojų. 

Tais metais šioje savivaldybėje mirė 468 asmenys. Papildomai pažymime, jog tiek visoje Kauno 

apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje bendrojo mirtingumo rodikliai (1000 gyventojų) 2019 metais buvo 

mažesni ir siekė atitinkamai 13,4 mirusiuosius/1000 gyventojų bei 13,7 mirusiuosius/1000 gyventojų.  

 

15 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Prienų rajono savivaldybėje, 

Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 

metais Prienų rajono savivaldybėje didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (1047,8/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (377,5/100 000 gyv.), o mažiausi 

gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų 

(atitinkamai 23,2/100 000 gyv.; 34,7/100 000 gyv.). Tiek visoje Kauno 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.) Kauno apskrityje bei Lietuvoje tuomet buvo 

nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 754,6/100 000 gyv.; 748,0/100 000 gyv.) ir piktybinių navikų 

(atitinkamai 377,5/100 000 gyv.; 287,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei kvėpavimo 

sistemos ligų.  

 

16 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Prienų rajono 

savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio Prienų rajono savivaldybės, Kauno 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 Prienų rajono 

savivaldybėje siekė 3566,2/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3736,4/1000 suaugusiųjų, Kauno apskrityje 

šis rodiklis 2016 metais siekė 3154,5/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3352,4/1000 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 Prienų rajono savivaldybėje, tiek visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje 

Lietuvoje buvo linkę mažėti. 2016 metais vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis Prienų rajono 

savivaldybėje siekė 3602,7/1000 vaikų (2019 metais – 3446,7/1000 vaikų), Kauno apskrityje – 3350-
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,8/1000 vaikų (2019 metais – 3247,3/1000 vaikų), Lietuvoje – 3660,0/1000 vaikų (2019 metais – 

3580,1/1000 vaikų).  

 

17 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 suaugusiųjų (nuo 18 metų) pokytis Prienų rajono 

savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

 

 

18 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 vaikų (0–17 metų) pokytis Prienų rajono 

savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2016–2019 metų laikotarpiu tiek 

Prienų rajono savivaldybės, tiek visos Kauno apskrities didžiausias sergančių asmenų skaičius 1000 

gyventojų buvo kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), o 



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

  51 

mažiausias – tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi 

ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99). 

21 lentelė. Prienų rajono savivaldybės ir Kauno apskrities sergančių įvairiomis ligomis asmenų skaičius 1000 

gyventojų 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

Eil. 

Nr. 
Diagnozė 

Prienų rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Kauno apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1000 gyventojų 

Metai Metai 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1. 
A00-B99 Tam tikros infekcinės ir 

parazitų sukeliamos ligos 
45,8 48,9 55,9 65,0 62,7 66,6 69,2 74,3 

2. C00-D48 Navikai 56,1 55,6 55,9 59,9 64,3 64,1 64,9 67,2 

3. 

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imuniniais 

mechanizmais 

27,5 26,8 28,7 28,6 22,0 23,1 28,2 28,3 

4. 
E00-E90 Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 
155,0 154,9 152,7 175,1 157,1 160,3 168,7 176,9 

5. 
F00-F99 Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
74,6 76,4 76,4 86,0 68,8 76,9 83,6 81,6 

6. G00-G99 Nervų sistemos ligos 146,9 148,9 152,6 155,9 114,6 118,3 117,3 117,3 

7. 
H00-H59 Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
159,8 166,5 167,0 168,2 178,2 176,7 174,5 169,5 

8. 
H60-H95 Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
55,6 59,2 64,9 68,5 61,9 65,4 67,0 66,5 

9. I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos 298,1 298,6 289,8 299,1 260,9 257,8 253,8 250,1 

10. J00-J99 Kvėpavimo sistemos ligos 333,4 338,5 340,7 322,6 297,8 309,4 328,7 299,6 

11. K00-K93 Virškinimo sistemos ligos 287,9 272,2 262,2 252,8 205,8 209,7 213,2 210,1 

12. L00-L99 Odos ir poodžio ligos 85,4 86,8 89,4 87,4 85,4 85,3 88,4 89,6 

13. 
M00-M99 Jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos 
201,8 196,9 196,8 202,9 188,2 192,9 203,9 205,9 

14. 
N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
126,6 122,3 121,7 132,8 129,8 128,0 131,8 137,6 

15. 
O00-O99 Nėštumas, gimdymas ir 

laikotarpis po gimdymo 
12,1 11,4 12,1 12,6 18,7 17,8 18,2 18,5 

16. 
P00-P96 Tam tikros perinatalinio 

laikotarpio būklės 
2,2 1,5 1,5 1,5 4,3 5,1 4,1 3,8 

17. 

Q00-Q99 Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

13,1 11,5 10,7 11,2 14,6 13,9 14,0 13,4 

18. 

R00-R99 Simptomai, požymiai ir 

nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

114,6 124,0 134,2 159,3 104,4 111,0 126,2 141,5 

19. 

S00-T98, U50-Y98 Sužalojimai, 

apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 

poveikių padariniai 

157,4 160,2 155,2 155,8 154,8 152,5 156,2 154,9 
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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 Prienų rajono savivaldybėje iš 

viso buvo užregistruoti 1 755 bedarbiai. 2016–2020 metų laikotarpiu bedarbių skaičius Prienų 

rajono savivaldybėje padidėjo 616 asmenų (2019 metais bedarbių skaičius šioje savivaldybėje 

siekė 1 195 asmenis, 2018 metais – 1 244 asmenis, 2017 metais – 1 157 asmenis, o 2016 metais 

– 1 139 asmenis). Bedarbių skaičiaus didėjimo tendencija 2016–2020 metų laikotarpiu buvo 

stebima tiek visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje. 2016 metais bedarbių skaičius 

Kauno apskrityje siekė 25 216 asmenų (Lietuvoje – 144 864 asmenis), o 2020 metais – 44 850 

asmenų (Lietuvoje – 216 187 asmenis). 2016–2020 metų laikotarpiu registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) padidėjo tiek Prienų rajono savivaldybėje, tiek 

visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2020 metais šis rodiklis Prienų rajono 

savivaldybėje siekė 11,4 proc., Kauno apskrityje – 13,0 proc., o visoje mūsų šalyje – 12,6 proc. 

2016 metais registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) Prienų rajono 

savivaldybėje buvo 6,8 proc., Kauno apskrityje – 7,1 proc., o Lietuvoje – 8,1 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Prienų rajono savivaldybėje 

vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius 

siekė 5 950 asmenų (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų 

skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 385 asmenys). 2016–2019 

metų laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių 

asmenų skaičius padidėjo tiek Prienų rajono savivaldybėje (78 asmenimis), tiek visoje Kauno 

apskrityje (3 777 asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje (14 174 asmenimis). 

Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, 

stebima akivaizdi šio rodiklio mažėjimo tendencija tiek Prienų rajono savivaldybėje, tiek visoje 

Kauno apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2016 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Prienų 

rajono savivaldybėje siekė 1 106 asmenis, Kauno apskrityje – 14 989 asmenis, visoje mūsų 

šalyje – 87 898 asmenis, o 2019 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius Prienų rajono 

savivaldybėje siekė 816 asmenų, Kauno apskrityje – 11 694 asmenis, Lietuvoje – 64 604 

asmenis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metų pabaigoje socialinės rizikos 

šeimų skaičius Prienų rajono savivaldybėje siekė 168 šeimas, Kauno apskrityje – 1 642 šeimas, o 

visoje mūsų šalyje – 9 235 šeimas. 2015–2018 metų laikotarpiu socialinės rizikos šeimų skaičius 

sumažėjo tiek Prienų rajono savivaldybėje (32 šeimomis), tiek visoje Kauno apskrityje (102 

šeimomis), tiek visoje Lietuvoje (522 šeimomis). Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 

2015–2018 metais taip pat tendencingai mažėjo tiek Prienų rajono savivaldybėje (nuo 348 

asmenų (2015 metais) iki 291 asmens (2018 metais)), tiek visoje Kauno apskrityje (nuo 3 187 

asmenų (2015 metais) iki 2 814 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 Prienų rajono 

savivaldybės, Kauno apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 
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7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės, nes: 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, kad po plėtros akustinė 

situacija gyvenamojoje aplinkoje nepakistų. Visi triukšmingiausi triukšmo 

šaltiniai bei procesai bus uždaruose pastatuose ir jų sklidimą į aplinkos išorę 

slopins pastatų sienos. Prognozuojama, kad po plėtros triukšmo lygiai ties PŪV 

sklypo ribomis sieks mažiau nei kad nustatyta HN 33:2011 reglamente. 

Didžiausias triukšmo lygis numatomas ties vakarine PŪV sklypo riba: Ldiena 

siektų 52,7 dB(A) (RV 55 dB(A)), Lvakaro – 49,9 dB(A) (RV-50 dB(A) ir 

Lnakties – 44 dB(A) (RV 45 dB(A). Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV 

sanitarinė apsaugos zonos riba gali būti sutapatinama su PŪV sklypo išorinėmis 

ribomis. 

• Atlikti aplinkos oro teršalų modeliavimai rodo, kad įmonė eksploatacijos 

metu aplinkos oro užterštumui turės minimalią įtaką – daugumos įmonės veiklos 

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

Ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus 

viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Gauti rezultatai tik nuo įmonės taršos ant rekomenduojamų SAZ ribų: CO 8 

valandų 0,019 mg/m3  (pietrytinė teritorijos riba); NO2, 1valandos 23,50 ug/m3 

(pietinė teritorijos riba); NO2 Kalendorinių metų 0,711 ug/m3 (pietinė teritorijos 

riba); kietos dalelės KD10 24 valandų 0,680 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); 

kietos dalelės KD10 kalendorinių metų 0,520 (vakarinė teritorijos riba) ug/m3; 

kietos dalelės KD2,5 kalendorinių metų 0,245 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); 

sieros dioksidas 1 valandos 12,70 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); sieros 

dioksidas 24 valandų 3,160 ug/m3 (vakarinė teritorijos riba); LOJ pusės 

valandos 1,2*10-3  mg/m3 (pietinė teritorijos riba); LOJ paros 1,6*10-3  mg/m3 

(vakarinė teritorijos riba); sieros rūgštis pusės valandos 3,1*10-4 mg/m3 (rytinė 

teritorijos riba); sieros rūgštis paros  2,3*10-4  mg/m3 (rytinė teritorijos riba). 

• Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, Atliktas ūkinės veiklos kvapų 

sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad kvapų koncentracija aplinkos 

ore gali siekti iki 0,040 OUE/m3. Tai rodo, kad aplinkoje kvapas nebus 

juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Ribinės vertės tiek ant įmonės 

teritorijos ribos, tiek už teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis 

aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas, todėl taršos kvapais prevencijos 

priemonės nėra reikalingos ir nėra numatomos. Ant rekomenduojamų SAZ ribų 

siekia 0,012 OUE/m3 (rytinė teritorijos  riba). 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo nuostatomis 

Vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą „Gamybinių objektų 

sanitarinės apsaugos zonų dydis“ punktais 16. Medienos pjaustymas ir obliavimas, kai gamybos 

pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą; 19. Kitų statybinių dailidžių ir stalių 

dirbinių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą ir 20. Kuro 

granulių iš presuotos medienos ar pakaitalų, aglomeruotos kamštienos gamyba, dirbinių gamyba 
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iš natūralios ar aglomeruotos kamštienos 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 

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 „Davi“ 

medienos dirbinių įmonei, adresu Kašonys, Prienų r., Plento g. 19, 21, 23, sanitarinės 

apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su trijų sklypų ribomis (unikalus numeris 6920-

0004-0045; unikalus numeris 6920-0004-0046; unikalus numeris 6920-0004-0047), kurių plotas 

4,1883 ha ir 0,03 ha valstybinės žemės (keliukas tarp sklypų). Sanitarinės apsaugos zonos 

plotas - 4,2183 ha. 

Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Davi“, vienas sklypas nuosavybės teise taip 

pat priklauso UAB „Davi“, o du sklypai priklauso Lietuvos Respublikai, kuriuos UAB „Davi“ 

nuomoja. 

Tarp sklypų esantis keliukas priklauso Lietuvos Respublikai 

Yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl specialiosios sąlygos įrašymo 

valstybiniuose sklypuose, įskaitant ir keliuką. Sutikimas pateiktas prieduose. 
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19 pav. Atlikus PVSV vertinimą nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Kadastro žemėlapio ištrauka 2021-02-08. 
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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 įmonė eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumui 

turės minimalią įtaką – daugumos įmonės veiklos metu išmetamų teršalų 

koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės. Ribinės vertės tiek ant 

teritorijos ribos (rekomenduojamų SAZ ribų), tiek už teritorijos ribos nebus 

viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai nenumatomas; 

• 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 ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad 

kvapų koncentracija aplinkos ore gali siekti iki 0,040 OUE/m3. Tai rodo, kad 

aplinkoje kvapas nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Ribinės 

vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos (rekomenduojamų SAZ ribų), tiek už 

teritorijos ribos nebus viršijamos, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 

sveikatai nenumatomas, todėl taršos kvapais prevencijos priemonės nėra 

reikalingos ir nėra numatomos. 

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 „Davi“ medienos dirbinių įmonei, adresu Kašonys, 

Prienų r., Plento g. 19, 21, 23, sanitarinės apsaugos zonos dydis: 42183 m2  (4,2183 ha).  

Veikla vykdoma trijuose sklypuose. Pastatai ir vienas sklypas nuosavybės teise 

priklauso UAB „Davi“, kiti sklypai priklauso Lietuvos Respublikai, tarp sklypų įsiterpęs 

keliukas taip pat priklauso Lietuvos Respublikai. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl 

specialiosios sąlygos įregistravimo yra gautas. 

SAZ ribos pateiktos  aukščiau esančiame paveiksle. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų 

kontrolės ir pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metu neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.  

13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. 

 

1. „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, 

sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo 

ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr. 100-3185; Žin. 

2007, Nr. 67-2627; Žin. 2008, Nr. 70-2688) 

2. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 

d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija) „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 

Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06. 

3. 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 
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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 socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A1-103/v-265 „Dėl 

darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

6. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166), aktuali redakcija 2020-07-01 - 2020-10-31. 

7. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas 2004-10-26 Nr. IX–2499 ir vėlesni 

pakeitimai (aktuali redakcija nuo 2016-11-01). 

8. 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. 

9. 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“; 

10.  Oficialiosios statistikos portalas: https://osp.stat.gov.lt; 

11. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa Nr. 5, patvirtinta Prienų 

rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono 

savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-294 redakcija): https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d995490436611ea983cd4e02103c255/asr; 

12. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija: 

https://www.hi.lt/lt/plr-statistine-informacija.html. 

 

 

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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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-08 13:04:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 69/7653

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1996-02-27

Adresas: Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k., Plento g. 19
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6920-0004-0045

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6920/0004:45 Kašonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.8010 ha

Užstatyta teritorija: 0.6150 ha
Kitos žemės plotas: 0.1860 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 3859 Eur
Žemės sklypo vertė: 2412 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3830 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-07-31

2.2. Pastatas - Stalių dirbtuvės
Unikalus daikto numeris: 6998-1004-3014

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 1G1p

Būklė: Fiziškai pažeistas
Statybos pabaigos metai: 1981

Baigtumo procentas: 21 %
Šildymas: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Nėra

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 146 kub. m

Užstatytas plotas: 1321.00 kv. m
Koordinatė X: 6056940.58
Koordinatė Y: 511983.21

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4380 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 1310 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 92 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-02-20
2.3. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: 4400-4084-0000
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 2F1g
Statybos pradžios metai: 2015

Statybos pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Tentinis audinys
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 723.10 kv. m

Pagrindinis plotas: 723.10 kv. m
Tūris: 4897 kub. m

Užstatytas plotas: 725.00 kv. m
Koordinatė X: 6056988
Koordinatė Y: 511915

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 181000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 8 %

Atkuriamoji vertė: 167000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 11700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-01
2.4. Pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-5567-4109
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus
Statusas: Formuojamas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-11-17
2.5. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (tvora t1)
Unikalus daikto numeris: 6998-1004-3058

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1991

Statybos pabaigos metai: 1991
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Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8040 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 2410 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 72 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-01
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4084-0000, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-160415-00094
Įrašas galioja: Nuo 2016-04-19

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924

Daiktas: kiti statiniai Nr. 6998-1004-3058, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-20 Susitarimas Nr. 06/01

Įrašas galioja: Nuo 2006-03-22
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-10-31 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 1455
Įrašas galioja: Nuo 1995-10-31

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924

Daiktas: pastatas Nr. 6998-1004-3014, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1994-04-15 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 99v

Įrašas galioja: Nuo 1994-05-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Įkeista turtinė teisė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-08-20 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120200048843

Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", 170647924
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-20

7.2. Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 6998-1004-3014, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-4084-0000, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 6998-1004-3058, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2020-08-20 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120200048843
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-20

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-02-26 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N69/96-0034

2015-06-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 10SŽN-56-(14.10.62.)
Plotas: 0.801 ha

Įrašas galioja: Nuo 2016-08-25
Terminas: Nuo 1996-02-26 iki 2042-02-26

7.4. Hipoteka
Hipotekos registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535

Daiktas: pastatas Nr. 6998-1004-3014, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-4084-0000, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 6998-1004-3058, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2016-06-22 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160053095
Aprašymas: 2017-04-27 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001337245 apie Hipotekos

pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120170032622
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-23

7.5. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-06-22 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160053095

Aprašymas: Įkeista esamos ir būsimos nuomos teisės. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Davi",
170647924 2017-04-27 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001337245 apie Turtinės
teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120170032622

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-23

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.801 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.061 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5567-4109, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-23-201117-00048

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-17

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 6998-1004-3058, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-25

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB Paulimatas, a.k. 159911983

Daiktas: kiti statiniai Nr. 6998-1004-3058, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2198
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-25

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4084-0000, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-04-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-160415-00094

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-19
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB Paulimatas, a.k. 159911983
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4084-0000, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2198

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-19
10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (7.7)-A3-2015/458

2015-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-12

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Žemės sklypas", a.k. 301574556

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-29
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-12

10.8. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-05-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-490-(14.10.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-27
10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Žemės sklypas", a.k. 301574556
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0045, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-29

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-27

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS ŠEPORAITIS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-08 13:12:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 69/7697

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-03-18

Adresas: Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k., Plento g. 21
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6920-0004-0046

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6920/0004:46 Kašonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo plotas: 1.6700 ha
Užstatyta teritorija: 1.5800 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0900 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.6

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1254 Eur

Žemės sklypo vertė: 784 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 9940 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-12
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-03-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4641
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-01-18 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120210003371

Įrašas galioja: Nuo 2021-01-18

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0046, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-02-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P69/96-0035

Įrašas galioja: Nuo 1996-02-26

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Remiantis NŽT 2015-08-31 išvada Nr. 10IŽ-167-(14.10.111.) žemės sklypo ribos neatitinka gretimo žemės sklypo (6920/0004:47) ribų.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1. Duomenys patikslinti 2021-01-13, užsakymo Nr. 25914519

Patikslinimas galioja iki: 2021-02-11
Patikslinimas atliktas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-08 13:06:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 69/9352

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-12-02

Adresas: Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k., Plento g. 23
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6920-0004-0047

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6920/0004:47 Kašonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.7173 ha

Užstatyta teritorija: 1.6203 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0970 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.4670 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.6

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 10142 Eur

Žemės sklypo vertė: 6339 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7370 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-08-17
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-05-08
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-10-10 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 07-4728
Įrašas galioja: Nuo 1996-10-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Įkeista turtinė teisė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-08-20 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120200048843

Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", 170647924
Įrašas galioja: Nuo 2020-08-20

7.2. Įkeista turtinė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-31 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170061896
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", 170647924

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-31
7.3. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", a.k. 170647924
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-11-11 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N69/96-0765
2016-10-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 10SŽN-32-(14.10.62.)

Plotas: 1.7173 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-13

Terminas: Nuo 1996-11-11 iki 2052-11-11
7.4. Įkeista turtinė teisė

Įkeitimo registratorius: Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707275
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-04-01 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 02220080005189
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Davi", 170647924 2011-09-12

gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000921127 apie Turtinės teisės įkeitimo
pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 02220110009380 2012-12-07 gautas Hipotekos registro
pranešimas Nr.: 10000000986791 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento
kodas: 20220120025244 2015-06-18 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001185869
apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150033840 2015-07-
28 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001194807 apie Turtinės teisės įkeitimo
pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150041731 2017-04-28 gautas Hipotekos registro
pranešimas Nr.: 10000001337261 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento
kodas: 20220170032637

Įrašas galioja: Nuo 2008-04-01

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.262 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.045 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1035 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.467 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.161 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.102 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ASTA NENARTAVIČIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-29
2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-15
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-15
10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6920-0004-0047, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-03 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (7.7)-A3-2015/779

2016-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-22

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai reg.Nr. 20/35059

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS ŠEPORAITIS
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Priedai 

UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

3 priedas. 

Triukšmo dalis: 

žemėlapiai, 

tyrimų protokolas, 

ventiliatorių techninė specifikacija 

 



























 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Priedai 

UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

4 priedas. 

Oro taršos dalis:  

• sklaidos rezultatai, 

• foniniai duomenys, 

• pažyma dėl meteorologinių duomenų) 
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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

 

     

IĮ „Terra studija“
el. p. mindaugas.bajoras@gmail.com
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Į

Į2020-01-07 Prašymą

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos 
oro užterštumo duomenis UAB „Davi“ Plento g. 23, Kašonių k., Prienų r.. teršalų pažeminiame 
sluoksnyje sklaidos modeliavimui. 

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų 
(anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido) sklaidos modeliavimą, turi būti 
naudojamos aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros 
interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 
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) pateiktų į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenų iki 2 
km spinduliu apie Jūsų prašyme nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui 
numatoma vertinti, nėra.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti  teisės aktuose nustatyta tvarka3.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                     Loreta Jovaišienė                                                    

Dainora Puvačiauskienė, tel.: +37068744371, el. paštas: dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt

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 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 įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl foninio užterštumo duomenų

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-25 Nr. (30.3)-A4E-935

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos LORETA JOVAIŠIENĖ, skyriaus vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-25 12:41:16

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-25 12:41:34

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-14 - 2021-11-13

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-25 12:53:07

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-01-25 16:46:15

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-01-25 atspausdino Dainora Puvačiauskienė

Paieškos nuoroda



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

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

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. 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; 
Ni dos 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. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

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



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 10,0mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,030 MILIGRAMAI/M3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 10,0mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,220 MILIGRAMAI/M3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

28,02 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

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

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

31,32 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,890 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,190 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,064 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

11,36 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,664 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

10,96 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,378 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

7,578 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

24,90 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

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

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

27,70 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

11,39 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

14,19 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - LOJ;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,6E-03 MILIGRAMAI/M3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,6E-03 MILIGRAMAI/M3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,3 mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

3,2E-04 MILIGRAMAI/M3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,1 mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

2,7E-04 MILIGRAMAI/M3



 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Priedai 

UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

5 priedas. 

Taršos leidimo, Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 

inventorizacijos duomenys 
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Priedai 

UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

6 priedas. 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

Projektas

UAB "Davi" Plento g. 19,21,23 Kaöonié k., Priené r. sav.

Komentarai

Teršalas - kvapai;

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

Vertinama þmonûs kvapø taróa;

Ribiný vertý - 8,0 OUE/m3

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

8

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,040 OUE/M**3



 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

Priedai 

UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

7 priedas. 

Medžiagų saugos duomenų lapai 
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Saugos duomen ų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 26.01.2016 Peržiūrėta: 26.01.2016

42.0.8

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmon ės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: D3 Holzleim

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b ūdai ir nerekomenduojami naudojimo b ūdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Medžiagos / mišinio panaudojimas Medienos priežiūros priemonė

1.3 Išsami informacija apie saugos duomen ų lapo teik ėją
Gamintojas / tiek ėjas
Propellerleim
W.I.Schönleber GmbH
Wehlauerstr. 68
90766 Fürth

Fon ++49 (0) 911 787 670 10
E-Mail: wolfgang@ferneundweite.de

Informacijos šaltinis: Propellerleim W.I.Schönleber GmbH
1.4 Pagalbos telefono numeris: ++49 (0) 1728123387 (darbo valandomis)

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglament ą  (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglament ą  (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
Pavojaus piktogramos atkrenta
Signalinis žodis atkrenta
Pavojingumo fraz ės atkrenta
2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sud ėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis

3.2 Chemin ė charakteristika: Mišiniai
Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Pavojingos sudedamosios medžiagos : atkrenta
Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon ės

4.1 Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas
Bendra informacija:
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
Nukentėjusiųjų nepalikti be priežiūros.
Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Prarijus: Nedelsiant iškviesti gydytoją.

(Tęsinys 2 psl.)



Puslapis 2/6

Saugos duomen ų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 26.01.2016 Peržiūrėta: 26.01.2016

Prekybos ženklas: D3 Holzleim

(Puslapio 1 tęsinys)

42.0.8

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis ( ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatid ėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingum ą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės

5.1 Gesinimo priemon ės
Tinkamos gesinimo medžiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.
Dėl saugumo sumetim ų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
5.2 Special ūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Ypatingos saugos priemon ės: Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.
Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

6. SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės

6.1 Asmens atsargumo priemon ės, apsaugos priemon ės ir skubios pagalbos proced ūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
6.2 Ekologin ės atsargumo priemon ės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
6.3 Izoliavimo ir valymo proced ūros bei priemon ės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis,
pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sand ėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon ės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.
Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.

7.2 Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliavimas:
Reikalavimai sand ėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpoje.
Nuorodos d ėl laikymo bendrai:
Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių.
Kitos sand ėliavimo nuorodos:
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo b ūdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 3 psl.)
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8. SKIRSNIS. Poveikio kontrol ė/asmens apsauga

Papildomos nuorodos technin ės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

8.1 Kontrol ės parametrai
Sudedamosios dalys su darbo vietoje steb ėtinomis vert ėmis:
Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

8.2 Poveikio kontrol ė
Asmens saugos priemon ės:
Bendrosios saugos ir higienos priemon ės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.
Kvepavimo tak ų apsauga:
Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.
Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės
Pirštini ų medžiaga
Butilo kaučiukas
Pirštinės iš neopreno
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštini ų medžiagos persig ėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
Netinka pirštin ės iš ši ų medžiag ų: Natūralus kaučiukas (lateksas)
Akių apsauga: Tampriai prisispaudžiantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizin ės ir chemin ės savyb ės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines  savybes
Bendra informacija
Išvaizda:

Forma: Skysta(s)
Spalva: Balta(s)

Kvapas: Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

pH vert ė: 2,8-3,2

Sudėties pakeitimas
Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta
Virimo taškas / Virimo sritis: 100 °C (212 °F)

Užsidegimo taškas: Nevartotina.

Degumas (kietas, dujinis): Nevartotina.

Uždegimo temperat ūra:

Suirimo temperat ūra: Nenustatyta.
(Tęsinys 4 psl.)
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Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

Sprogimo riba :
Žemutin ė: Nenustatyta.
Viršutin ė Nenustatyta.

Garų slėgis: Nenustatyta.

Tankis esant 23 °C (73 °F): ca. 1,1 g/cm³ (ca. 9,18 lbs/gal)
Reliatyvus tankis Nenustatyta.
Garų tankis Nenustatyta.
Garavimo greitis Nevartotina.

Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Dalinai maišytina(s).

Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.

Viskoziškumas:
Dinaminis: Nenustatyta.
Kinematinis: Nenustatyta.

9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.2 Cheminis stabilumas
Terminis irimas / vengtinos s ąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
10.3 Pavojing ų reakcij ų galimyb ė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos s ąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

11. SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija

11.1 Informacija apie toksin į poveik į
Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Pirminis peršt ėjimo efektas:
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) aki ų dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo tak ų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
CMR padarinius (kancerogeniškum ą, mutageniškum ą ir toksiškum ą reprodukcijai)
Mutageninis poveikis lytin ėms l ąstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 5 psl.)
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12. SKIRSNIS. Ekologin ė informacija

12.1 Toksiškumas
Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Kitos ekologin ės nuorodos:
Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į
kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas

13.1 Atliek ų tvarkymo metodai
Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Europos atliek ų katalogas
Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Nevalytos pakuot ės:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenim ą

14.1 JT numeris
ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.3 Gabenimo pavojingumo klas ė (-s)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasė atkrenta
14.4 Pakuot ės grup ė
ADR, IMDG, IATA atkrenta
14.5 Pavojus aplinkai:
Marine pollutant: Ne
14.6 Specialios atsargumo priemon ės
naudotojams Nevartotina.
14.7 Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal
MARPOL konvencijos II pried ą ir IBC kodeks ą Nevartotina.
UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą

15.1 Su konkre čia medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos teis ės aktai

Direktyva 2012/18/ES
Vardinis pavojing ų chemini ų medžiag ų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 6 psl.)



Puslapis 6/6

Saugos duomen ų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 26.01.2016 Peržiūrėta: 26.01.2016

Prekybos ženklas: D3 Holzleim

(Puslapio 5 tęsinys)

42.0.8

15.2 Chemin ės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Duomen ų suvestin ę sudarantis skyrius:
ADEEGO GmbH
Wildsteig 4A
D-42113 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 2575700
Fax. +49 (0) 202 2575701
Email: mail@adeego.de
www.adeego.de
Asmuo kontaktams : Dr. Axel Deeg
Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmon ės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: D4 Holzleim / Fensterleim

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b ūdai ir nerekomenduojami naudojimo b ūdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Medžiagos / mišinio panaudojimas Medienos priežiūros priemonė

1.3 Išsami informacija apie saugos duomen ų lapo teik ėją
Gamintojas / tiek ėjas
Propellerleim
W.I.Schönleber GmbH
Wehlauerstr. 68
90766 Fürth

Fon ++49 (0) 911 787 670 10
E-Mail: wolfgang@ferneundweite.de

Informacijos šaltinis: Propellerleim W.I.Schönleber GmbH
1.4 Pagalbos telefono numeris: ++49 (0) 1728123387 (darbo valandomis)

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglament ą  (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglament ą  (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
Pavojaus piktogramos atkrenta
Signalinis žodis atkrenta
Pavojingumo fraz ės atkrenta
2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sud ėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis

3.2 Chemin ė charakteristika: Mišiniai
Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

                                                                                                                                                                             Pavojingos sudedamosios medžiagos :
CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1

propilenkarbonatas
 Eye Irrit. 2, H319

0,1-≤2,5%

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon ės

4.1 Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas
Bendra informacija:
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
Nukentėjusiųjų nepalikti be priežiūros.
Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.

(Tęsinys 2 psl.)
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Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Prarijus: Nedelsiant iškviesti gydytoją.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis ( ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatid ėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingum ą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės

5.1 Gesinimo priemon ės
Tinkamos gesinimo medžiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.
Dėl saugumo sumetim ų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
5.2 Special ūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Ypatingos saugos priemon ės: Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.
Kitos nuorodos Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

6. SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės

6.1 Asmens atsargumo priemon ės, apsaugos priemon ės ir skubios pagalbos proced ūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
6.2 Ekologin ės atsargumo priemon ės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
6.3 Izoliavimo ir valymo proced ūros bei priemon ės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis,
pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sand ėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon ės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.
Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.

7.2 Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliavimas:
Reikalavimai sand ėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpoje.
Nuorodos d ėl laikymo bendrai:
Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių.
Kitos sand ėliavimo nuorodos:
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

(Tęsinys 3 psl.)



Puslapis 3/6

Saugos duomen ų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 26.01.2016 Peržiūrėta: 26.01.2016

Prekybos ženklas: D4 Holzleim / Fensterleim

(Puslapio 2 tęsinys)

42.0.8

7.3 Konkretus galutinio naudojimo b ūdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrol ė/asmens apsauga

Papildomos nuorodos technin ės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

8.1 Kontrol ės parametrai
                                                                                                                                                                             Sudedamosios dalys su darbo vietoje steb ėtinomis vert ėmis:
108-32-7 propilenkarbonatas
PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 7 mg/m³

8.2 Poveikio kontrol ė
Asmens saugos priemon ės:
Bendrosios saugos ir higienos priemon ės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.
Kvepavimo tak ų apsauga:
Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.
Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės
Pirštini ų medžiaga
Butilo kaučiukas
Pirštinės iš neopreno
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštini ų medžiagos persig ėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
Netinka pirštin ės iš ši ų medžiag ų: Natūralus kaučiukas (lateksas)
Akių apsauga: Tampriai prisispaudžiantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizin ės ir chemin ės savyb ės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines  savybes
Bendra informacija
Išvaizda:

Forma: Skysta(s)
Spalva: Balta(s)

Kvapas: Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

pH vert ė: 3,0

Sudėties pakeitimas
Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta
Virimo taškas / Virimo sritis: 100 °C (212 °F)

Užsidegimo taškas: Nevartotina.

Degumas (kietas, dujinis): Nevartotina.
(Tęsinys 4 psl.)
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Uždegimo temperat ūra:

Suirimo temperat ūra: Nenustatyta.

Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

Sprogimo riba :
Žemutin ė: Nenustatyta.
Viršutin ė Nenustatyta.

Garų slėgis: Nenustatyta.

Tankis esant 23 °C (73 °F): ca. 1,1 g/cm³ (ca. 9,18 lbs/gal)
Reliatyvus tankis Nenustatyta.
Garų tankis Nenustatyta.
Garavimo greitis Nevartotina.

Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Dalinai maišytina(s).

Atsiskyrimo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) Nenustatyta.

Viskoziškumas:
Dinaminis: Nenustatyta.
Kinematinis: Nenustatyta.

9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.2 Cheminis stabilumas
Terminis irimas / vengtinos s ąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
10.3 Pavojing ų reakcij ų galimyb ė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos s ąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

11. SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija

11.1 Informacija apie toksin į poveik į
Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Pirminis peršt ėjimo efektas:
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) aki ų dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo tak ų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
CMR padarinius (kancerogeniškum ą, mutageniškum ą ir toksiškum ą reprodukcijai)
Mutageninis poveikis lytin ėms l ąstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 5 psl.)
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12. SKIRSNIS. Ekologin ė informacija

12.1 Toksiškumas
Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Kitos ekologin ės nuorodos:
Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į
kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas

13.1 Atliek ų tvarkymo metodai
Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Europos atliek ų katalogas
Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Nevalytos pakuot ės:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenim ą

14.1 JT numeris
ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta
14.3 Gabenimo pavojingumo klas ė (-s)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasė atkrenta
14.4 Pakuot ės grup ė
ADR, IMDG, IATA atkrenta
14.5 Pavojus aplinkai:
Marine pollutant: Ne
14.6 Specialios atsargumo priemon ės
naudotojams Nevartotina.
14.7 Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal
MARPOL konvencijos II pried ą ir IBC kodeks ą Nevartotina.
UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą

15.1 Su konkre čia medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos teis ės aktai

Direktyva 2012/18/ES
Vardinis pavojing ų chemini ų medžiag ų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 6 psl.)
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15.2 Chemin ės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Svarbios fraz ės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Duomen ų suvestin ę sudarantis skyrius:
ADEEGO GmbH
Wildsteig 4A
D-42113 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 2575700
Fax. +49 (0) 202 2575701
Email: mail@adeego.de
www.adeego.de
Asmuo kontaktams : Dr. Axel Deeg
Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
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